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1 ÚVOD 

Můžeme říci, že náklady doprovázejí bezmála všechny aktivity, které se odehrávají 

v ekonomickém prostředí ať už malých nebo velkých organizačních jednotek. Neexistuje 

podnik, který by nevyvíjel absolutně žádné náklady.  

Každý ekonomický útvar se snaží své náklady snižovat nebo je alespoň udržet na co 

nejnižší úrovni. To není v dnešní době, kdy dochází k neustálému navyšování cen statků a 

služeb, vůbec snadné. Mnohé podniky by se měly naučit své prováděné činnosti lépe 

organizovat. Tím by dosáhly lepší optimalizace nákladů.  

Je nutné znát vazby nákladů s jejich podnikovými výkony. Znamená to tedy, že každý 

náklad, který byl vynaložen podnikem, by se měl vázat s prodaným výkonem. Pokud tomu tak 

není, je tento vynaložený prostředek považován za proplýtvaný. Navíc pomocí zvýšení 

efektivnosti těchto výkonů by podniky mohly generovat vyšší zisky. 

Měření, plánování a řízení nákladů si žádají promyšlené a propracované postupy a 

nástroje. Tyto prostředky by měly manažerům ulehčovat poznání nákladů jejich podniku a 

pomocí těchto poznatků pomáhat dělat rozhodnutí, která by vedla ke splnění cílů podniku. 

 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit celkový průběh a vývoj nákladů středně velké 

společnosti s ručením omezeným v průběhu let 2008 – 2010. Jak je známo, jedná se o období, 

ke kterému se váže vypuknutí celosvětové finanční a hospodářské krize. Proto bych také ráda 

v mé práci analyzovala a hodnotila vývoj této krize a přímé dopady na mnou zvolenou 

společnost a na průběh jejich nákladů. 

 

Má bakalářská práce je rozčleněna do několika kapitol. První kapitola obsahuje 

teoretická východiska daného tématu z odborné literatury a jsou v ní tedy vysvětleny oblasti 

klasifikace nákladů, kalkulace nákladů a moderní metody řízení nákladů. Druhou kapitolou je 

charakteristika vybrané společnosti, popis jejích obecných údajů, organizační struktury nebo 

působnosti společnosti. Dále následuje analýza nákladů dané společnosti v praxi. Zde bude 

provedena horizontální analýza vybraných jednotlivých skupin nákladů – personálních, 

marketingových, operačních, nákladů na prodej a odpisů. Poslední část zahrnuje možné 

návrhy a doporučení vyvozené na základě výsledků předchozí analýzy nákladů společnosti. 
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2 CHARAKTERISTIKA NÁKLADŮ A TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

ŘÍZENÍ NÁKLADŮ 

2.1 Pojetí nákladů 

Všem organizacím, jež vyvíjejí určitou činnost, vznikají náklady a ty provázejí téměř 

veškeré aktivity, které probíhají v rámci těchto ekonomických jednotek.  

Náklady jsou vnímány jakožto klíčový faktor, ovlivňující úspěšnost podniku. 

Používáme dvě základní pojetí nákladů: finanční pojetí nákladů, určeno pro externího 

uživatele a vnitropodnikové (manažerské) pojetí nákladů, využíváno manažery. Popesko 

(2009, s. 32) charakterizuje finanční pojetí nákladů takto: „je založeno na vnímání nákladů 

jako úbytku ekonomického prospěchu, který se projevuje úbytkem aktiv nebo přírůstkem 

dluhů a který v hodnoceném období vede ke snížení vlastního kapitálu.“ Zjednodušeně toto 

pojetí vyjadřuje náklad jakožto zdroj „obětovaný“ na dosažení výnosu z prodeje. 

V manažerském účetnictví pojímá Popesko (2009, s. 32) náklady takto: „hodnotově 

vyjádřené, účelné vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově související 

s ekonomickou činností.“ 

 Je nezbytné náklady odlišovat od peněžních výdajů. Ty znázorňují úbytek peněžních 

fondů společnosti bez ohledu na účel jejich použití. Například koupíme-li stroj, jedná se o 

peněžní výdaj, nikoliv náklad. Tím jsou až odpisy, kterými je převedena cena stroje do 

nákladů. Dále je nutností, aby vždy náklady souvisely s výnosy náležitého období. (Popesko, 

2009) 

2.2 Klasifikace nákladů 

Podrobné rozčlenění nákladů do stejnorodých skupin je předpokladem pro jejich účinné 

řízení a existuje spousta způsobů, jak tuto klasifikaci provést. Náklady je tedy možno třídit dle 

mnoha hledisek. Každé hledisko pak upřednostňuje určitou vlastnost či skupinu vlastností. 

2.2.1 Druhové členění nákladů 

Jedná se o soustřeďování nákladů do stejnorodých skupin, které jsou spojeny 

s činností jednotlivých výrobních faktorů. Toto členění nám odpovídá na otázku, co bylo 

spotřebováno. Mezi základní nákladové druhy patří: 
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 spotřeba materiálu a surovin, energie a paliv, provozních látek, 

 odpisy hmotného investičního majetku (stroje, budovy, nástroje, výrobní 

zařízení) a nehmotného investičního majetku, 

 mzdové a ostatní osobní náklady (plat, mzdy, provize, zdravotní a sociální 

pojištění), 

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

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

 

Ovšem ne všechny náklady je možné třídit podle druhů.  Druhově lze rozlišit pouze 

externí, prvotní a jednoduché náklady. 

Externí náklady ústí do příslušné aktivity zvenčí, nemohou vznikat uvnitř výrobního 

procesu, uvnitř firmy. Vznikají tedy spotřebou služeb, prací nebo výrobků jiných subjektů. 

Řadíme zde například spotřebu materiálu, mzdové náklady aj. 

Prvotní náklady představují takové náklady, jež se objevují poprvé v dané aktivitě. 

Vznikají stykem podniku s jeho zaměstnanci (mzdové náklady) nebo s okolím (např. spotřeba 

materiálu). 

Jednoduché náklady jsou náklady, které nelze dále členit a jsou vyjádřeny pouze 

jednou položkou (jedná se buďto o spotřebu energie nebo materiálu atd.).  

Hlavní význam druhového členění nákladů spočívá v tom, že představuje informační 

podklad pro zabezpečení stability, proporcí a rovnováhy mezi potřebou daných zdrojů v rámci 

organizace a vnějším prostředím, které je schopno je poskytnout. Mělo by poskytnout 

odpovědi na takové otázky jako: kdy, od koho a jak musí organizace zajistit energii, materiál, 

ostatní služby a další zdroje. 

Dané členění má ovšem větší význam z hlediska makroekonomického, a to při 

zjišťování úhrnné materiálové spotřeby či národního důchodu. (Král, 2010) 

2.2.2 Účelové členění nákladů 

Členění, které znázorňuje přímý vztah nákladů k účelu jejich vynaložení. Vyjadřuje, 

co by mělo být výsledkem procesu, ve kterém budou spotřebovány vynaložené náklady. 

Používá se několik rozdílných členění pro určení vztahu nákladových položek k podnikovým 

výkonům a jejich efektivnosti. 
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Náklady technologické a náklady na obsluhu a zařízení 

 Technologické náklady představují náklady, které jsou vyvolány určitou technologií 

dané operace nebo aktivity, nebo s danou technologií alespoň jistým způsobem účelově 

souvisí. Příkladem může být náklad spotřeby materiálu určité kvality a určitého množství, 

mzdy pracovníků, kteří uskutečňují danou činnost. Rozšiřování těchto nákladů přímo souvisí 

s rozšiřováním výroby. 

 Do druhé skupiny nákladů jsou zařazeny náklady na obsluhu a řízení, sloužící 

k zajištění doprovodných operací technologického procesu. Jsou to náklady, které zabezpečují 

infrastrukturu a podmínky samotného výrobního procesu. Jedná se například o náklady na 

vytápění budov, mzdové náklady řídících pracovníků apod. Hodnocení efektivnosti těchto 

nákladů jsou významným zdrojem informací v rozhodovacích procesech o nahrazení určité 

aktivity jinou, v procesech týkajících se změny aktivity apod. 

 

Náklady jednicové a režijní 

 Náklady jednicové představují tu část nákladů technologických, která souvisí nejen se 

samotným technologickým procesem, ale souvisí také přímo s jednotkou prováděného 

výkonu. Tou je například jeden výrobek. Jednicovými náklady jsou třeba náklady na přímé 

mzdy, náklady na spotřebu materiálu.  

 Náklady režijní obsahují náklady na obsluhu a řízení, ale také část technologických 

nákladů, jež nesouvisí s jednotkou výkonu, ale s technologickým procesem jako celkem. Jsou 

ztvárňovány v komplexních položkách a jsou segmentovány dle jejich funkce v daném 

procesu. Řadíme zde zásobovací, výrobní, správní a odbytovou režii. 

 Veškeré režijní náklady se na jednotky výkonu rozvrhují prostřednictvím nepřímých 

metod. Nepřiřazují se tedy přímo na jednotku výkonu, ale poměrem ke spotřebované jednotce 

nákladů, jež byla zvolena. (Čechová, 2006) 

2.2.3 Kalkulační členění nákladů 

Kalkulační členění nákladů ukazuje, na které služby či výrobky byly náklady 

vynaloženy. Tento aspekt je pro podnik rozhodující, neboť mu dovoluje zjistit rentabilitu 

jednotlivých služeb a výrobků.  

Přímé náklady jsou takové náklady, které souvisejí bezprostředně s určitým druhem 

výkonu. Nepřímé náklady se již nevážou pouze k jednomu druhu výkonu, ale souvisejí 

s více druhy výkonů a zajišťují výrobu jako celek.  



7 

 

Je patrné, že mezi přímé náklady patří téměř všechny náklady jednicové a také režijní 

náklady, jež se přímo vážou k jistému výrobku. Mezi nepřímé náklady řadíme takové režijní 

náklady, které jsou společné více druhům produktů, ty ovšem rovněž musí být na konkrétní 

výrobky dovedeny. (Synek, 2007) 

2.2.4 Členění nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů 

Cíl členění ve vztahu k výkonům je zaměřen na zkoumání toho, jak se budou náklady 

chovat za předpokladu rozdílných variant objemu budoucích výkonů, jak tedy budou 

reagovat, pokud dojde ke změně v objemu výkonů. V praxi může být objem výkonů měřen 

mnoha ukazateli, jako například počtem odpracovaných hodin, počtem prodaných kusů nebo 

počtem ujetých kilometrů. 

Variabilní náklady je možné definovat jako náklady, jejichž výše se mění v závislosti 

na objemu výkonů. Patří zde náklady jako úkolová mzda dělníků, spotřeba materiálu nebo 

energie či spotřebovaná služba. Nejpodstatnější částí variabilních nákladů jsou náklady 

proporcionální, pro něž je typické, že jejich celkový objem se vyvíjí stejně rychle jako objem 

výroby. Může dojít k situaci, kdy se náklady zvyšují pomaleji či rychleji, nežli objem výroby. 

Pokud náklady rostou rychleji, jedná se o tzv. nadproporcionální náklady. Naopak, rostou-li 

náklady pomaleji než objem výroby, hovoříme o tzv. podproporcionálních nákladech.  

Fixní náklady jsou takové náklady, které se nemění při odlišných úrovních aktivity 

podniku během určitého časového období. Příkladem tohoto typu nákladů jsou leasing 

automobilu, odpisy budov, nájemné, úroky z úvěrů. Pro fixní náklady je charakteristické to, 

že zatímco fixní náklady celkové zůstávají konstantní při různých úrovních činnosti podniku, 

fixní náklady jednotkové klesají s růstem objemu produkce podniku.  

Rovnováhu mezi výší fixních a variabilních nákladů na určitou činnost a výší 

celkových výkonů znázorňuje tzv. bod zvratu, což je moment, kdy jsou veškeré náklady kryty 

výkony a je tedy zabezpečena jejich návratnost. 

Smíšené náklady jsou pojímány jako takové náklady, které v sobě zahrnují jak fixní, 

tak variabilní složku.  

Vztah mezi náklady a objemem produkce je možné zachytit pomocí matematických 

funkcí, jež nazýváme nákladové funkce. Nejjednodušší je lineární funkce ve tvaru: 
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             (2.1) 

 

kde  N jsou celkové náklady v Kč, 

        q – objem výroby v naturálních jednotkách (například v kusech) 

        n – variabilní náklady na 1 jednotku (1 kus) 

        F – fixní náklady  

(Popesko, 2009) 

 

2.2.5 Relevantní a irelevantní náklady 

Kromě tradičních metod členění nákladů, které byly doposud popsány, existují další 

metody klasifikace, označovány jako klasifikace nákladů v manažerském rozhodování. 

Klasifikaci nákladů zde provádíme vždy ve spojitosti k nějakému určitému rozhodnutí a 

oproti tradičnímu členění nákladů, kde jsme vycházeli ze skutečně evidovaných nákladů, zde 

vycházíme z odhadu budoucích nákladů.  

První skupinou jsou relevantní náklady, jejichž výše se bude měnit v závislosti na 

přijetí či nepřijetí různých variant našeho rozhodnutí. 

Jako další zde řadíme irelevantní náklady, které zůstávají stejné bez ohledu na to, 

která varianta manažerského rozhodnutí byla akceptována. 

Zvláštní formou relevantních nákladů jsou tzv. rozdílové náklady. Ty jsou vyjádřeny 

rozdílem nákladů před přijetím rozhodnutí a po kvantifikaci dopadů daného rozhodnutí. (Král, 

2010) 

2.2.6 Utopené náklady 

Jde o jistou variantu irelevantních nákladů. Popesko (2009, s. 42) popisuje utopené 

náklady takto: „jedná se o náklady, které byly v minulosti vynaloženy a které nemohou být 

změněny žádným rozhodnutím učiněným v budoucnosti.“ Pro tyto náklady jsou typické 

následující souvislosti: jsou vynakládány ještě před zahájením produkce, není možné již 

ovlivnit celkovou výši těchto nákladů, jedinou možností, jak utopené náklady snížit je provést 

investiční rozhodnutí působící opačně. (Popesko, 2009) 
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2.2.7 Oportunitní náklady 

Oportunitní náklady jsou někdy též nazývány náklady obětované příležitosti. Jsou 

popisovány jako ušlý zisk, o který se firma připravuje tím, že nerealizuje určitou variantu 

dalšího rozvoje.  

Jsou uplatňovány obzvláště v podmínkách, kdy je podnik při rozhodování omezen 

v oblasti zdrojů. (Popesko, 2009)  

2.2.8 Náklady vázané k rozhodnutí 

Náklady vázané k určitému rozhodnutí se obvykle definují jakožto náklady, které 

vzniknou v budoucnosti na základě současných rozhodnutí. Hovoří se o nich především 

v souvislosti s vývojem a technologickým (konstrukčním) řešením výrobků, jež zásadním 

způsobem určují budoucí úroveň nákladů při jejich výrobě. Velmi významným přínosem této 

kategorie je její vysoký důraz na vyhodnocování přínosů z vývojových a předvýrobních 

činností. (Král, 2010) 

2.3 Kalkulace nákladů 

2.3.1 Kalkulace a její metoda 

Obecně se pod pojmem kalkulace rozumí výpočet nákladů, ceny, zisku, marže případně 

jiné finanční veličiny na jednotku výkonu – výrobek, službu, jednotku práce, operaci či 

činnost, jež je nutno provést v souvislosti s jejich uskutečněním. 

Kalkulace je důležitá k vyobrazení vzájemného vztahu hodnotové a věcné stránky 

podnikání. Vyjadřuje totiž vzájemný vztah mezi finančním ohodnocením výkonu a jeho 

naturálním vyjádřením. 

Metoda kalkulace je způsob vymezení předpokládané výše nákladů na konkrétní 

výkon. Obecně jsou metody kalkulace závislé: 

 na předmětu kalkulace, 

 na způsobu přiřazování nákladů předmětu kalkulace, 

 na struktuře nákladů, jež se stanovují nebo zjišťují. 

 

Předmět kalkulace 

 Předmět kalkulace mohou představovat veškeré výkony, ať už konečné nebo dílčí, 

které jsou v rámci podniku vyráběny nebo prováděny.  
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Předmět kalkulace je určen kalkulovaným množstvím a kalkulační jednicí. Kalkulační 

jednice je určitý výkon (polotovar, výrobek, práce), který je vymezen měrnou jednotkou 

(například hmotnost, čas, množství kusů). Kalkulované množství je tvořeno určitým počtem 

kalkulačních jednic, pro které se zjišťují či stanovují celkové náklady. Vymezení 

kalkulovaného množství je podstatné hlavně při výpočtu či určování průměrného podílu 

fixních nákladů na kalkulační jednici protože fixní náklady není možno přiřazovat 

k jednotlivým jednotkám, výrobkům přímo. 

 

Přiřazování nákladů předmětu kalkulace 

 Tato oblast pojímá dvě sféry problémů: 

-Jak přiřadit náklady kalkulační jednici?  

-Za jakým účelem (proč) se přiřazují náklady kalkulační jednici? 

 

 Jak přiřazovat náklady kalkulační jednici  

Způsob přiřazování nákladů byl spojen především s rozdělením na přímé a nepřímé. 

Toto rozdělení však z naléhavosti rychlé reakce na měnící se okolnosti tržního prostředí 

nahradilo členění na: 

 jednicové a režijní, 

 variabilní a fixní, 

 relevantní a irelevantní. 

Přímé náklady se přiřazují k určitému druhu výkonu přímo. Mezi tyto náklady řadíme 

přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímé náklady. U přímých nákladů je poměrně 

jednoduché určit kalkulační jednici.  

Nepřímé náklady (náklady režijní) jsou vynakládány pro větší množství či více druhů 

výrobků. Nepřímé náklady dělíme do čtyř skupin na výrobní režii, zásobovací režii, správní 

režii a odbytovou režii.  

 

Za jakým účelem se přiřazují náklady kalkulační jednici? 

 Nejpodstatnějším cílem přiřazování nákladů jisté kalkulační jednici je upřesnění 

informací o nákladech, které jsou nutné na jednotku výkonu. Obecně lze tedy říci, že účelem 

přidělování nákladů určitému výkonu je poskytnout údaje o nákladech, které jsou významné 

pro určitou rozhodovací úlohu. (Čechová, 2006) 

 

 



11 

 

Struktura nákladů 

 Nelze určit pevnou strukturu, jež by měla platnost pro všechny účetní jednotky, neboť 

nákladová struktura je individuální pro každý podnik. Jednotlivé složky nákladů jsou 

vyčíslovány v tzv. kalkulačním vzorci. Tento vzorec není nijak závazný, přesto je využíván 

většinou podniků v České republice: 

 

1. přímý materiál 

2. přímé mzdy 

3. ostatní přímé náklady 

4. výrobní režie technologická 

5. všeobecná výrobní režie 

vlastní náklady výroby 

6. správní a zásobovací režie 

vlastní náklady výkonu 

7. odbytové náklady 

úplné vlastní náklady   

8. zisk (ztráta) 

cena výkonu          (2.2) 

(Bartusková, 2012) 

2.3.2 Základní typy nákladových kalkulací 

Při definování základních typů nákladových kalkulací vycházíme ze dvou 

charakteristik. První charakteristikou je otázka, zda má nákladová kalkulace počítat veškeré 

náklady podniku, nebo jen jejich části. V této úrovni rozeznáváme: 

 kalkulace absorpční (kalkulace úplných nákladů) – pojímají všechny náklady podniku; 

 kalkulace neabsorpční (kalkulace neúplných nákladů) – počítají pouze část nákladů 

podniku a ostatní náklady na výkony nerozpočítávají. 

Druhou charakteristikou je metoda alokace režijních nákladů objektu. Jsou zde tři 

možnosti výběru metody nákladové kalkulace: 

 přirážková kalkulace, 

 kalkulace podle aktivit, 

 kalkulace variabilních nákladů. (Popesko, 2009) 

Celé schéma základních typů nákladových kalkulací je znázorněno na obrázku 2.1. 
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(Obr. 2.1 Základní typy nákladových funkcí) 

 

     

 

  

 

 

 

 

(Zdroj: Popesko, 2009)    

 

 Přirážková kalkulace – jedná se o nejvíce využívanou metodu kalkulace, široce 

využitelnou a principálně velmi jednoduchou. Využívá se především, pokud podnik vytváří 

různorodé výrobky s různými technickými postupy. Nejvhodnější je tato kalkulace pro 

hromadnou a sériovou výrobu. Náklady se rozvrhnou do dvou kategorií na náklady režijní a 

přímé. Dle Synka (2007, s. 105) se: „přímé náklady vypočítají přímo na kalkulační jednici, 

režijní náklady se zjišťují pomocí zvolené základny a zúčtovací přirážky (sazby) jako přirážka 

k přímým nákladům. Přirážka je stanovena buď procentem, které zjistíme jako podíl režijních 

nákladů na nákladový druh zvolený za rozvrhovou základnu, nebo sazbou, kterou vypočteme 

jako podíl režijních nákladů na jednotku naturální rozvrhové základny.“ 

Koeficient režie se vypočte takto: 

            (2.3) 

    
                 

                  
 

  

Hodnotu režie pro daný výrobek pak vypočítáme jako:  

                       (2.4) 

            

Kde    je příslušná režie 

     je část rozvrhové základny, jež vstupuje z výrobku A. (Synek, 2007) 

 Kalkulace podle aktivit – tato metoda mapuje a nákladově ohodnocuje aktivity a 

procesy, jež organizace uskutečňuje a charakterizuje jejich vztahy k výkonům podniku. 

Kladem kalkulace ABC je její větší přesnost a rozsáhlejší škála informací, které tato metoda 

Kalkulační metoda 

Kalkulace plných 

nákladů 

 

Kalkulace neúplných 

nákladů 

Přirážková 

kalkulace 

Kalkulace 

podle aktivit 
Kalkulace 

variabilních nákladů 
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poskytuje a které nejsou omezeny pouze na nákladové ocenění výkonů. Rozsáhleji je tato 

metoda kalkulace popsána v následující kapitole 2.4. (Popesko, 2009) 

 Kalkulace variabilních nákladů – občas též nazývána jako kalkulace krycího 

příspěvku. Jedná se o jednu z nejčastěji používaných kalkulací a také poměrně nejpřesnějších. 

Sleduje odděleně fixní a variabilní náklady. Tato kalkulace je založena na principu tzv. 

krycího příspěvku, který koresponduje se změnou hospodářského výsledku, jež byla 

způsobena uplatněním jistých opatření. Příspěvek se vypočítá jako rozdíl jednotkové ceny 

výkonu a jeho variabilních nákladů. Souhrnně je možné výpočet vyjádřit jako:  

 

                                     (2.5) 

nebo jednotkově jako: 

                                       (2.6) 

 

Řízení variabilních nákladů se zakládá na určení jednotkových nákladů výkonu a na 

úsilí o jejich optimalizaci a snaze o odstranění odchylek jednotkových nákladů. Pozorování 

fixních nákladů odděleně od variabilních dává možnost analyzovat dopad míry využití kapacit 

na náklady podniku, a tím přispívat k jejich optimálnímu užívání. 

Sledování fixních a variabilních nákladů odděleně má většinou souvislost 

s pozorováním nákladů za krátké období, kdy jsou zpravidla podniky omezeny určitou 

kapacitou. Tím se daná metoda stává značně efektivním nástrojem operativního řízení a bývá 

využívána pro krátkodobá manažerská rozhodnutí, která jsou založena na existující kapacitě. 

(Bartusková, 2012) 

2.3.3 Kalkulační systém 

Kalkulační systém je tvořen všemi v podniku sestavovanými kalkulacemi a vztahy mezi 

nimi. Prvky systému (kalkulace) se odlišují dle vztahu k časovému horizontu jejich využití a 

doby sestavení. Jednotlivé kalkulace, které dohromady tvoří kalkulační systém lze rozdělit dle 

obrázku 2.2. 
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(Obr. 2.2 Kalkulační systém) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Zdroj: Landa, 2008) 

 

 Předběžná kalkulace znázorňuje předpokládané, rozpočtované náklady na kalkulační 

jednici. 

 Výsledná kalkulace formuluje skutečné náklady, které byly vydány v průměru na 

jednotku výkonu (kalkulační jednici) v dané období. 

 Hlavním posláním propočtová kalkulace je sestavit podklady pro předběžné 

zhodnocení efektivnosti nově zaváděného výrobku či služby, návrhu jeho ceny. 

 Plánová kalkulace slouží jakožto jeden z podkladů pro vytvoření rozpočtové 

výsledovky podniku. Dále je využívána jako jeden z nástrojů řízení hospodárnosti. 

Zpracování těchto kalkulací je podstatné především pro výkony, jejichž provádění či výroba 

se budou během delšího časového období opakovat. 

 Operativní kalkulace se využívá především při určování úkolů jednotlivým výrobním 

útvarům a také ke kontrole plnění těchto útvarů. Sestavuje se pokaždé, jakmile nastane změna 

během výrobního procesu. Operativní kalkulace stanovuje úroveň nákladů za předpokladu, že 

budou dodrženy technologické, konstrukční a výrobní předpoklady. (Landa, 2008) 

2.4 Moderní metody řízení nákladů 

2.4.1 Metoda ABC (Activity Based Costing) 

Metoda ABC je technika pro: 

 přiřazování režijních nákladů zakázkám, produktům, zákazníkům a jiným 

nákladovým objektům; 

 hodnocení a měření jak nákladů, tak výkonnosti procesů a jejich aktivit. 

Kalkulace 

Kalkulace 

Nákladů Ceny 

Předběžná Výsledná 

Propočtová Plánová Operativní 

Reálných 

nákladů 

Cílových 

nákladů 
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V rámci metody pozorujeme náklady a jejich tok podél uskutečňovaných procesů a 

aktivit a těmto skutečnostem odpovídá i metoda jejich přiřazování. ABC usiluje o vypátrání 

konkrétní příčiny vzniku nákladů. 

Metoda ABC tedy označuje spojitosti mezi podnikatelskými činnostmi a veškerými 

zdroji a náklady těchto zdrojů. 

 Široká škála informací o nákladech, aktivitách, činnostech, nákladových objektech a 

výkonech začala být používána nejen pro samotnou nákladovou kalkulaci, ale také pro řízení 

aktivit prováděných v rámci podniku. Proto byl vymezen manažerský nástroj označován jako 

ABM – Activity Based Management. Ten využívá informace získané metodou ABC pro 

dosažení organizačních cílů. 

Metoda ABC dává managementu možnost rozeznávat, které činnosti přidávají hodnotu 

a které nikoliv. Umožňuje lepší kontrolu a řízení nákladů, zlepšování produktivity a růst 

zisku. (Staněk, 2003) 

(Obr. 2.3 Tok nákladů v ABC systému) 

 

Zdroje (náklady)         Aktivity    Objekty 

         Zákazníci  Produkty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Popesko, 2009) 

  

Koncept ABC na rozdíl od tradičního přístupu nepoužívá vůbec rozdělení nákladů 

(zdrojů) na střediska, ale rozděluje je na aktivity. Pro přiřazení nákladů používá objem jen 

tam, kde je objem opravdovou příčinou nákladů. Nákladovým objektem nemusí být jen 

zaměstnanci nastavování zákazník A 

stroje zpracování 

Produkt 1 

Produkt 3 

Produkt 6 

energie nakupování 

montáž zákazník B 

zabalení 

Produkt 2 

Produkt 4 

Produkt 5 

platba 
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tradiční produkt, ale kterýkoliv objekt, pro který chceme stanovit náklady, například segment 

trhu, zákazník či distribuční cesta. Graficky je princip metody vyjádřen na obrázku 2.3. 

 Nákladový objekt – představuje výstup modelu ABC, je cílem kalkulace nákladů. 

Jedná se například o dodavatele, zákazníka, produkt, služba, zakázka apod. Jedná se tedy o 

cokoliv, o čem vyžadujeme informaci, kolik to bude ve skutečnosti stát v nákladech. 

 Aktivity – základ ABC systému, můžeme říci, že aktivity (činnosti) jsou práce, kterou 

vykonávají zdroje podniku. Aktivity mohou být pojaty ze tří úhlů pohledu: 

 Z fyzického pohledu, jakožto činnosti, jež je možné v organizaci fyzicky spatřit 

jako homogenní skupinu úkonů. 

 Z logického pohledu, například z pohledu kvality, kdy všechny operace 

provedené za účelem zabezpečení kvality produktů jsou chápány jako součást 

zajišťování kvality. 

 Z nákladového pohledu, například činnost „skladování“ může soustřeďovat 

nejen aktivity související se skladováním, ale všechny náklady spojené 

s časem, po který jsou určité komodity skladovány nebo s prostorem 

potřebným pro skladování výrobků. 

Příkladem těchto aktivit mohou být například nakupování, zabalení produktu, 

nastavování strojů, naplánování provedení výroby nebo získání zákazníka. 

Zdroje – představují vstupy do ABC modelu. Jedná se o zdroje, které vykonávají 

práci (aktivity), při nichž se také samy spotřebovávají. Pro každou organizační činnost jsou 

nutné odlišné zdroje, například stroje, energie, zaměstnanci, počítače, materiál. 

Spotřebováním či opotřebením zdroje vznikne náklad. (Staněk, 2003) 

 

Postup při uplatnění kalkulace ABC obsahuje následující kroky: 

 nepřímý náklad je přidružen k jednotlivým vymezeným aktivitám; přidružení 

se uskutečňuje na základě vztahové veličiny nákladů, ta určuje způsob 

přepočtu nákladů z účetní evidence na jednotlivé definované aktivity, 

 zjistí se celkové náklady na jednotlivé aktivity, určí se vztahová veličina 

aktivity a stanoví se náklady na jednotku aktivity, 

 vymezí se náklady na předmět alokace – nákladový objekt (službu, výkon, 

zákazníka) na základě nákladů na jednotku aktivity a objemu těchto jednotek, 

jež jsou předměty alokace spotřebovávány. (Popesko, 2009) 
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Základní etapy tvorby ABC modelu 

 Dle Popeska (2009, s. 113) lze hlavní etapy tvorby ABC systému rozčlenit do pěti 

základních kroků na: 

 „úprava účetních dat, 

 definice struktury ABC systému (aktivit a nákladových objektů), 

 procesní nákladová analýza – přiřazení nákladů aktivitám, 

 analýza aktivit – definice vztahových veličin, kalkulace jednotkových nákladů aktivit, 

 přiřazení nákladů aktivit nákladovým objektům.“ (Popesko, 2009) 

 

1. Úprava účetních dat 

První etapou se rozumí úprava účetních dat do takové podoby, která je vhodná pro 

dosáhnutí našeho cíle. Musí se co nejpřesněji rozdělit a do modelu vpustit jen skutečné 

náklady.  

Je nutné provést adekvátní úpravu účetních data do podoby, jež by byla vhodná pro 

potřeby podniku a to tak, aby informace nebyly deformovány důsledky nevhodných úprav 

finančního účetnictví. (Staněk, 2003) 

2. Definice struktury ABC systému 

Druhou fází je definice aktivit, které budou využity v rámci systémů pro účely nákladové 

alokace. Struktura aktivit by měla odpovídat do jisté míry tomu, které druhy výkonů 

organizace provádí a také tomu, které nákladové objekty budou v ABC systému pozorovány. 

Pro tvorbu struktury aktivit může být vhodným základem analýza organizační struktury, 

v níž jsou většinou zahrnuty veškeré pracovní pozice podniku. Dalšími postupy může být 

analýza osobních nákladů nebo analýza pracoviště. Na základě těchto postupů je vypracován 

základní návrh struktury aktivit, ten je dále upřesněn na základě rozhovorů s pracovníky. Ti 

jsou dotazování ohledně obsahu vykonávaných aktivit a náplně práce. 

Počet vymezených aktivit závisí na mnoha parametrech, na komplexnosti a velikosti 

organizace, na zdrojích, na míře podpory informačními technologiemi. 

Pro pojmenování je možno použít již předdefinované názvy činností, případně nechat 

zaměstnance, ať aktivity a procesy pojmenují sami. 

Je také důležité popsat, co konkrétně se skrývá pod názvem aktivity, a co už je obsahem 

aktivity jiné. (Popesko, 2009) 
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3. Procesní nákladová analýza – přiřazení nákladů aktivitám 

Třetí etapou tvorby ABC modelu je přiřazení nákladů aktivitám. Cílem této etapy je 

kvantifikovat náklady, jež jsou vyvolány vykonáním dílčích činností. Určením výše těchto 

nákladů je získán přehled o tom, které zdroje jsou jednotlivými aktivitami v podniku 

spotřebovány. (Popesko, 2009) 

4. Analýza aktivit 

Čtvrtou etapou je souhrnné označení několika dílčích kroků, které mají umožnit přiřazení 

nákladů aktivit nákladovým objektům. Jedná se o tyto úkony: 

 stanovení vztahových veličin aktivit – tato veličina představuje měřítko, pomocí 

něhož je možné měřit výkon dané aktivity, vybraná vztahová veličina aktivit by 

měla vyjadřovat příčinný vztah nákladů k výkonu aktivity, 

 stanovení míry výkonu aktivit – určení počtu vztahových veličin, které daná 

činnost vyprodukovala ve sledovaném období, 

 kalkulace jednotkových nákladů aktivit (JNA) – hodnota JNA ukazuje, jaká 

úroveň nákladů se váže k výkonu jedné jednotky dané aktivity, údaje o JNA 

znázorňují efektivní prostředek pro posouzení efektivnosti prováděných výkonů, 

 přiřazení nákladů podpůrných aktivit aktivitám primárním. (Popesko, 2009) 

5. Přiřazení nákladů aktivit nákladovým objektům 

Podstatou závěrečné fáze tvorby ABC kalkulace dle Popeska (2009, s. 142) je: 

„kvantifikovat množství spotřebovaných jednotek výkonu jednotlivých aktivit definovanými 

nákladovými objekty, tedy kolik jednotek aktivit spotřeboval určitý nákladový objekt.“ 

(Popesko, 2009) 

  

Výhody modelu ABC 

 Výhodou metody ABC je, že dovoluje posuzovat veškeré aktivity organizace. V 

porovnání s jinými metodami se opírá z mnohem širšího hlediska o zdroje. 

 Základním přínosem je přesnější identifikace nákladů (především režijního typu), 

která vychází ze skutečného ocenění aktiv a nákladových objektů. To umožňuje značně 

účinnější řízení nákladů. 

 Znalost jednotlivých aktivit a jejich ekonomické ocenění pak dále dává možnost 

kvalitnějšího sestavení podnikových rozpočtů, měření výkonnosti útvarů, jež zabezpečují 

danou oblast aktivit a působení na šetrnost při vynakládání nákladů. (Dvořáček, 2005) 
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Nevýhody modelu ABC 

 Jedná se o metodu značně pracnou na množství zjišťovaných dat. Objem dat roste 

v přímé míře k počtu hodnocených aktivit.  

Metoda ABC je tedy i časově náročná, neboť neexistuje prvotní evidence nezbytných 

dat. To může znamenat, že management se spíše soustřeďuje na získávání potřebných 

informací o nákladech jednotlivých aktivit než na vlastní zdokonalování těchto aktivit. 

Získávání údajů představuje pro podnik další náklady. 

Problémem je vztah modelu ABC k účetním technikám, které se používají ve 

finančním účetnictví, obzvláště při oceňování podnikových produktů. 

Při podrobném rozboru dílčích aktivit vznikají obtíže s přiřazováním nákladů, jež jsou 

společné více aktivitám. (Landa, 2008) 

 

S ohledem na výhody i omezení je metoda ABC vhodná především v těchto situacích: 

 podnik má veliký objem režijních nákladů, 

 náklady jsou v podniku značně diferencované, 

 předmětem činnosti podniku jsou finančně náročné zakázky, 

 podnik vykazuje vysoké náklady na vady, chyby, zmetky, 

 na trhu je silná konkurence. (Landa, 2008) 

2.4.2 Řízení nákladů podle cílů (Target Costing) 

Target costing definuje Keřkovský (2009, s. 91) jako: „metodu založenou na 

uplatňování principu tzv. cílových nákladů, tj. nákladů, které je nutno dosáhnout, aby firma 

hospodařila s ohledem na situaci na trhu se ziskem.“  

Hlavním významem metody tedy je, že dovoluje spoluvytvářet budoucí průběh 

procesu produkce a tím i budoucí průběh nákladů. 

V porovnání s tradičními přístupy k řízení nákladů již nevystupuje do popředí otázka 

„Kolik nás bude nový produkt stát?“, ale „Kolik nás může produkt, který je optimálně 

přizpůsobený požadavkům zákazníka stát?“. Výchozím bodem kalkulace je tedy tržní cena, 

z které se poté odvozují cílové náklady. 

Využití kalkulace nákladů podle cíle je užitečnější při výrobě složitých výrobků, 

v odvětvích s vyšší konkurencí a ve výrobě s rozsáhlým výzkumem a vývojem. (Keřkovský, 

2009) 
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Postup tvorby Target costingu 

Východiskem metody jsou spolehlivé informace získány průzkumem trhu. Během 

průzkumu je potřeba zjistit požadavky zákazníků a objektivně určit maximálně 

akceptovatelnou tržní cenu výrobku.  

 Stanovení cílových nákladů 

Druhý krok zahrnuje určení cílových nákladů na nový výrobek. Z těchto nákladů 

budou poté vycházet další fáze kalkulace. Nejprve se určí cílová cena. Výrazný vliv na určení 

cílové ceny má strategie podniku, který může používat strategii nízkých nákladů nebo se 

naopak pokoušet o jistou diferenciaci a výjimečnost produktu. Důležitým parametrem jsou 

dále konkurenční ceny u obdobných výrobků. 

Stanovení cílového zisku je další krok. Pokud má podnik dosáhnout určité úrovně 

zisku, je nutné, aby cílová cena budoucích výrobků byla schopna tuto žádoucí úroveň zisku 

zajistit. Podle předpokládaného objemu výroby (nebo tržeb) upravíme požadovanou úroveň 

zisku do podoby ziskovosti nebo rentability tržeb. Ta napovídá, jaký podíl z ceny výrobku 

bude sloužit k tvorbě zisku. 

Po odečtení plánované ziskovosti tržeb od cílové ceny produktu získáme hodnotu tzv. 

cílových nákladů (maximálně přípustných nákladů).  

 Stanovení rámcových cílů 

Jedná se o vyčíslení hlavních skupin výdajů, jež musí být uhrazeny z tržeb produktu. 

Cílové náklady jsou úplné náklady, za které musí být podnik schopen určitý produkt či službu 

zrealizovat.  

V této části etapy se určuje, jakou výší musí výrobek přispět k zaplacení určitých 

skupin nákladů.  

Prvními náklady, které patří do cílových nákladů, jsou náklady na strategický výzkum 

a vývoj. Výše příspěvku se určuje jistou procentní sazbou. Cílem této etapy je tedy stanovit 

takovou sazbu, kterou by měl výrobek přispět k úhradě daných nákladů. 

Další skupinou nákladů jsou náklady na strategický marketing. Má-li být podnik 

schopen financovat své marketingové aktivity, musí být cena produktu určena tak, aby 

pokryla odpovídající část těchto nákladů. Náklady se opět stanovují procentní sazbou 

z nákladů cílových a od těchto se odečítají. 

Dalšími náklady, které je nutno odečíst v této fázi, jsou náklady odbytové, které 

souvisí s prodejem a distribucí výrobků a služeb. Odečítáme také režijní náklady společně 

s rizikovou přirážkou, která slouží jako rezerva pro případ nenadálých výkyvů. 
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 Rozdělení do úrovně dílů 

Složité produkty jsou obvykle složeny z velkého počtu komponentů, polotovarů a 

materiálu. Je nutné je roztřídit do několika funkčních celků, kdy dodržení cílových nákladů 

bude svěřena týmům. Týmy jsou poté zodpovědné za jednotlivé funkční celky a s nimi 

spojené náklady. V další fázi jsou funkční celky opět rozčleněny na dílčí části a rozklad 

pokračuje až na úroveň jednotlivých komponent. Když jsou stanoveny požadované náklady 

na jednotlivé díly a funkční celky, nastává vyhledávání jejich dodavatelů. Tady záleží na 

strategii podniku a zvolené úrovni komplexnosti dodávek. 

 Přizpůsobení nákladů 

V této etapě jde především o nalezení způsobu, jak funkční celek nebo díl vyrobit či 

koupit za cenu, jež souhlasí s výší cílových nákladů.  

Postupy, jež podněcují snížení nákladů, můžeme oddělit do dvou skupin: 

-postupy, které se pokoušejí snížit náklady prostřednictvím zásahů do konstrukce 

produktu, jeho vlastností, eventuálně použitým materiálem; 

-postupy, které se soustředí na optimalizaci procesů a činností uvnitř společnosti. 

 

Target costing by měl probíhat za přítomnosti všech funkčních útvarů, které mají podíl 

na vytváření nákladů, neboť cílem všech útvarů je navrhnout takový produkt, který má funkce 

vlastnosti požadované zákazníkem při nákladech, jež zajistí požadovaný zisk. V závěru 

procesu by měl být vytvořen konečný plán cílových nákladů činností, jež byly definovány 

s přihlédnutím na cenovou situaci na trhu a na nároky zákazníků. (Popesko, 2009) 

 

Výhody a omezení Target costingu 

Přínosem Target costingu je určitě změna postupu od zákazníka k vlastní výrobě a 

v přesunutí důrazu na řízení nákladů do etapy předvýrobní. 

Metoda vede ke spolupráci mezi vývojem, marketingem, nákupem, účetnictvím i 

dodavateli. Zlepšuje tedy spolupráci jednotlivých podnikových útvarů. 

S využitím metody řízení podle cílů souvisí i některé nevýhody. Uvedená metoda je 

značně zjednodušená a konečná realita cílových nákladů s největší pravděpodobností bývá 

odlišná.  

Metoda sice vede k redukci nákladů, ale musí se dávat pozor, aby zároveň 

nedocházelo ke snížení kvality, zhoršení podmínek apod. 

Metoda Target costing je založena na výpočtu nákladů a výnosů. Je možno ji použít 

jen pro odhad ziskovosti. 
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Při snaze o snížení nákladů nesmí být překročena jistá mez, za kterou by snižování 

nákladů již mělo účinek na zhoršení pracovních podmínek, pokles kvality nebo snížení 

výkonnosti. (Landa, 2008) 

2.4.3 Kalkulace životního cyklu výrobku 

Současným trendem je zkracování životnosti výrobku. Oproti tomu vzrůstá náročnost 

etap předvýroby. Za těchto předpokladů se stalo nezbytností vyvinout nástroj, jež by umožnil 

vykonat analýzu nákladů na výrobek ve všech fázích jeho životního cyklu. Tímto nástrojem 

se stala kalkulace životního cyklu výrobku. Ta obsahuje všechny náklady výrobku, které 

vznikly v průběhu jeho života. Zahrnuje například náklady na vývoj, náklady na konstrukci 

výrobku, náklady na uvedení na trh a také náklady, které souvisí s ukončením produkce 

výrobku. (Landa, 2008) 

 

Životní cyklus produktu se skládá z těchto etap: 

 etapa zavedení – typický je zprvu pomalý, ale postupně velmi narůstající obrat, 

neboť je nutno překonat vstupní bariéry trhu. Náklady na jednotku produkce 

jsou relativně vysoké (nízký počet výrobků, náklady na zavedení), z toho 

důvodu má etapa zavedení ztráty z hospodaření; 

 etapa růstu – zvyšuje se poptávka a tím také celkový obrat, náklady klesají 

(nejnutnější jsou investice na rozšiřování produkce), na trhu se objevuje nová 

konkurence; 

 etapa zrání – etapa s nejvyšším ziskem a maximálním obratem, kapitál 

potřebný pouze na udržení podílu na trhu, konkurenti mají vliv na snižování 

ceny, množství konkurentů klesá; 

 etapa ústupu – klesá jak zisk, tak obrat i počet konkurentů, zákazníci 

přecházejí ke konkurenci, náhradní produkty vytlačují z trhu původní produkt. 

(Landa, 2008) 

 

Tvorba kalkulace životního cyklu 

 Kalkulace životního cyklu by měly být tvořena především v předvýrobní fázi 

životnosti výrobku. Ve fázi předvýroby je totiž možno provést opatření, která by mohla 

ovlivnit celkové náklady i výnosy. Jsou ale samozřejmě nutné i údaje o nákladech životnosti 
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v průběhu celého životního cyklu, kalkulace tudíž bývá občas sestavována i v průběhu fáze 

výroby nebo po jejím skončení. 

 Základem kalkulace životního cyklu výrobku je roztřídění nákladů do tří časových 

etap na předvýrobní, výrobní a povýrobní etapu. Délka životnosti výrobku většinou 

překračuje jeden rok. (Popesko, 2009) 

 

1. Charakteristika životního cyklu 

Je nutno udělat charakteristiku životního cyklu ještě předtím, než začnou být 

analyzovány náklady v rámci kalkulace. 

Délka životního cyklu – klíčový problém pro použití metody. Ve fázi předvýroby je 

nesnadné stanovit přesnou dobu, po kterou se bude vyrábět daný výrobek. Délka životnosti by 

měla být určena v předvýrobní etapě na základě předběžné analýzy, a dále pak korigována ve 

fázi výroby. 

Odhad objemu prodeje za celý životní cyklus – má podstatný vliv na jednotkové 

náklady výrobku a dále například na výnosy z prodeje či celkové i průměrné fixní náklady. 

Objem je ve fázi předvýroby obtížné odhadnout nebo určit, neboť je ovlivňován mnoha 

faktory. Objem prodeje výrobku se navíc liší i v jednotlivých fázích životního cyklu. 

 

2. Odhad nákladů jednotlivých etap životního cyklu 

Z pohledu kalkulace životního cyklu jsou nejdůležitější náklady předvýrobní fáze. 

Patří zde fixní režijní náklady, které slouží k zajištění a přípravě výroby a odbytu daného 

výrobku. Řadíme zde například náklady na výzkum a vývoj, na marketing, na design nebo 

náklady na zavedení výrobku do výroby. 

Náklady povýrobní fáze souvisí s ukončením daného výrobku. Mezi tyto náklady 

patří kupříkladu odprodej nebo likvidace zásob, zajištění reklamací výrobku nebo demontáž 

výrobní linky. 

Náklady výrobní fáze obsahují jak náklady jednicové a režijní, tak také náklady, jež 

jsou vynakládány příležitostně. Jedná se například o opravy nebo náhradu zařízení a nástrojů. 

 

3. Analýza faktorů ovlivňujících náklady a výnosy v průběhu životního cyklu 

Délka životnosti výrobku převyšuje většinou jeden rok, je tedy nezbytné v rámci 

kalkulace počítat se všemi vlivy, jež mohou výsledný výpočet výnosů, nákladů či rentability 

ovlivnit. Může se jedna třeba o faktory jako změna prodejní ceny výrobků, změny měnových 

kurzů, inflace, legislativní podmínky nebo konstrukční změny v průběhu fáze výroby. 
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Využití kalkulace životního cyklu 

 Nenahraditelnou roli má kalkulace životního cyklu ve fázi vlastní výroby. Je totiž 

schopna trvale kontrolovat hospodárnost za měnících se podmínek. 

 Kalkulace je také úzce vázána k ostatním konceptům strategického řízení nákladů, 

jako je kaizen kalkulace nebo kalkulace cílových nákladů. (Popesko, 2009) 

2.4.4 Nákladový benchmarking 

Obecně je benchmarking nepřetržité poměřování a sledování vlastní výroby s těmi 

nejlepšími výrobci na trhu, za účelem pomoci vlastnímu podniku při zvyšování výkonnosti. 

Benchmarking nesrovnává pouze výkony nejlepších, ale také postupy, které vedou 

k těmto nejlepším výsledkům. 

Nákladový benchmarking ve své podstatě představuje zvláštní druh benchmarkingu, u 

kterého jsou pozorovány náklady podél celého hodnotového řetězce. K těmto nákladům se 

navíc vyhledávají náležité procesní kroky společnosti, která je nejlepší ve své třídě. 

Úkolem nákladového benchmarkingu je vypátrat možnosti zlepšení v oblastech 

intenzivních na náklady režijní. 

Mezi největší výhody tohoto benchmarkingu patří přechod od reakce na změny na trhu 

či v odvětví k akci, podpora práce v týmu a vedení pracovníků k soustředění se na nároky 

konkurentů. Další výhodou je včasnější určení konkurenční nevýhody a tím také porozumění 

chování konkurence. 

Na druhou stranu aplikace metody je časově velice náročná. Vyžaduje opravdu 

detailní data, která je obtížné opatřit, obzvláště od podniků konkurence. Nevýhodou také je, 

že analýza dat začíná až ve chvíli, kdy jsou k dispozici data od konkurentů. (Popesko, 2009) 

 

Postup realizace nákladového benchmarkingu 

 Zpočátku je potřeba provést přípravu. Ta se skládá z určení objektu nákladového 

benchmarkingu. V této fázi je tedy nutné určit, který díl hodnotového řetězce se stane 

předmětem benchmarkingu. 

 Druhou fází je definování konkrétních ukazatelů, kteří budou srovnáváni.  

 Dále je potřeba pro nákladový benchmarking vybrat partnera, a to s ohledem na 

všechna omezení uvedená výše. 

 Třetí fází analýza, jež začíná analýzou objektu nákladového benchmarkingu v podniku 

vlastním a u partnera. Podstatou je vypátrat způsob, jakým jsou činnosti vykonávány v rámci 

objektu benchmarkingu. 
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 Poté je vykonáno určení mezery ve výkonu a proběhne analýza příčiny těchto mezer. 

 Závěrečnou fází je provedení opatření, jež souvisí s přiblížením se výkonu partnera. 

(Popesko, 2009) 

2.4.5 Moderní systémy rozpočtování 

Rozpočetnictví je v současnosti často přisuzována vysoká důležitost, a to především 

z hlediska jeho schopnosti kontrolovat a plánovat v podniku vyvíjení ekonomických ukazatelů 

a také provádět odpovědnostní kontrolu pracovníků na veškerých stupních řízení.  

Oblast rozpočetnictví začala obsahovat celou řadu nedostatků tradičních postupů, 

proto nastala potřeba hledat vhodnější a efektivnější rozpočtovací metody.  

V předešlých desetiletích se objevilo v oblasti rozpočetnictví mnoho manažerských 

pojetí, jež nabídly možné způsoby k řízení výkonnosti útvarů. Jedná se například o metody: 

 rozpočtování podle aktivit (Activity-Based Budgeting), 

 Beyond Budgeting, 

 rozpočtování s nulovým základem (Zero-Based Budgeting). (Popesko, 2009) 

 

 Activity-Based Budgeting 

  Rozpočtování podle aktivit (ABB) úzce souvisí s kalkulací podle aktivit (ABC) i 

s nástroji řízení podle aktivit (ABM) a je součástí nástrojů procesního řízení nákladů. 

Jednoduše lze říci, že jde o uplatnění principů ABC metody do oblasti rozpočetnictví.  

 Jelikož je metoda ABB založena na stejných principech jako ABC kalkulace, stává se 

základní podmínkou pro aplikaci ABB systému znalost a porozumění podmínkám použití 

prvků kalkulace ABC. 

 Hlavní úvahou při vzniku ABB bylo poznání, že základním organizačním cílem je 

tvorba hodnoty, která probíhá skrze aktivity v organizaci vykonávané. Problémem obvykle 

nebývá vytváření hodnoty, ale její měření.  

ABB se soustředí na porozumění aktivitám a jejich vztahu k vytváření hodnoty. 

Rozpočty a plány jsou formovány dle očekávané spotřeby výkonu jednotlivých aktivit. Ty 

můžeme měřit opravdovými jednotkami výkonu. 

Rozpočty, které jsou založeny na aktivitách, jsou srozumitelnější a uchopitelnější, 

protože podávají informace o předpokladech skutečně prováděných výkonů. 
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Hlavní etapy procesu ABB 

1. Analýza strategie: je nutné definovat kritické faktory úspěchu pro každou dílčí 

formulovanou strategii. Metoda ABB se zde soustředí na měření a řízení těchto 

ukazatelů. Jako příklad kritického faktoru úspěchu může být redukce množství 

reklamovaných výrobků. 

2. Analýza hodnotového řetězce: prozkoumání hodnotového řetězce naznačí, které 

procesy a aktivity odpovídají či neodpovídají určeným strategiím. Zásluhou analýzy 

mohou být postupy v provádění daných aktivit a procesů zjednodušeny nebo 

přepracovány. 

3. Předpověď pracovního zatížení: dochází k určení objemu pracovního zatížení 

jednotlivých aktivit, procesů a pracovníků. Stanovuje se množství produktů, jež budou 

s největší pravděpodobností žádány odběrateli a zákazníky. 

4. Plánovací směrnice: směrnice jsou složeny z mikro- a makroekonomických 

ukazatelů, mohou zde patřit například směrnice, které se týkají očekávaných 

úrokových sazeb nebo předpokládané inflace. 

5. Analýza procesů a aktivit: součástí této analýzy je analýza a vymezení 

požadovaných aktivit a procesů, jež zabezpečí vytváření výstupů, které byly 

definovány v etapách předešlých. 

6. Analýza investic do aktivit: investice do aktivit určují jejich nákladovou strukturu. 

7. Analýza úrovně aktivity: úrovně aktivity jsou členěny na aktivity jednotkové úrovně, 

dávkové úrovně, podpory produktů, zákaznické úrovně a celopodnikové úrovně. 

Klasifikace umožňuje určit spotřebu zdrojů pro každou úroveň výkonu. 

8. Míry výkonu aktivit: musí být stanoveny pro veškeré aktivity, a to z důvodu výpočtu 

jednotkových nákladů aktivit. 

9. Kalkulace nákladů procesů a produktů: je potřeba určit očekávanou budoucí 

spotřebu jednotek aktivit jednotlivými procesy a výrobky. 

10. Sestavení rozpočtu a stanovení rozpočtového zisku. (Popesko, 2009) 

 

 Beyond Budgeting 

Popesko (2009, s. 212) pokládá Beyond Budgeting za: „nadrozpočtový nebo 

mimorozpočtový přístup, jehož podstatou je rychlá a pružná reakce na neustále se měnící tržní 

podmínky.“  

Tento přístup dává možnost odprostit se od omezení, která jsou spojena s tradičním 

rozpočetnictvím. Beyond Budgeting je prostředek, který pomáhá stanovit určité manažerské 
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cíle a vyhledávat způsoby, jak jich dosáhnout prostřednictvím flexibilních a přizpůsobivých 

mechanismů. 

 

Hlavní zásady Beyond Budgetingu 

1. Definice cílů 

2. Aplikace systému odměňování 

3. Proces plánování výkonů a činností 

4. Zajištění dostupnosti zdrojů 

5. Koordinace celopodnikové činnosti 

6. Měření a kontrola 

Uvedené principy se týkají řízení procesů uvnitř organizace. 

 

Etapy implementace systému Beyond Budgeting 

 Inicializace: tvorba povědomí o problémech fungování stávajícího modelu, tvorba 

potřeby uplatnit nové postupy, představení nového systému a získání lidí pro nový 

systém; 

 Komunikace: vytvoření skupiny zastávající a podporující nový model, která poté bude 

podporovat a prosazovat uskutečnění přetvoření modelu; 

 Návrh: aplikace modelu, tvorba návrhu nového modelu, kladení a zodpovídání otázek; 

 Realizace: aplikace samotných prvků modelu, zapojení co nejvyššího počtu lidí 

z organizace, podrobné rozpracování prvků systému; 

 Neustálé zlepšování: zdokonalování a údržba systému, snaha o to, aby organizace díky 

zavedení systému získala maximum přínosů. (Popesko, 2009) 

 

 Zero-Based Budgeting 

Rozpočtování s nulovým základem (ZBB), jak již vyplývá z názvu, představuje 

sestavování rozpočtů od základu (od nuly). Při vytváření rozpočtu se tedy nevychází z údajů o 

rozpočtované hodnotě v období minulých, ale z přehledu činností, jež bude muset útvar 

realizovat v hodnoceném období budoucím.  

Cílem Zero-Based Budgetingu je nákladová optimalizace – snížení nákladů, které se 

týkají určitého střediska nebo útvaru. 
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Součástí ZBB je ověření potřebnosti jisté úrovně poskytovaných činností, výkonů a 

aktivit. Aplikace postupu je proto výhodná především pro útvary, jež zajišťují servisní funkce 

a pro útvary, u nichž se mění výrazně v čase objem aktivit. 

 

Aplikace Zero-Based Budgeting 

1. vymezení objektu aplikace: určení útvarů, provozů a činností, která se mají podrobit 

ZBB, tvorba projektového týmu zajišťujícího realizaci ZBB projektu, proškolení 

pracovníků; 

2. funkční analýza: podrobná analýza činností a aktivit vykonávaných v rámci 

zkoumaného útvaru, stanovení nákladů výkonů; 

3. brainstorming: pomocí brainstormingu se hledají způsoby, jak dosáhnout úspor nebo 

zefektivnit činnosti daného útvaru; 

4. tvorba výkonových balíčků a stanovení výkonové úrovně: výkonové balíčky jsou 

svazek k sobě patřících výkonů, jež jsou prováděny v rámci útvaru. Výkonové balíčky 

poté mohou být seřazeny do výkonových úrovní, jež seskupují výkony jistého typu; 

5. seřazení priorit: seřazení výkonových balíčků dle jejich důležitosti a významu; 

6. rozpočtový řez: manažeři již mají díky předchozím etapám přehled činností, které jsou 

v rámci útvaru prováděny, a znají tedy i náklady a přínosy těchto činností. Dochází ke 

stanovení pomyslné čáry, na které se nároky na zdroje budou rovnat zdrojům 

dostupným. (Král, 2010) 
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3 POPIS SPOLEČNOSTI 

3.1 Obecné údaje 

Název společnosti: AC spol. s.r.o. 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Registrace:  Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 1700 

Datum zápisu:  8. října 1991 

Základní kapitál: 750 000 Kč 

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

   - montáž a opravy měřící a regulační techniky 

   - projektování elektrických zařízení 

   - poskytování software 

   - průzkum trhu – marketing 

3.2 Profil společnosti 

Obchodní společnost AC s.r.o. vznikla dne 8. října 1991 zápisem do obchodního 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě.  

Hlavním předmětem činnosti je koupě zboží za účelem jeho prodeje, které tvoří 90 %. 

Další nejvýznamnější činností je montáž a opravy měřící a regulační techniky, které 

představuje 5 % a projektování elektrických zařízení a poskytování software, které tvoří 5 %. 

Ostatní činnosti jsou z hlediska celkového obratu nevýznamné. 

3.3 Základní kapitál a vklad zakladatele 

Výše základního kapitálu společnosti je vytvořena vkladem zakladatele a činí 750 000 

Kč. Tento vklad představuje sto procent základního kapitálu a tedy sto procent obchodního 

podílu společnosti.  

Vklad do základního kapitálu zakladatelem byl splacen ve lhůtě 30ti dnů po povinné 

registraci společnosti u Komerční banky Ostrava, která se tak stala správcem části vkladu.  
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3.4 Organizační struktura společnosti 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků, jejíž působnost vykonává 

v plném rozsahu jediný společník společnosti, který rozhoduje o všech otázkách, které svěřuje 

valné hromadě obchodní zákoník. 

Statutárním orgánem společnosti jsou její jednatelé. Každý jednatel jedná jménem 

společnosti samostatně bez omezení. 

3.5 Nabídka společnosti 

Firma AC s.r.o. působí na českém trhu jako distributor produktů firem:   

 MITSUBISHI: Programovatelné automaty, frekvenční měniče, servopohony, CNC 

systémy a roboty, 

 KNÜRR: Mechanické komponenty pro elektroniku a LAN, skříně, skříňky, šasi, 

technický nábytek, monitorovací systémy, 

 IEI: Procesorové karty, jednodeskové počítače, průmyslová šasi, 

 MOXA: Síťová a sériová komunikační technika, 

 ICP DAS: Měřicí a multifunkční karty a moduly, 

 SOFTING: Karty pro rozhraní CAN a ProfiBus, 

 NEMATRON: Průmyslové terminály a počítače s vysokým krytím, 

 GETAC: Odolné notebooky, 

 ACME: Přenosné počítače, 

 SIEBERT: Panelové a velkoplošné průmyslové displeje, 

 CITECT: Vizualizační a operátorský software, 

 RARITAN, AVOCENT: KVM přepínače a vzdálená správa PC. 

Společnost AC se však nesoustředí pouze na prodej produktů třetích firem, ale díky 

svým vývojářským a výrobním kapacitám je schopna nabídnout, zejména v oblasti 

průmyslových PC systémů, také vlastními výrobky s logem AC. 

Technická progresivita a mimořádné možnosti předurčují nasazení prostředků 

dodávaných firmou AC do náročných provozních podmínek a umožňují jejich použití ve 

všech průmyslových odvětvích k řízení výrobních linek, technologických celků, obráběcích 

a jednoúčelových strojů.  

Hlavními oblastmi aplikace systémů jsou všechna odvětví lehkého i těžkého průmyslu, 

energetika, stavebnictví, telekomunikace, státní správa a armáda. 
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3.6 Odběratelé 

Rozsáhlé dodávky automatizační techniky uspokojují nejvýznamnější firmy v České 

republice i zahraničí. Mezi odběratele společnosti AC patří například: 

 BorsodChem MCHZ, Ostrava; 

 ČEZ, a.s., Praha; 

 Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav; 

 Vítkovice, a.s., Ostrava-Vítkovice; 

 Chemopetrol, a.s., Litvínov; 

 Symbol Technologies, Londýn. 

3.7 Působnost společnosti 

Vzhledem k celorepublikové působnosti firmy AC s.r.o. byly založeny pobočky 

v Písku, Praze a Brně. Tyto pobočky zajišťují především obchodní a servisní činnost 

automatizovaných systémů v českém regionu společně s vybranou sítí poboček firmy AC, 

které zajišťují kontakt se zákazníky ve více než 50 městech České republiky. K rozšíření 

aktivit na Slovensku slouží zastoupení ve Vyšném Kubíně a síť zástupců AC SR. Pro zajištění 

dodavatelské činnosti v dalších regionech a pro realizaci speciálních aplikací firma AC 

spolupracuje především s partnerskými organizacemi, které zajišťují tyto aktivity i 

v oblastech, kde AC nemá zřízeny své pobočky. 

  



32 

 

4 NÁKLADOVÁ ANALÝZA SPOLEČNOSTI V PRAXI 

4.1 Analýza majetkové struktury podniku v letech 2008-2010 

4.1.1 Struktura aktiv 

Celkové hodnoty aktiv se v průběhu let 2008 – 2010 extrémně nelišily. U všech 

položek aktiv lze pozorovat pouze mírnější odklony. Převážnou část celkových aktiv 

zastávaly v podniku aktiva oběžná, neboť firma se specializuje především na prodej zboží. To 

se tedy v podniku nezdrží po dobu delší než jeden rok. Krátkodobý finanční majetek i zásoby 

mírně vzrostly, kdežto krátkodobé pohledávky se viditelně snížily. 

Stálá aktiva představovala oproti aktivům oběžným jen nepatrnou část. Nejvíce byla 

zastoupena dlouhodobým hmotným majetkem, který se každý rok zvyšoval. Ostatní aktiva 

tvořila nepodstatnou část. 

V roce 2009 byla hodnota aktiv nejnižší, což mohlo být zapříčiněno světovou 

hospodářskou krizí, která postihla i firmu AC. Nejvyšších hodnot aktiva dosahovala v roce 

2010. Veškeré hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4.1. 

 

(Tab. 4.1 Struktura aktiv) 

Aktiva 

rok 2008 rok 2009 rok 2010 

v tisících 

Kč 
v % 

v tisících 

Kč 
v % 

v tisících 

Kč 
v % 

Aktiva celkem 52 485 100 50 577 100 54 402 100 

Stálá aktiva 3 636 6,9 2 187 4,3 2 839 5,2 

-DNM 590 16,2 300 13,7 233 8,2 

-DHM 3 046 83,8 1 887 86,3 2 606 91,8 

-DFM 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 48 595 92,6 48 026 94,9 51 334 94,4 

Zásoby 10 564 21,7 11 899 24,8 12 370 24 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 19 499 40,1 17 192 35,8 16 366 31,9 

Krátkodobý finanční majetek 18 532 38,2 18 935 39,4 22 598 44,1 

Ostatní aktiva 254 0,5 364 0,8 229 0,4 

Časové rozlišení 254 100 364 100 229 100 
Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.2 Struktura pasiv 

Největší položku pasiv představoval u podniku vlastní kapitál, který v průběhu let 

2008-2010 zůstal téměř totožný. Vlastní kapitál byl tvořen především výsledkem hospodaření 
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minulých let. Ten se v roce 2009 viditelně zvýšil, ovšem další rok klesl a to ještě na nižší 

hodnotu než v roce 2008. 

Druhou nejvyšší hodnotu zastávaly cizí zdroje. Ty se skládaly především 

z krátkodobých závazků, které představovaly přes 99% cizích zdrojů. Zbylá část byla 

vyhrazena dlouhodobým závazkům. 

Podnik nevyužíval žádné bankovní úvěry či jiné výpomoci. Ostatní pasiva tvořily 

nepatrnou položku. 

Nejvyšší celkové hodnoty dosáhly pasiva v roce 2010, zatímco nejnižší hodnoty v roce 

předchozím. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období byl ve všech třech letech kladný. 

Nejnižší hodnoty dosáhl v důsledku hospodářské krize v roce 2009, ovšem následující rok byl 

již navýšen o necelých 30% a nabyl nejvyšší hodnoty ze všech srovnávaných období. 

 

(Tab. 4.2 Struktura pasiv) 

Položka 

rok 2008 rok 2009 rok 2010 

v tisících 

Kč 
v % 

v tisících 

Kč 
v % 

v tisících 

Kč 
v % 

Pasiva celkem 52 485 100 50 577 100 54 402 100 

Vlastní kapitál 35 593 67,8 36 783 72,7 36 953 67,9 

Základní kapitál 750 2,1 750 2,1 750 2 

Kapitálové fondy 85 0,3 76 0,2 48 0,1 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
75 0,2 75 0,2 75 0,2 

Výsledek hospodaření minulých let 22 435 63 31 683 86,1 20 882 56,6 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
12 248 34,4 4 199 11,4 15 198 41,1 

Cizí zdroje 16 814 32 13 717 27,1 17 219 31,7 

Rezervy 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 151 0,9 158 1,2 59 0,4 

Krátkodobé závazky 16 663 99,1 13 559 98,8 17 160 99,6 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 0 

Ostatní pasiva 78 0,2 77 0,2 230 0,4 

Časové rozlišení 78 100 77 100 230 100 
Zdroj: vlastní zpracování 

4.2 Analýza tržeb a zisku 

4.2.1 Analýza tržeb 

Nejnižších tržeb dosahovala firma v roce 2009, a to ve všech typech, jak můžeme 

pozorovat v tabulce 4.3. Důvodem nízkých tržeb byla, jak již bylo zmíněno, situace 

hospodářské krize, které podnik musel čelit. Oproti tomu následujícího roku došlo k mnohem 
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lepšímu výsledku, kdy se tržby firmy zvýšily o 55% a byly dokonce vyšší než v roce před 

světovou krizí. 

 Nejpodstatnější a největší položku ze všech typů tržeb představovaly tržby za prodej 

zboží. To je zcela logické a očekávané, neboť prodej zboží tvoří 90% veškerých činností 

firmy. 

 

(Tab. 4.3 Struktura tržeb) 

Tržby 
rok 2008 rok 2009 rok 2010 

v tisících Kč v tisících Kč v tisících Kč 

Tržby za prodej zboží 111 746 78 199 118 502 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 9 701 6 500 13 207 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
645 100 214 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 

Celkové tržby 122 092 84 799 131 923 
Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.2 Analýza účetního zisku 

V tabulce 4.4 můžeme vidět částky účetního zisku v jednotlivých letech sledovaného 

období. Na pohled je zřejmé, že nejnižší byl zisk roku 2009, kdy klesnul o neuvěřitelných 

66% oproti roku 2008. Tento razantní pokles způsobil vliv hospodářské krize, která 

zapříčinila nižší obrat a tedy i zisk. V roce 2009 tedy musela být zavedena jistá opatření, díky 

nimž ke konci roku a také v roce 2010 společnost zlepšila situaci a nakonec dosáhla nejprve 

mírnějšího zisku a v posledním roce dokonce navýšení hodnoty o 262%. 

 

(Tab. 4.4 Struktura zisku) 

 2008 2009 2010 

 částka částka změna 

2008/2009 (%) 

částka změna 

2009/2010 (%) 

Zisk před zdaněním 15 623 678 5 474 236 - 18 705 844 - 

Účetní zisk  12 248 251 4 198 842 -66% 15 197 755 262% 
Zdroj: vlastní zpracování 
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(Graf 4.1 Vývoj účetního zisku) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3 Analýza personálních nákladů 

Personální náklady v podniku AC zahrnují mzdové náklady, náklady na sociální a 

zdravotní pojištění a ostatní osobní náklady, jako jsou dotace na stravenky, náklady na školení 

zaměstnanců či náklady na firemní akce. Rozpis jednotlivých položek a jejich hodnot můžeme 

vidět v tabulce 4.5. 

 V průběhu hodnocených let nebyly členům statutárních orgánů ani řídícím osobám 

vypláceny odměny, ani poskytnuty půjčky či záruky. 

 Společnost svým zaměstnancům hradí penzijní připojištění či životní pojištění. Obě 

tyto položky jsou zahrnuty v ostatních osobních nákladech. 

 

(Tab. 4.5 Personální náklady v letech 2008 – 2010)  

 2008 2009 2010 

Základní platy 15 217 998 13 119 897 14 859 482 

Sociální pojištění 3 793 238 3 189 424 3 692 389 

Zdravotní pojištění 1 313 043 1 150 306 1 343 646 

Ostatní osobní náklady 362 102 470 337 514 720 

celkem 20 686 381 17 929 964 20 410 237 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V grafu 4.2 vidíme, že nejvyšší hodnoty dosahovaly personální náklady celkové v roce 

2008.  Následujícího roku ovšem klesly, a to o téměř 13%. Podstatný vliv na tento pokles 

měla světová hospodářská krize, jejíž dopady se u společnosti AC začaly projevovat již ke 

konci roku 2008. Z toho důvodu musela firma začít snižovat veškeré vlastní náklady, tedy i ty 

personální.  
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Po dohodě se zaměstnanci došlo ke zmrazení mezd. Základní platy poklesly v roce 

2009 o 14%, jak lze vyčíst z grafu 4.3. V důsledku tohoto úbytku se samozřejmě snížily i 

náklady na sociální a zdravotní pojištění. Jedinou položkou, která se v roce 2009 oproti 

předchozímu roku viditelněji zvýšila, byly ostatní osobní náklady, zahrnující například dotace 

na stravenky nebo náklady na školení pracovníků. 

 

(Graf 4.2 Celkové personální náklady) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Navzdory krizovému a nesnadnému roku 2009 byl již rok 2010 poměrně optimistický. 

Veškeré položky personálních nákladů se zvýšily. Především je nutné zdůraznit navyšování 

mzdových nákladů, které se ke konci roku 2010 pomalu přibližovaly částce před 

hospodářskou krizí.  

Celkové personální náklady tedy vzrostly v roce 2010 oproti předchozímu o 14% a dá 

se říci, že společnost AC světovou hospodářskou krizi dokázala poměrně ustát. 

 

(Graf 4.3 Personální náklady v letech 2008 – 2010) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3.1 Mzdové náklady 

Jak již bylo zmíněno, na konci roku 2008 byla postižena společnost AC světovou 

hospodářskou krizí a v tomto důsledku došlo ke snížení mzdových nákladů v roce 2009. I přes 

tuto skutečnost si společnost udržela počet svých zaměstnanců a nebyla nucena propouštět. V 

průběhu let dokonce ještě svůj zaměstnanecký stav navýšila. 

 Počet řídících pracovníků za sledovaný horizont zůstal neměnný. V příloze č. 6 je u 

nich možné pozorovat během krizového období pokles průměrných mzdových nákladů o 

17%, ovšem v roce dalším se již částka dostala na hodnotu téměř původního předkrizového 

stavu. 

 Průměrné mzdové náklady na jednoho zaměstnance taktéž nejprve klesly o 17%. I 

když v roce 2010 stoupaly, byla tato hodnota kompenzována navýšením počtu zaměstnanců, 

tudíž rozdíl oproti roku 2009 v růstu těchto nákladů byl téměř nulový. 

 

(Tab. 4.6 Mzdové náklady v letech 2008 – 2010) 

 2008 2009 2010 

 
Evidenční 

stav 

Mzdové 

náklady 

Evidenční 

stav 

Mzdové 

náklady 

Evidenční 

stav 

Mzdové 

náklady 

Počet zaměstnanců 
26 

15 218 tis. 

Kč 
27 

13 120 tis. 

Kč 
30 

14 859 tis. 

Kč 

-z toho řídících 

pracovníků 
3 

3 339 tis. 

Kč 
3 

2 785 tis. 

Kč 
3 

3 243 tis. 

Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

(Graf 4.4 Roční průměrné mzdové náklady na 1 zaměstnance v letech 2008 – 2010) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4.4 Analýza operačních nákladů 

Výraznými náklady, které nemohou zůstat bez povšimnutí, jsou náklady operační mezi 

něž patří kupříkladu náklady na telekomunikace (internet, mobilní telefon), poštovné, náklady 

na účetní, daňové či právní služby. Dále zde společnost řadí nájem a leasing, náklady na 

cestovné, občerstvení či náklady na bankovní poplatky. V tabulce 4.7 jsou vypsány všechny 

operační náklady i s příslušnými částkami. 

 

(Tab. 4.7 Operační náklady v letech 2008 – 2010) 

 2008 2009 2010 

Telekomunikace + poštovné 386 333 391 648 326 819 

Datové komunikace, spojení 2 277 30 604 44 706 

Spotřební materiál a údržba 207 555 164 867 1 197 234 

Daňové, účetní a právní služby 57 441 234 700 124 275 

Leasing a nájem (aut, strojů, kanceláří, 

skladů) 
2 395 371 2 593 567 2 588 011 

Logistické služby 1 170 295 476 438 614 012 

Náklady spojené s provozem firemních aut 1 553 823 1 782 594 576 681 

Cestovné 469 805 366 059 354 726 

Občerstvení 169 593 148 943 151 248 

Bankovní poplatky 109 133 95 164 89 703 

Ostatní náklady 35 358 -117 956 21 183 

celkem 6 556 983 6 166 628 6 088 597 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

V průběhu sledovaného období se celkové operační náklady postupně každý rok 

snižovaly. Nejprudší pokles proběhl během roku 2009, kdy se snížily celkové náklady o 6%, 

v následujícím roce se již jednalo jen o 1%. Všechny tyto jevy jsou patrné v grafu 4.5. 

 

(Graf 4.5 Celkové operační náklady v letech 2008 – 2010) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Budeme-li analyzovat operační náklady blíže, můžeme pozorovat v grafu 4.6, že 

nejvyšších hodnot dosahují náklady na leasing a nájem. Společnost AC nevlastní vlastní 

prostory, proto veškeré kanceláře, sklady, ale také stroje a některá auta musí řešit pronájmem, 

popřípadě leasingem. V průběhu pozorovaných let tyto náklady zůstaly téměř neměnné, 

k jejich menšímu navýšení došlo pouze v roce 2009. Zde vzrostly na rozdíl od roku 2008 o 

8%. 

 Druhou výraznou položkou jsou v operačních nákladech náklady spojené s provozem 

firemních aut. Ty v roce 2009 vzrostly o 15%, ovšem v následujícím roce došlo k razantnímu 

poklesu této položky, a to o 68%. 

 Viditelné zvýšení proběhlo v roce 2010 u nákladů na spotřební materiál a údržbu. 

V předchozích letech se částka pohybovala okolo 200 tisíců korun, kdežto v posledním roce 

přesáhla hodnotu jednoho milionu a vzrostla tak o 626%.  

 Ve všech sledovaných letech došlo k poklesu nákladů na bankovní poplatky nebo 

nákladů na cestovné. 

 

(Graf 4.6 Operační náklady v letech 2008 – 2010) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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 Jednotlivé částky a druhy nákladů na prodej, které jsou pro firmu významné, jsou 

vypsány v tabulce 4.8. 

 

(Tab. 4.8 Náklady na prodej v letech 2008 – 2010) 

 2008 2009 2010 

Náklady na prodané zboží 73 256 938 50 730 641 78 173 125 

Náklady na prodané služby 2 155 108 1 232 231 5 698 553 

Kurzové rozdíly -416 008 193 106 378 116 

Doprava k zákazníkům (včetně pojištění) 622 152 450 569 445 853 

Ostatní náklady na prodej (opravy apod.) 216 498 31 642 17 940 

celkem 75 834 688 52 638 190 84 713 587 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Porovnáme-li celkové náklady na prodej, zjistíme, že nejnižších hodnot dosahovaly 

v roce 2009, jak je pozorovatelné v grafu 4.7. V tomto roce klesly celkové náklady o 31%. 

 Tato skutečnost opět souvisí s projevem celosvětové hospodářské krize, která se 

projevila již na konci roku 2008. Následkem bylo prudké snížení výroby klíčových odběratelů 

společnosti AC, hlavně z oblasti strojírenské výroby a automobilového průmyslu. Tento fakt 

znamenal nízké objednávky těchto odběratelů, což ve svém důsledku pro firmu představovalo 

snížení obratu o desítky procent a z toho plynoucím snížením zisku. 

 

(Graf 4.7 Celkové náklady na prodej v letech 2008 – 2010) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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 Detailněji rozebrány náklady na prodej lze vidět v grafu 4.8. Dominantní hodnotou 

jsou zde náklady na prodané zboží, které představují přibližně 96% celkových nákladů na 

prodej. Ty se v roce 2009 snížily o 31%, ale v roce následujícím došlo k obratu, kdy se tyto 

náklady dostaly výše než v roce 2008 a došlo k nárůstu o 54%. V roce 2010 tudíž dosahovaly 

náklady na prodej nejvyšší hodnoty za všechny sledované roky. 

K razantnímu nárůstu došlo také u nákladů na služby v roce 2010, kdy se na rozdíl od 

roku 2009 vyšplhaly nahoru o 362%.  

Během období roku 2010 došlo k jedinému poklesu nákladů u dvou položek – u 

nákladů na dopravu k zákazníkům a u ostatních nákladů na prodej, zahrnujících například 

opravy. 

 

(Graf 4.8 Náklady na prodej v letech 2008 – 2010)  

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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(Tab. 4.9 Náklady na prodané zboží v letech 2008 – 2010) 

 2008 2009 2010 

Prodej zboží – tuzemsko 69 089 684 47 245 450 74 198 643 

Prodej zboží – zahraničí 3 641 665 2 859 511 3 369 484 

Jiné náklady na prodané zboží 525 589 625 680 604 998 

celkem 73 256 938 50 730 641 78 173 125 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu 4.9 si lze povšimnout dominantní pozice prodeje zboží v tuzemsku. Roku 

2009 se částka rapidně snížila již zmíněnou krizí, a to o 31%.  Roku dalšího ovšem náklady 

vyšplhaly ještě do vyšších hodnot než v období 2008, přesně o 54%.  

 Co se týče nákladů na prodej zboží do zahraničí, bylo taktéž nutné v roce 2009 

náklady snížit. V konečném výsledku se jednalo o snížení o 21%. 

 

(Graf 4.9 Náklady na prodané zboží v letech 2008 – 2010) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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(Tab. 4.10 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v letech 2008 – 2010) 

 2008 2009 2010 

Odpisy dopravních prostředků 1 156 861 1 005 269 947 832 

Odpisy výpočetní techniky 264 988 190 787 184 523 

Odpisy kancelářské a měřící techniky 56 100 7 309 4 266 

Odpisy inventáře 6 120 1 780 1 644 

Odpisy software 496 887 289 860 293 258 

Odpisy jiného majetku 139 691 129 447 116 041 

celkem 2 120 647 1 624 452 1 547 564 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dlouhodobý majetek je odepisován měsíčně lineární metodou s dobou odepisování 

uvedenou níže. Při odepisování vychází společnost z předpokládané doby životnosti majetku. 

Drobný nehm. majetek, drobná výp. a kancel. technika  24 měsíců (2 roky) 

Ostatní výpočetní technika      36 měsíců (3 roky) 

Dopravní prostředky, ostat. kancel. technika, inventář  48 měsíců (4 roky) 

Zabezpeč. zařízení, klimatizace, lehké montov. stavby  72 měsíců (6 roků)  

Ostatní stavby        240 měsíců (20 roků) 

 Daňově odepisovaný dlouhodobý majetek je při pořízení zařazen do příslušné daňové 

odpisové skupiny a odepisován zrychleným způsobem. Majetek zařazený do páté odpisové 

skupiny je odepisován rovnoměrně. 

 

(Graf 4.10 Celkové odpisy DNHM v letech 2008 – 2010) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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majetku, které je zachyceno v příloze č. 10. V roce 2009 klesl dlouhodobý majetek o 40% a 

další rok o 30%. 

 Z grafu 4.11 je možné si přiblížit vývoj jednotlivých položek celkových odpisů. 

Nejvýraznější odepisovanou položkou za všechna období jsou odpisy dopravních prostředků. 

Ty i přes skutečnost, že se během roku 2009 snížily o 13% a následující rok o 6%, stále 

zůstávají nejvyšší hodnotou. 

 Největšího poklesu dosáhly v letech 2009 - 2010 oproti roku 2008 odpisy kancelářské 

a měřící techniky. V roce 2009 dosahoval propad 87%, v následujícím roce už jen 42%. 

 Jediným odpisem, který se ve srovnání s předešlým rokem zvýšil, byly odpisy 

software. Jejich hodnota se v roce 2010 na rozdíl od roku 2009 navýšila o 1%. 

 

(Graf 4.11 Odpisy DNHM v letech 2008 – 2010) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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(Tab. 4.11 Náklady na marketing v letech 2008 – 2010) 

 2008 2009 2010 

Inzerce v novinách a časopisech 459 170 171 825 55 920 

Výstavy a veletrhy 1 209 931 1 214 825 1 705 024 

Reklamní poutače 2 110 0 0 

Reklama na internetu 47 400 67 400 9 651 

Jiné reklamní služby 244 947 66 598 62 145 

celkem 1 963 558 1 520 648 1 832 740 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vývoj celkových nákladů na marketing je znázorněn v grafu 4.12. Je zřejmé, že 

celkové náklady dosahovaly nejnižšího bodu v roce 2009, kdy klesly o 23%, jak je uvedeno 

v příloze č. 12. Opět je nutné zmínit vliv celosvětové hospodářské krize, kdy bylo nezbytné 

snížit veškeré vlastní náklady, tudíž i na tento druh nákladů. Navíc poklesl zisk a obrat 

společnosti, čímž se snížilo i množství zboží, které bylo nutné propagovat.  

 V roce 2010 se náklady na marketing zvýšily o 21% a pomalu se přibližovaly úrovni 

nákladů v roce 2008 před krizí. 

 

(Graf 4.12 Celkové náklady na marketing v letech 2008 – 2010) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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 V důsledku zvýšení nákladů na výstavy a veletrhy došlo během období 2010 

k prudkému a výraznému snížení nákladů na inzerci v novinách a časopisech a nákladů na 

reklamu na internetu. V prvním případě se jedná o pokles o 67% a v druhém případě o 86%. 

 

(Graf 4.13 Náklady na marketing v letech 2008 – 2010) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Po srovnání vývoje nákladů v průběhu období 2008 – 2010 musím konstatovat, že 

společnost AC má poměrně dobře zvládnuté řízení svých nákladů a poradila si i s nelehkou 

situací světové krize, kdy byla nucena veškeré své náklady posunout na hranice minima. 

Přesto bych se pokusila navrhnout pár nápadů. 

 

Společnost by se mohla pokusit využít některé ze současných moderních metod řízení 

nákladů. Doporučila bych například metodu nákladového benchmarkingu, jejímž cílem je 

srovnat jednotlivé nákladové oblasti a identifikovat jejich možnosti zlepšení mezi vlastním 

podnikem a cizím podnikem stejného nebo blízkého charakteru. Pro společnost AC by bylo 

možné porovnat rozdíly ve struktuře nákladů s jednou ze svých sesterských společností nebo 

naopak s firmou konkurující. 

Další metodou, která by mohla být brána v úvahu je outsourcing. Ten spočívá v přesunu 

části podnikových činností na externí subjekt. Společnost by mohla zvážit, zda pro ni není 

výhodnější některé aktivity outsourcovat než je ponechávat ve vlastní režii. Například 

vyměnit část svých dodavatelů za nové, třeba i v jiných zemích s nižšími přímými výrobními 

náklady. Navíc velkou výhodou outsourcingu je, že zviditelňuje náklady na činnosti, které 

byly jinak skryty v režiích. Outsourcing částečně přispívá ke změně fixních nákladů na 

variabilní. Tím umožňuje lepší využití fixních zdrojů, neboť při této metodě obvykle platíme 

jen to, co skutečně spotřebujeme. 

  

Co se týče operativních nákladů, mohla by se pokusit společnost zmenšit své náklady na 

nájemné. Je jasné, že potřebuje velké skladové prostory pro své výrobky a zboží, které 

nakoupí od dodavatelů a je nutné je někde uskladnit, než dojde ke konečnému zákazníkovi. 

Doporučila bych například vyzkoušet metodu Just in time, kdy by společnost vyráběla a 

nakupovala jen zboží v daném období opravdu nutné a poptávané zákazníky, aby nebylo na 

skladech nadbytečné množství zboží, o které by nebyl zájem. Tím by si společnost mohla 

pronajímat sklady kapacitně menší a náklady by se snížily. 

Do operativních nákladů dále patří také náklady na leasing strojů. Společnost by se 

mohla zaměřit na pořizování a využívání strojů plně moderních. Investice by sice zpočátku 

byla vyšší, ovšem věřím, že v budoucích letech by se několikanásobně vrátila. Moderní 

technika je dnes spojena s vysokou kvalitou, mohly by se tudíž snížit i náklady na opravy 

těchto strojů. 
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Bylo by dobré také pouvažovat o snížení nákladů na provoz firemních aut. Zde byly 

náklady poměrně vyšší a je jasné, že je nutné je vynaložit, neboť společnost potřebuje 

rozvážet své výrobky a zboží distributorům a konečným zákazníkům. Společnost by měla 

zvážit, zda by pro ni nebylo levnější a výhodnější využívat expresní a zásilkové služby 

některé ze specializovaných firem.       

 

Snížení personálních nákladů by se dalo dosáhnout pomocí zavedení Cafeteria systému. 

Zaměstnanecké výhody jsou totiž poskytovány všem pracovníkům automaticky a tak se tedy 

občas stává, že zaměstnanci získávají benefity bez ohledu na své výkony.  

Zavedením již zmíněného Cafeteria systému by byla vytvořena skupina 

zaměstnaneckých výhod, které by byly poskytovány všem pracovníkům, například stravenky, 

životní pojištění. Zaměstnanci by sbírali body či kredity s ohledem na své výkony a ty by poté 

mohli utratit za jimi vybrané odměny z katalogu odměn, které by byly poskytovány navíc 

právě za tyto výkony.  

Cafeteria systém má i silně motivační funkci, neboť motivuje pracovníky podávat lepší 

výkony za vidinou odměn. Navíc zlepšení efektivnosti pracovních výkonů, tedy dosažení 

stejných výnosů s nižšími náklady, hraje významnou roli při generování podnikového zisku, a 

jak již bylo naznačeno, vede i k úspoře nákladů. 

 

Výraznou položkou nákladů, které by bylo dobré snížit, jsou dále náklady vynaložené 

na marketing, obzvláště náklady na veletrhy a výstavy. V dnešní moderní a rychlé době je 

prezentace a propagace firmy a její činnosti nezbytností, tudíž ani tyto náklady nelze přestat 

generovat. Na současné scéně se vyskytuje každoročně až příliš vysoké množství výstav a 

veletrhů. Doporučila bych společnosti AC zmenšit jejich okruh působnosti na těchto akcích a 

vybírat si pouze významné výstavy a veletrhy s širokou působností a vysokou návštěvností. 

Lidé, kteří se o tento obor zajímají, jistě veletrhy navštíví i v omezeném počtu míst a 

společnost by ušetřila na nákladech. 
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6 ZÁVĚR 

Téma nákladové analýzy jsem si vybrala proto, abych zjistila, do jaké míry se mnou 

vybraná společnost dokázala vyrovnat s celosvětovou hospodářskou krizí. Tu začala 

společnost pociťovat již koncem roku 2008, kdy krize začala ovlivňovat její celkový 

ekonomický vývoj a průběh nákladů. Chtěla jsem také získat přehled o tom, s jakými druhy 

nákladů a v jakém množství se musí potýkat středně velká společnost s ručením omezeným 

v současných podmínkách v naší zemi. 

 

Dle výsledků provedené analýzy by se dal rok 2008 z hlediska úspěšnosti firmy rozdělit 

do dvou částí. První úspěšnější část trvala od začátku roku do konce září. V tomto období 

byly měsíční obrat i zisk vyšší než v předcházejícím roce. V měsíci říjnu se však již naplno 

začala projevovat celosvětová hospodářská krize, která poté trvala až do konce roku.  

Nejkritičtějším obdobím byl tedy pro společnost právě rok 2009, kdy společnost musela čelit 

situaci, která ve firmě ještě nikdy nebyla. Krize se projevila prudkým snížením výroby 

klíčových odběratelů, především z oblasti strojírenské výroby. Znamenalo to nižší objednávky 

těchto odběratelů, což ve svém důsledku pro firmu představovalo snížení obratu, zisku a 

veškerých nákladů. Dalším průvodním jevem byl extrémní tlak na snižování cen společnosti a 

potažmo marži. Společnost musela požádat o pomoc své dodavatele a dále se zaměřit na 

snižování vlastních nákladů. Došlo prakticky ke zmrazení veškerých investic a po dohodě 

s pracovníky i ke zmrazení mezd. Na minimum musely být sníženy i veškeré provozní 

náklady. Právě kombinací všech těchto opatření se situace trochu vylepšila a na konci roku 

2009 dosáhla společnost mírného zisku.   

Co se týče roku 2010, byl oproti předchozímu období poměrně optimistický. Pomalu již 

docházelo k postupnému oživování světové ekonomiky a ke zvyšování průmyslové výroby. 

Začaly se tedy opět zvyšovat objednávky odběratelů a zisk společnosti. Rostly ale 

samozřejmě také s těmito výkony spojené náklady. 

 

Jsem přesvědčena o tom, že nebýt hospodářské krize, vedla si společnost v ostatních 

letech, co se řízení nákladů týče, poměrně dobře. Přesto jsem se pokusila v předchozí 

 kapitole nastínit možné návrhy, které by mohly přispět ke zlepšení. Příslušní odborníci by se 

ve společnosti měli neustále věnovat pozorování a optimalizování nákladů a sledovat vývoj a 

trendy. Možná, že by jim v této cestě mohla má bakalářská práce alespoň trochu pomoci. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – Rozvaha v plném rozsahu, aktiva (2008 – 2010) 

 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM 52 485 50 577 54 402 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 3 636 2 187 2 839 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 590 300 233 

B.I.1. Zřizovací výdaje 0 0 0 

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 

B.I.3. Software 590 300 233 

B.I.4. Ocenitelná práva 0 0 0 

B.I.5. Goodwill 0 0 0 

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 046 1 887 2 606 

B.II.1. Pozemky 0 0 0 

B.II.2. Stavby 0 0 0 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 655 1 887 2 606 

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 

B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 391 0 0 

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 

B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 

B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 

B.III.4. Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný 

vliv 
0 0 0 

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 48 595 48 026 51 334 

C.I. Zásoby 10 564 11 899 12 370 

C.I.1. Materiál 0 0 0 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 152 0 0 

C.I.3. Výrobky 0 0 0 

C.I.4. Zvířata 0 0 0 

C.I.5. Zboží 10 412 11 899 12 370 

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 

C.II.2. Pohledávky – ovládající a řídící osoba 0 0 0 

C.II.3. Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 

C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 
0 0 0 

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 

C.II.6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 



II 

 

C.II.7. Jiné pohledávky 0 0 0 

C.II.8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 19 499 17 192 16 366 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 14 743 13 287 16 151 

C.III.2. Pohledávky – ovládající a řídící osoba 0 0 0 

C.III.3. Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 

C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení 
0 0 0 

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 

C.III.6. Stát – daňové pohledávky 4 369 3 386 1 

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy  382 514 209 

C.III.8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 

C.III.9. Jiné pohledávky 5 5 5 

C.IV. Finanční majetek 18 532 18 935 22 598 

C.IV.1. Peníze 83 93 90 

C.IV.2. Účty v bankách 18 449 18 842 22 508 

C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 

C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 

D.I. Časové rozlišení 254 364 229 

D.I.1. Náklady příštích období 254 230 229 

D.I.2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 

D.I.3.Příjmy příštích období 0 134 0 

 

  



III 

 

PŘÍLOHA Č. 2 – Rozvaha v plném rozsahu, pasiva (2008 – 2010) 

 2008 2009 2010 
PASIVA CELKEM 52 485 50 577 54 402 

A. Vlastní kapitál 35 593 36 783 36 953 

A.I. Základní kapitál 750 750 750 

A.I.1. Základní kapitál 750 750 750 

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 

A.I.3. Změny základního kapitálu 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy 85 76 48 

A.II.1. Emisní ážio 0 0 0 

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 85 76 48 

A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 
75 75 75 

A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 75 75 75 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 22 435 31 683 20 882 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 22 435 31 683 20 882 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období  12 248 4 199 15 198 

B. Cizí zdroje 16 814 13 717 17 219 

B.I. Rezervy 0 0 0 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 

B.I.2. Rezervy na důchody a podobné závazky 0 0 0 

B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 

B.I.4. Ostatní rezervy 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 151 158 59 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 

B.II.2. Závazky – ovládající a řídící osoba 0 0 0 

B.II.3. Závazky – podstatný vliv 0 0 0 

B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a 

k účastníkům sdružení 
0 0 0 

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 

B.II.6. Vydané dluhopisy 0 0 0 

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 

B.II.8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 

B.II.9. Jiné závazky 0 0 0 

B.II.10. Odložený daňový závazek 151 158 59 

B.III. Krátkodobé závazky 16 663 13 559 17 160 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 2 707 2 723 3 108 

B.III.2. Závazky – ovládající a řídící osoba 0 0 0 

B.III.3 Závazky – podstatný vliv 0 0 0 

B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a 

k účastníkům sdružení 
0 0 0 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 9 727 8 445 10 060 

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 
1 605 798 1 739 

B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace 1 827 1 284 2 162 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 792 304 85 

B.III.9. Vydané dluhopisy 0 0 0 

B.III.10. Dohadné účty pasivní 0 0 0 

B.III.11. Jiné závazky 5 5 6 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé  0 0 0 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 



IV 

 

C.I. Časové rozlišení 78 77 230 

C.I.1. Výdaje příštích období 78 77 230 

C.I.2. Výnosy příštích období 0 0 0 

 

  



V 

 

PŘÍLOHA Č. 3 – VZZ v plném rozsahu (2008 – 2010) 

 2008 2009 2010 

I. Tržby za prodej zboží 111 746 78 199 118 502 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 73 019 50 619 78 047 

Obchodní marže 38 727 27 580 40 455 

II. Výkony 9 701 6 500 13 207 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 9 701 6 500 13 207 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 0 

II.3. Aktivace 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba 11 511 9 336 14 158 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 1 939 1 343 1 750 

B.2. Služby 9 572 7 993 12 408 

Přidaná hodnota 36 917 24 744 39 504 

C. Osobní náklady 20 661 17 844 20 325 

C.1. Mzdové náklady 15 218 13 120 14 859 

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

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 5 168 4 401 5 108 

C.4. Sociální náklady 275 323 358 

D. Daně a poplatky 100 44 60 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
2 121 1 624 1 547 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 645 100 214 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 645 100 214 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 
303 29 59 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 303 29 59 

F.2. Prodaný materiál 0 0 0 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období 
-163 96 -375 

IV. Ostatní provozní výnosy 163 333 314 

H. Ostatní provozní náklady 563 377 521 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 

*Provozní výsledek hospodaření 14 140 5 163 17 895 

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

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 

VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a 

v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
0 0 0 

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 

podílů 
0 0 0 

VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 
0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti 
61 -9 -28 



VI 

 

X. Výnosové úroky 210 132 306 

N. Nákladové úroky 227 279 270 

XI. Ostatní finanční výnosy 3 019 1 449 1 698 

O. Ostatní finanční náklady 1 458 999 951 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 

*Finanční výsledek hospodaření 1 483 312 811 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 3 375 1 276 3 508 

Q.1. splatná 3 450 1 269 3 607 

Q.2. odložená -75 7 -99 

**Výsledek hospodaření za běžnou činnost 12 248 4 199 15 198 

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 

S.1. splatná 0 0 0 

S.2. odložená 0 0 0 

*Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníků 0 0 0 

***Výsledek hospodaření za účetní období 12 248 4 199 15 198 

Výsledek hospodaření před zdaněním 15 623 5 475 18 706 

 

  



VII 

 

PŘÍLOHA Č. 4 – Horizontální analýza VZZ (2008 – 2010) 

 2008 - 2009 2009 - 2010 

 absolutní % absolutní % 

I. Tržby za prodej zboží -33 547 -30% 40 303 52% 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží -22 400 -31% 27 428 54% 

Obchodní marže -11 147 -29% 12 875 47% 

II. Výkony -3 201 -33% 6 707 103% 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -3 201 -33% 6 707 103% 

B. Výkonová spotřeba -2 175 -19% 4 822 52% 

B.1. Spotřeba materiálu a energie -596 -31% 407 30% 

B.2. Služby -1 579 -16% 4 415 55% 

Přidaná hodnota -12 173 -33% 14 760 60% 

C. Osobní náklady -2 817 -14% 2 481 14% 

C.1. Mzdové náklady -2 098 -14% 1 739 13% 

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění -767 -15% 707 16% 

C.4. Sociální náklady 48 17% 35 11% 

D. Daně a poplatky -56 -56% 16 36% 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
-497 -23% -77 -5% 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu -545 -84% 114 114% 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku -545 -84% 114 114% 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 
-274 -90% 30 103% 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku -274 -90% 30 103% 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období 
259 -159% -471 -491% 

IV. Ostatní provozní výnosy 170 104% -19 -6% 

H. Ostatní provozní náklady -186 -33% 144 38% 

*Provozní výsledek hospodaření -8 977 -63% 12 732 247% 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti 
-70 -115% -19 211% 

X. Výnosové úroky -78 -37% 174 132% 

N. Nákladové úroky 52 23% -9 -3% 

XI. Ostatní finanční výnosy -1 570 -52% 249 17% 

O. Ostatní finanční náklady -459 -31% -48 -5% 

*Finanční výsledek hospodaření -1 171 -79% 499 160% 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -2 099 -62% 2 232 175% 

Q.1. splatná -2 181 -63% 2 338 184% 

Q.2. odložená 82 -109% -106 -1514% 

**Výsledek hospodaření za běžnou činnost -8 049 -66% 10 999 262% 

***Výsledek hospodaření za účetní období -8 049 -66% 10 999 262% 

Výsledek hospodaření před zdaněním -10 148 -65% 13 231 242% 

 

  



VIII 

 

PŘÍLOHA Č. 5 – Horizontální analýza personálních nákladů v letech 2008 - 2010 

 

  2008/2009 2009/2010 

  absolutní % absolutní % 

Základní platy -2 098 101 -14% 1 739 585 13% 

Sociální pojištění -603 814 -16% 502 965 16% 

Zdravotní pojištění -162 737 -12% 193 340 17% 

Školení, firemní akce atd. 108 235 30% 44 383 9% 

celkem -2 756 417 -13% 2 480 273 14% 
 

  



IX 

 

PŘÍLOHA Č. 6 – Horizontální analýza průměrných mzdových nákladů (2008 – 2010) 

Roční průměrné mzdové náklady na 1 pracovníka 

 2008 2009 2010 

Prům.mzdové nákl. 1 zaměstnance 516 478 430625 430222,2222 

Prům.mzdové nákl. řídícího 

pracovníka 

1113000 928333,3333 1081000 

 

Horizontální analýza průměrných mzdových nákladů 

 2008/2009 2009/2010 

 absolutní % absolutní % 

Prům.mzdové nákl.na 1 zaměstnance -85 853 -17% -402,7777778 0% 

Prům.mzdové nákl.řídícího 

pracovníka 

-184666,6667 -17% 152666,6667 16% 

 

  



X 

 

PŘÍLOHA Č. 7 – Horizontální analýza operačních nákladů v letech 2008 - 2010 

  2008/2009 2009/2010 

  absolutní % absolutní % 

Telekomunikace + poštovné 5 315 1% -64 829 -17% 

Datové komunikace, spojení 28 327 1244% 14 102 46% 

Spotřební materiál a údržba -42 688 -21% 1 032 367 626% 

Daňové, účetní a právní služby 177 259 309% -110 425 -47% 

Leasing a nájem (aut, strojů, kanceláří, skladů) 198 196 8% -5 556 0% 

Logistické služby -693 857 -59% 137 574 29% 

Náklady spojené s provozem firemních aut 228 771 15% -1 205 913 -68% 

Cestovné -103 746 -22% -11 333 -3% 

Občerstvení -20 650 -12% 2 305 2% 

Bankovní poplatky -13 969 -13% -5 461 -6% 

Ostatní náklady -153 314 -434% 139 139 -118% 

celkem -390 356 -6% -78 030 -1% 
 

  



XI 

 

PŘÍLOHA Č. 8 – Horizontální analýza nákladů na prodej v letech 2008 - 2010 

  2008/2009 2009/2010 

  absolutní % absolutní % 

Náklady na prodané zboží -22 526 297 -31% 27 442 484 54% 

Náklady na prodané služby -922 877 -43% 4 466 322 362% 

Kurzové rozdíly 609 114 -146% 185 010 96% 

Doprava k zákazníkům (včetně pojištění) -171 583 -28% -4 716 -1% 

Ostatní náklady na prodej (opravy apod.) -184 856 -85% -13 702 -43% 

celkem -23 196 499 -31% 32 075 398 61% 
 

  



XII 

 

PŘÍLOHA Č. 9 – Horizontální analýza nákladů na prodané zboží v letech 2008 - 2010 

  2008/2009 2009/2010 

  absolutní % absolutní % 

Prodej zboží - tuzemsko -21 844 234 -32% 26 953 193 57% 

Prodej zboží - zahraničí -782 154 -21% 509 973 18% 

Ostatní náklady na prodané zboží 100 091 19% -20 682 -3% 

celkem -22 526 297 -31% 27 442 484 54% 
 

  



XIII 

 

PŘÍLOHA Č. 10 – Vývoj a horizontální analýza DNHM v letech 2008 - 2010 

Vývoj DNHM v letech 2008 - 2010 

  2008 2009 2010 

Dlouhodobý nehmotný majetek 590 000 300 000 233 000 

Dlouhodobý hmotný majetek 3 046 000 1 887 000 2 606 000 

celkem 3 636 000 2 187 000 2 839 000 

 

Horizontální analýza DNHM v letech 2008 – 2010 

  2008/2009 2009/2010 

  absolutní % absolutní % 

Dlouhodobý nehmotný majetek -290 000 -49% -67 000 -22% 

Dlouhodobý hmotný majetek -1 159 000 -38% 719 000 38% 

celkem -1 449 000 -40% 652 000 30% 
 

  



XIV 

 

PŘÍLOHA Č. 11 – Horizontální analýza odpisů DNHM v letech 2008 – 2010 

  2008/2009 2009/2010 

  absolutní % absolutní % 

Odpisy dopravních prostředků -151 592 -13% -57 437 -6% 

Odpisy výpočetní techniky -74 201 -28% -6 264 -3% 

Odpisy kancelářské a měř.techniky -48 791 -87% -3 043 -42% 

Odpisy inventáře -4 340 -71% -136 -8% 

Odpisy software -207 027 -42% 3 398 1% 

Odpisy jiného majetku -10 244 -7% -13 406 -10% 

celkem -496 195 -23% -76 888 -5% 
 

  



XV 

 

PŘÍLOHA Č. 12 – Horizontální analýza nákladů na marketing v letech 2008 – 2010 

  2008/2009 2009/2010 

  absolutní % absolutní % 

Inzerce v novinách a časopisech -287 345 -63% -115 905 -67% 

Výstavy a veletrhy 4 894 0% 490 199 40% 

Reklamní poutače -2 110 -100% 0 0% 

Reklama na inernetu 20 000 42% -57 749 -86% 

Jiné reklamní služby -178 349 -73% -4 453 -7% 

celkem -442 910 -23% 312 092 21% 
 

 

 


