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Anotace 

V předložené práci popisuji analýzu výnosů, nákladů a výsledků hospodaření. V první 

části se zaměřuji na stručnou charakteristiku vybrané stavební společnosti, kterou je Sisko 

s.r.o. Dále v práci popisuji problematiku nákladů, výnosů a výsledků hospodaření 

z teoretického hlediska. V následující části analyzuji výnosy, náklady a výsledky 

hospodaření u vybrané společnosti dle účetních uzávěrek za období let 2007 až 2010, 

přičemž slovně hodnotím a interpretuji vypočtené výsledky. Na závěr zařazuji návrhy a 

doporučení budoucích kroků, které by prostřednictvím analýzy výnosů, nákladů a výsledků 

hospodaření napomohly k rozvoji stavební firmy Sisko s.r.o.  

Klíčová slova:  stavebnictví, společenská smlouva, Evropská unie, nezaměstnanost, 

náklady, výnosy, výsledek hospodaření, bod zvratu, společnost, 

služby 

Summary 

       This thesis treats I describing analysis yields, costs and outcame (result) of economise. 

In the first part I orientating on shortly description choice building company, which is 

Sisko ltd. Further in this work I describing the problem of costs, yields and result of 

economise of theoretic aspect. In another part I analysing yields, costs and result of 

economise by choice company of accounting balancing in period of 2007 – 2010, and I 

analysing and interpret calculate results verbally. In the end of the thesis I importing 

propositions and recommendation of the future steps, which assist by means of analysis 

yields, costs and results of economises development building company Sisko ltd. 

Keywords: civil engineering, articles of partnership, European union, 

unemployment, costs, yields, reset of economise, turn point, 

company, services    
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Seznam použitých zkratek 
a. s.  akciová společnost 

CN    celkové náklady 

č.  číslo 

ČR    Česká republika 

DHM    dlouhodobý hmotný majetek 

DNM  dlouhodobý nehmotný majetek 

DPH  daň z přidané hodnoty 

DPPO daň z příjmu právnických osob 

fin.  finanční 

FN    fixní náklady 

hal  halěře 

IČ    identifikační číslo  

ISO   Mezinárodní organizace pro normalizaci (z anglického International 

Organizatiion for Standardization)  

Kč  korun českých 

ks  kusy 

P    příjmy 

PCN   průměrné celkové náklady 

PFN    průměrné fixní náklady 

PHM  pohonné hmoty 

PO  právnická osoba 

prov.  provozní 

PVN   průměrné variabilní náklady 

rel.  relativní 

s. r. o.   společnost s ručením omezeným 

Sb.  zkratka publikačního zdroje 

tis.  tisíce 

v. o. s.   veřejná obchodní společnost 

VN    variabilní náklady 
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1 Úvod, cíl práce 

Výnosy, náklady a výsledek hospodaření patří k nejdůležitějším charakteristikám 

hospodaření každého podniku. Hodně lidí je přesvědčeno, že zisk je nejdůležitějším 

finančním ukazatelem. Největším negativem je skutečnost, že zisk je pouze účetní hodnota 

a nevyjadřuje skutečné peněžní toky v podniku. Jsem přesvědčen, že v dnešní přetrvávající 

hospodářské krizi by firmy měly více analyzovat své výnosy a především náklady, které 

jsou nejvíce ovlivnitelné managementem firmy. 

V první kapitole diplomové práce charakterizuji vybranou stavební společnost, kterou 

je Sisko s.r.o. Popisuji například založení firmy, ale i její právní formu dle obchodního 

zákoníku, podle které je zapsána do obchodního rejstříku. V této kapitole zahrnuji i sídlo  

a působnost firmy. Píši vymezení pracovní činnosti firmy, a v jakých činnostech v oblasti 

stavebnictví konkrétně působí. Dle počtu zaměstnanců, společnost Sisko patří do kategorie 

středních podniků. V kapitole, která se nazývá Teoretické vymezení nákladů, výnosů, 

výsledku hospodaření přesně specifikuji zmíněné veličiny z hlediska teorie. Náklady 

podniku jsou peněžní prostředky, které podnik účelně vynaložil proto, aby získal výnosy. 

Výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za 

určité účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu [2]. Rozdíl 

mezi výnosy a náklady tvoří výsledek hospodaření podniku, který může být ve třech 

formách. Konkrétní popis této problematiky je popsán v kapitole 4.4. V následující 

kapitole konkrétně analyzuji výše zmíněné ukazatele podniku za poslední tři roky  

a provádím slovní interpretaci zjištěných údajů. Na základě analýzy výnosů, nákladů  

a výsledků hospodaření firmy za sledované období, naleznu určité návrhy a doporučení, 

které pomohou budoucímu rozvoji společnosti.   

Cílem mé práce je - analyzovat podnik z hlediska výnosů, nákladů a výsledků 

hospodaření. Vyhodnotím vybrané ukazatele, které se týkají zmíněné problematiky. Poté 

naleznu a doporučím nové návrhy, které napomohou k zlepšení výše zmíněných finančních 

ukazatelů, ale i celkovému rozvoji firmy. Cílem diplomové práce je, aby společnost získala 

více zákazníků, více zefektivnila produkci a dosáhla co nejlepších výsledků hospodaření. 

Uvědomuji si, že v dnešní době díky krácení finančních prostředků na investice ve 

stavebnictví a doznívání hospodářské krize, není snadné dosáhnout lepších finančních 

výsledků, přesto věřím, že společnost Sisko, bude úspěšnější. Myslím si, že zmíněné 
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finanční ukazatele budou více analyzovány, především na straně nákladů, které lze výrazně 

ovlivnit.  
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2 Charakteristika vybrané společnosti 

V následující kapitole je uvedena charakteristika firmy od jejího založení, a zejména 

oblast jejího působení. 

2.1 Založení firmy a právní forma 

Stavební společnost Sisko s.r.o. působí na trhu v České republice 19 let. Společnost 

byla založena dne 18. 9. 1992, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku. Název 

společnosti vhodně vystihuje převážnou část prací, kterými se společnost zabývá. Název 

Sisko, znamená stavby inženýrských sítí a komunikací [6]. Jelikož firma vznikla 

v devadesátých letech minulého století, kdy po pádu východního bloku byla velká 

odhodlanost lidí podnikat, a trh byl nenasycen, domnívám se, že rok založení byl velice 

vhodný. V dnešní době je těžší rozjíždět podnik v jakémkoliv odvětví, protože tržní 

prostředí je více konkurenční. Společnost Sisko není výjimkou. Stavební produkce České 

republiky v lednu 2012 klesla meziročně reálně o 5,3 % [7]. Zmíněná stavební společnost 

v roce vzniku měla slušný předpoklad stát se na trhu úspěšnou. Je zřejmé, že počátky 

podnikání jsou vždy těžké v jakékoliv oblasti. Stavební výroba musí čelit různým 

nepříznivým faktorům, kterými jsou například počasí, objem zakázek, atd. Přes všechna 

rizika, která existovala, firma díky dobré finanční a obchodní činnosti, dokázala překonat 

těžké začátky podnikání a získala silné postavení v regionu v silničním stavitelství [6]. 

Společnost byla založena podle právní formy jako společnost s ručením omezením, 

což je společnost, která má výši základního kapitálu minimálně 200 000 korun českých [6]. 

Společnost odpovídá za závazky veškerým svým majetkem nikoliv majetkem společníků 

[4]. Firma byla založena na základě společenské smlouvy dnem, který je zmíněn na 

začátku kapitoly [6]. Myslím, že zvolená právní forma společnosti je optimální,  

i z hlediska velikosti firmy. Například forma akciových společností je používána  

u subjektů, které mají velký základní kapitál a jsou rozsáhlé z hlediska velikosti firmy. 

2.2 Sídlo a působnost firmy 

Stavební firma Sisko má své firemní sídlo v Přerově. Město Přerov svou polohou 

spadá do Olomouckého kraje. Adresa sídla firmy je Velká Dlážka 8, 750 02 Přerov, kde 

má společnost kancelářské prostory v pronájmu. Dále má firma provozovnu na adrese 

Novosady 189, 750 00 Dřevohostice, kterou má ve svém vlastnictví. V Dřevohosticích  
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na zmíněné adrese, parkuje firma část svého technického vybavení, které například 

zahrnuje nákladní automobily, bagry a podobné stroje. Společnost má ještě jedno místo, 

kde parkuje své technické vybavení na adrese - Svatopluka Čecha 1422, 75131 Lipník nad 

Bečvou. Je jasně vidět, že firma, která vlastní například dvě tyto parkovací plochy, patří ve 

svém oboru spíše k větším firmám [6]. Podle zmíněných adres je zjevné, že Sisko, provádí 

svou činnost v Olomouckém kraji převážně v okolí Přerovska. Mohl by zaznít názor, že 

firma může působit i v jiných krajích v naší zemi, ale pokud má dostatek zakázek, je 

výhodnější působit v kraji, kde sídlí. Tuto strategii si mohou dovolit pouze velké firmy 

v oboru stavebnictví. 

Působnost firmy 

Předmětem činnosti společnosti jsou podle výpisu z obchodního rejstříku: 

 provádění staveb včetně jejich změn; 

 stavitel; 

 provádění inženýrských staveb včetně technického vybavení; 

 inženýrská činnost ve stavebnictví; 

 poradenská činnost v oblasti stavitelství; 

 silniční motorová doprava nákladní, bez omezení celkové hmotnosti; 

 podnikání v oblasti nakládání s odpady; 

 obchodní činnost - nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. 

 Firma působí nejvíce v oblasti provádění staveb včetně jejich změn a v provádění 

inženýrských staveb včetně technického vybavení. Je jasné, že záleží na společnosti, kterou 

oblast preferuje a dále má rozhodující slovo tržní prostředí [6]. Tržním prostředím se myslí 

například konkurence stavebních společností, které mohou konkurovat nižší cenou svých 

nabízených služeb, rychlejší výstavbou projektů a podobně. Velmi důležitá je nabídka  

ve formě počtu nabízených stavebních zakázek, které jsou převážně poskytovány  

od územních samosprávných celků, ale i od soukromých subjektů. Přetrvávající pokles 

stavební výroby, který je zapříčiněn například vládními škrty na výdajové straně rozpočtu, 

má vliv na počet stavebních zakázek a na vzájemnou konkurenci jednotlivých firem. 
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2.3  Popis pracovní činnosti společnosti 

Činnost firmy je převážně zaměřena na provádění stavební činnosti, která například 

zahrnuje výstavbu komunikací a mostů, chodníků, parkovišť a dalších prací. Další oblastí 

jsou zemní práce, které zahrnují například výkopové práce a čištění vodních toků. 

Nezbytnou činností je oblast autodopravy, kdy firma přepravuje sypké materiály, jako 

například štěrkopísky nebo pevné materiály (betonové obrubníky, zámkové dlažby). Jak 

lze vidět, činnost společnosti je podle mého názoru dostatečně rozsáhlá. Služby v oblasti 

stavebnictví, ale i v jakýchkoliv jiných oblastech podnikání, jsou hnací silou každé 

ekonomiky [6]. Je zřejmé, že výše zmíněné činnosti, které společnost provádí, vyžadují 

nemalé množství stavební techniky a pracovního personálu. Odběratelem poskytovaných 

služeb společnosti je především veřejný sektor, částečně i soukromý. V procentuálním 

vyjádření využívá veřejný sektor 80 % služeb firmy, naopak 20 % služeb využívá 

soukromý sektor. Jak již zmiňuji v mé práci, zákazníci jsou alokováni v regionu střední 

Moravy. Je zjevné, že objem zakázek se odvíjí od situace na trhu, která v dnešní době není 

nejlepší. 

Jak jsem již zmínil, hlavním uživatelem služeb, je veřejný sektor v tomto případě 

obce, města a kraje, kteří velkou mírou ovlivňují objem zakázek pro firmu Sisko.  

Je zjevné, že objem zakázek, které obce a města nabízejí firmám, je závislý také na dobrém 

hospodaření a vedení těchto celků [6]. Důležité je, jak jsou představitelé (starostové, 

primátoři) schopni získat peníze ze státního rozpočtu, nebo rozpočtu kraje, a samozřejmě 

využít peněžní prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Schopnost sehnat tyto 

prostředky na modernizaci měst, obcí, kraje závisí převážně na vedoucích představitelích 

těchto územních organizačních jednotek. Z dobrého vedení územních samosprávných 

celků profitují obyvatelé, kteří žijí v těchto místech, protože se zlepší kvalita života  

a i podnikatelskému sektoru se povede lépe. Obecně můžeme říci, že všichni obyvatelé 

územních samosprávných celků chtějí mít co nejlepší kvalitu života. 

2.4 Velikost firmy 

Jak jsem zmínil na začátku mé diplomové práce, firma Sisko, byla založena na začátku 

devadesátých let [6]. Je zřejmé, že firma v našem případě stavební nebo jakákoliv jiná 

firma, která podniká v jiném oboru, čelí ze začátku určitým rizikům podnikání. Při zahájení 

podnikání většinou firma nedisponuje takovým finančním kapitálem, který by chtěla mít. 
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Myslím si, že vždy je velmi složité pro firmu získat opravdu kvalitní pracovní sílu, i když 

například nezaměstnanost v regionu je vyšší. Celková míra nezaměstnanosti v naší zemi 

podle Ministerstva práce a sociálních věcí k 31. 1. 2012 činila 9,2 %. Procentní míra 

nezaměstnanosti vyjadřuje počet lidí bez práce, kterých je v České republice 541 685. 

Nejvyšší míra nezaměstnanosti se tradičně vyskytuje v okresech jako například Most 

(16,3 %), Bruntál (17,8 %), Znojmo (15,9 %), Hodonín (15,5 %) [5]. Nejnižší míra 

nezaměstnanosti je v okresech Praha-východ (3,5 %), hlavní město Praha (4,1 %)  

a Praha-západ (4,2 %). Míra nezaměstnanosti, která je v Praze, se obecně nazývá jako: 

„zdravá nezaměstnanost“. To je takový počet lidí, kteří pracovat nechtějí [6]. Z důvodu, že 

firma Sisko, působí v Olomouckém kraji, uvádím zde aktuální míru nezaměstnanosti  

k 29. 2. 2012, která činí 12,13 %. Z toho nejvyšší míra je tradičně v okrese Jeseník  

(17, 9 %). V okrese Přerov, kde firma sídlí, má své provozovny a kde realizuje většinu 

svých zakázek, je míra nezaměstnanosti k 29. 2. 2012 12,94 %. Nezaměstnanost 

v Olomouckém kraji patří dlouhodobě mezi tři nejvyšší úrovně v zemi. Vyšší míru 

nezaměstnanosti vykazuje pouze kraj Ústecký o 1,74 %, který od roku 1989 drží 

nelichotivý primát nejvyšší nezaměstnanosti v zemi. Olomoucký kraj disponuje vyšší 

nezaměstnaností oproti Moravskoslezskému. Konkrétní údaje jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

V dnešní době je těžší získat kvalitní zaměstnance, a to i v oblasti stavebnictví. Domnívám 

se, že po roce 1989, mnohem více rodin vede děti k tomu, aby měly alespoň maturitní 

vzdělání, což je určitě dobré, ale učební obory, které jsou pro ekonomiku nezbytné, 

naplněny příliš nejsou. Tyto skutečnosti vedou k tomu, že pro firmy je těžší najít odborníky 

v dělnických profesích, což už jsem zmínil. Je jasné, že jak se firma Sisko rozrůstala a 

budovala si pevnější postavení v regionu, tím samozřejmě potřebovala více pracovníků a 

investicemi narůstal i její majetek [6]. 

Podle ukazatelů počtu pracovníků a velikosti majetku dělíme firmy na: 

 malé; 

 střední; 

 velké. 

Velké firmy, které v republice působí například ve zmíněné oblasti stavebnictví, jsou 

Skanska, Strabag, které mají poměrně velké počty pracovníků a velikost majetku [6].  

V dnešní době jsou i výše zmíněné firmy přinuceny propouštět zaměstnance kvůli 
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nedostatku zakázek, které jsou ovlivněny doznívající hospodářskou krizí a škrty 

v národním rozpočtu. Společnost Sisko, můžeme podle počtu zaměstnanců zařadit do 

skupiny firem středních [6]. Počet zaměstnanců společnosti, k datu 31. 3. 2012, činí 

čtyřicet lidí. Domnívám se, že zmíněný počet zaměstnanců je velmi slušný z pohledu 

zaměstnanosti. Jak bylo zmíněno, společnost působí v regionu střední Moravy, kde je 

stabilně nezaměstnanost poměrně na vysoké úrovni. Společnost Sisko je významným 

zaměstnavatelem pracovní síly v regionu, kde působí. 

Tabulka 1 Nezaměstnanost k 29. 2. 2012 [%] 
Kraj Míra nezaměstnanosti  

Ústecký 13,87 

Moravskoslezský 11,92 

Olomoucký 12,13 

Zdroj dat [5] 
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3 Teoretické vymezení nákladů, výnosů, výsledku hospodaření 

V kapitole popisuji náklady, výnosy a výsledek hospodaření v teoretické úrovni. 

3.1 Analýza výnosů z hlediska teorie 

Výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností 

za určité účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu [2]. 

V rámci tzv. akruálního účetnictví se výnosy odlišují od příjmů tím, že výnosy  

se započítávají okamžikem vyskladnění zboží nebo poskytnutím služby a s tím spojenou 

fakturací, přičemž některé pohledávky se mohou stát nedobytnými a ohrozit existenci 

firmy. Naopak příjmy jsou peněžní prostředky, které podnik inkasuje ve formě hotovosti 

nebo převodu na účet. Příjmy reálně vystihují skutečný stav peněžních prostředků, kterými 

podnik disponuje. Příjmy jsou součástí výkazu Cash flow, který představuje skutečné 

peněžní toky v podniku. Výnosy rovněž zahrnují změnu zásob vlastní výroby a tzv. 

aktivaci, která také nepředstavuje peněžní příjem. Výnosy podniku představují největší 

riziko v tom, že oproti příjmům nevystihují skutečné peněžní toky. Z tohoto důvodu 

výnosy zkreslují skutečnou finanční situaci podniku. Hlavními výnosy například výrobního 

podniku jsou tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, u obchodní firmy je hlavním 

výnosem tzv. obchodní rozpětí, což je rozdíl mezi prodejní a kupní cenou. Výnosy  

u bankovního podniku jsou rozdíly mezi úroky, které banka získá za poskytnuté úvěry  

a úroky, které zaplatí za vklady klientů.  

Výnosy podniku tvoří: 

a) provozní výnosy, které podnik - získá provozně hospodářskou činností (tržby 

z prodeje); 

b) finanční výnosy, které podnik získá z finančních investic, cenných papírů, vkladů  

a účastí; 

c) mimořádné výnosy, které podnik získá např. prodejem odepsaných strojů. 

Provozně hospodářská činnost je ta činnost, pro kterou byl konkrétní podnik založen. 

Pokud se jedná o výrobní podnik, máme na mysli výrobu a prodej výrobků včetně 

poskytování výrobních služeb. Pokud se bavíme o dopravním podniku, provozně 

hospodářská činnost zahrnuje přepravu zboží a osob. U obchodního podniku výše zmíněná 
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činnost zahrnuje prodej zboží včetně poskytování různých služeb. V bankovním sektoru 

máme na mysli soustřeďování volného kapitálu a jeho půjčování včetně dalších 

bankovních operací. Podrobné členění výnosů je zobrazeno v obrázku č. 1. 

 

Obrázek 1 Podrobné členění výnosů 

Zdroj dat [3 + vlastní zpracování]  

Záporná změna zásob znamená, že podnik prodává ze svých zásob. Naopak kladná 

změna zásob vystihuje skutečnost, že podnik neprodal výrobky a převádí je do zásob. 

Nejvýznamnější z uvedených výnosů jsou provozní, které podle obrázku č. 1 obsahují pět 

výše zmíněných složek.  

Například prodej vlastních výrobků a služeb stavební firmy zahrnuje následující 

tržby: 

a) tržby z prodeje materiálu; 

b) tržby z prodeje ostatních výrobků; 

c) tržby za služby; 

d) tržby za zboží (nakupuje a neupravuje). 
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Přehled o výnosech podává výkaz zisku a ztráty, který obecně nazýváme výsledovka. 

Přesná forma výkazu zisku a ztráty je stanovena Ministerstvem financí ČR, která vychází 

ze 4. direktivy Evropské unie. Direktiva připouští čtyři varianty výsledovky (A až D). 

3.1.1 Charakteristika tržeb 

Již na začátku třetí kapitoly zmiňuji pojem tržby. Tržby představují hlavní složku 

výnosů většiny podniků, především průmyslových, dopravních, zemědělských  

a obchodních. Tržby představují peněžní částky, které podnik získal prodejem výrobků, 

zboží a služeb v daném účetním období (měsíci, roku). Tržby představují hlavní finanční 

zdroje podniku, které slouží k úhradě nákladů a daní, výplatě dividend a rozšířené 

reprodukci. Nejdůležitější jsou tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, které jsou 

ovlivněny fyzickým objemem výroby, cenami jednotlivých výrobků, dále sortimentní 

strukturou prodeje, způsobem fakturace a dobou úhrady faktur. Fyzický objem výroby 

podniku je z hlediska krátkodobého pohledu omezen výrobní kapacitou a dále poptávkou 

po jeho výrobcích. Cena výrobku je výsledkem nabídky a poptávky a její vývoj závisí i na 

typu trhu. Změny struktury výroby může výrazně ovlivnit podnik. Způsob fakturace  

a úhrady faktur jsou určeny právními předpisy (například zákonem o účetnictví  

č. 563/1991 Sb. nebo zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

3.1.2 Horizontální a vertikální analýza 

Pro účely finanční analýzy se používají dvě základní rozborové techniky, a to tzv. 

procentní rozbor a poměrová analýza. Obě techniky vycházejí z absolutních ukazatelů, 

konkrétně stavových (např. stav aktiv k 1. 1. 2010), ale i intervalových, tokových  

(např. zisk za měsíc únor 2010). Technika procentního rozboru vypočítává procentní podíl 

jednotlivých položek rozvahy na aktivech respektive pasivech a položek výsledovky  

na výnosech. O takto sestavených výkazech hovoříme jako o výkazech sestavených  

ve společném rozměru a analýza na nich založená se někdy nazývá vertikální analýza [2]. 

Procentní podíly se srovnávají v čase, mezipodnikově, s odvětvovými průměry nebo  

se standardními, či doporučenými hodnotami. Pokud srovnáváme ukazatele v čase, 

mluvíme o horizontální analýze.  
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Finanční situaci podniku hodnotíme podle následujících ukazatelů: 

a) stavových (zachycují stav k určitému datu např. náklady k 31. 12. 2010); 

b) rozdílových (rozdíly určitých ukazatelů); 

c) nefinančních (charakterizují sortiment, zákazníky, spotřebu práce); 

d) poměrových (stejnorodé a různorodé). 

K analýze výnosů konkrétně využiji analýzu stavových ukazatelů. Analýza stavových 

ukazatelů zahrnuje: 

a) horizontální analýzu (kde analyzujeme jednotlivé řádky rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty); 

b) vertikální analýzu (kde analyzujeme jednotlivé sloupce účetních). 

3.2 Teoretická analýza nákladů 

Obecně se používá dvojí pojetí nákladů: jedno ve finančním účetnictví, které slouží 

pro externí uživatele, kterými jsou například banky, finanční úřad, dodavatelé. Druhé 

pojetí nákladů se používá ve vnitropodnikovém účetnictví, které využívají manažeři při 

řízení podniku. Náklady jsou penězi ocenitelná spotřeba vstupů, přičemž vstupy jsou 

kapitál (peněžní, nepeněžní), energie a pracovní síla. Kromě výsledku hospodaření jsou 

náklady nejsouhrnnějším ukazatelem hospodaření podniku a odráží se v nich výrobní, 

zásobovací a odbytová činnost, ale i technická, ekonomická a organizační úroveň. Nutnost 

provádět analýzu a řízení nákladů, vyplývá rovněž z konkurenčního prostředí, v němž 

podniky působí. Náklady jsou vynaloženy proto, aby vznikla produkce. Náklady souvisí 

s pořízením zásob, popřípadě majetku. Odpisy, které dělíme na účetní a daňové, jsou 

součástí vlastních nákladů, přičemž účetní odpisy vyjadřují skutečný průběh opotřebení. 

Náklady jsou součástí výsledku hospodaření, jsou interním faktorem a lze je výrazně 

ovlivnit. Externím faktorem je například tvorba ceny na trhu, kde nepůsobí monopol. 

Analýza nákladů by měla obsahovat: 

a) vazbu nákladů na produkci; 

b) určení příčinných faktorů vývoje nákladů (např. co způsobilo, že byl překročen 

plán?); 

c) pozitivní a negativní vlivy pro budoucí vývoj. 
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3.2.1 Členění nákladů: 

V následující podkapitole uvádím členění nákladů. Náklady lze členit: 

1) podle druhu vynaložených ekonomických zdrojů (druhové členění); 

2) podle bezprostředního účelu jejich vynaložení (účelové členění); 

3) podle jejich závislosti na změnách v rozsahu aktivity; 

4) pro potřeby kontroly a rozhodování; 

5) ostatní způsoby členění [1]. 

Druhové členění nákladů je soustřeďování nákladů do stejnorodých skupin 

spojených s působením základních výrobních potenciálů (stálá aktiva, oběžná aktiva  

a pracovní síly). Používá se především v účetnictví. 

Základní nákladové druhy dle účtové osnovy jsou: 

a) spotřebované nákupy (spotřeba materiálu, energie atd.); 

b) služby (opravy a udržování, cestovné); 

c) osobní náklady (mzdové náklady); 

d) daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitosti atd.); 

e) jiné provozní náklady (smluvní pokuty, úroky z prodlení); 

f) odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů (odpisy DHM, tvorba 

zákonných rezerv); 

g) finanční náklady (úroky, kurzovní ztráty); 

h) rezervy a opravné položky finančních nákladů; 

i) mimořádné náklady (škody a manka); 

j) daň z příjmu a převodové účty. 

Dle výkazu zisku a ztráty členíme náklady na provozní, finanční a mimořádné. 

Největší část představují provozní náklady, které s finančními náklady tvoří náklady  

za běžnou činnost. Podrobnější druhové třídění nákladů se uplatňuje ve výsledovce  

a zahrnuje externí a interní náklady. Externí náklady vstupují do podniku z jeho okolí 

(spotřeba materiálu, mzdy). Interní náklady přicházejí zevnitř podniku (předávání výkonů 

mezi jednotlivými vnitropodnikovými středisky, například středisko servisu opraví 

automobil středisku autodopravy v rámci jednoho podniku). Podle manažerského 
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účetnictví se podnik dělí na střediska. Středisko je nižší organizační útvar v podniku,  

u kterého, můžeme stanovit náklady a výnosy.  

Účelové členění nákladů je členění dle jednotlivých organizačních úrovní, nebo jde  

o členění nákladů na náklady na výrobní a nevýrobní činnosti, popřípadě členění na hlavní 

výrobní činnost, přidruženou výrobu atd. 

Členění nákladů dle závislosti na objemu produkce představuje členění nákladů na 

fixní a variabilní: 

a) fixní náklady (stálé, neměnné) nemění se v závislosti na objemu produkce. Jsou 

zpravidla určeny k zajištění výrobního procesu a vynakládají se většinou před 

zahájením výroby, kdy je třeba pořídit DHM nebo přijmout určitý počet 

pracovníků: 

b) variabilní náklady (proměnné) jsou náklady, které se mění v závislosti na objemu 

produkce. 

Fixní náklady je možné členit na: 

 absolutně fixní, což jsou náklady, které se nemění v závislosti na produkci; 

 relativně fixní náklady, které se mění skokem (např. rychle vzroste výroba, je nutné 

rychle koupit stroj). 

Variabilní náklady je možné členit na: 

 lineární, což jsou náklady, které rostou rovnoměrně (např. spotřeba materiálu, mzda 

dělníka),  

matematické vyjádření je dle vzorce:  

, kde 

VN náklady [Kč]     

b jednicové variabilní náklady [Kč/ks] 

Q množství produkce [ks]. 

 Progresivní, což jsou náklady, které rostou rychleji než objem produkce  

(např. příplatky za přesčasové směny),  
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matematické vyjádření:  

            

 Degresivní, což jsou náklady, které rostou pomaleji než objem produkce  

(např. spotřeba maziv, barev apod.),  

matematické vyjádření: 

        

 Regresivní, což jsou náklady, které se vyskytují zřídka (např. náklady za prostoje). 

Celkové náklady podniku představují součet fixních a variabilních nákladů.  

Matematické vyjádření celkových nákladů je dle vzorce: 

, kde                   

CN celkové náklady [Kč] 

         a fixní náklady [Kč] 

         n exponent udávající typ variabilních nákladů. 

Uvádím i průměrné náklady, které jsou velmi důležité. Průměrné náklady slouží pro 

účely plánování do budoucna, například pro stanovení ceny, srovnání nákladů atd. 

Průměrné celkové náklady se vypočítají dle vzorce. 

  

Členění nákladů pro potřeby kontroly a rozhodování (určeno pro manažery) 

Relevantní náklady a výnosy, které je třeba vzít v úvahu při rozhodování například  

o budoucích nákladech. Je nutné rozlišovat dvě skupiny: 

a) relevantní náklady a výnosy (položky, které odráží podmínky daného 

rozhodnutí); 

b) irelevantní náklady a výnosy (nejsou ovlivnitelné jiným rozhodnutím); 

c) oportunitní náklady (náklady obětované příležitosti); 

d) rozdílové veličiny (odečítají se dvě položky mezi obdobími). 
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Ostatní způsoby členění nákladů lze rozdělit na: 

a) členění v souvislosti s určitým časovým obdobím zahrnují náklady a výnosy 

v běžném a příštím období, které jsou pro potřeby účetnictví; 

b) členění nákladů dle jednotlivých fází koloběhu peněžních prostředků je 

znázorněno na obrázku č. 2. 

Obrázek 2 Fáze koloběhu peněžních prostředků 

 

Zdroj dat [3] 

c) členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik, což jsou 

náklady, které se přiřazují k útvarům, kde vznikly. 

3.2.2 Analýza dle ukazatelů nákladovosti a relativní změny nákladů 

Kromě absolutní výše nákladů se používá ukazatel nákladovosti, konkrétně haléřový 

ukazatel nákladovosti nebo ukazatel nákladovosti fyzického objemu produkce. 

Matematické vyjádření ukazatele nákladovosti je: 

 , kde 

n nákladovost, 

N náklady celkem nebo jednotlivé položky nákladů (mzdové, materiálové), 

          Q produkce ve formě naturální nebo peněžní. 

Nákladovost fyzického objemu produkce může být vyjádřena například v následujících 

jednotkách: [Kč/t]; [Kč/m
3
]; [Kč/kus]; [Kč/m

2
]. 

Nákladovost haléřová je udávána následovně: [haléře/1 Kč produkce]; 

                                                                             [Kč nákladů/100 Kč produkce] [3]. 

Pokud je ukazatel nákladovosti menší než 1 nebo 100 v procentním vyjádření, je 

podnik ziskový. Pokud vzrostou celkové náklady, ale objem produkce poroste rychleji než 

celkové náklady, nákladovost poklesne.  
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Relativní změna nákladů 

Kromě výše zmíněné nákladovosti můžeme náklady analyzovat dle relativní změny 

nákladů, která vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou období (1), resp. Hodnotou skutečnou  

a hodnotou přepočtenou [3]. Matematické vyjádření relativní změny nákladů je: 

 , kde 

N1  náklady v období (1); 

N přepočtený náklady pro objem produkce v období (1) při nákladovosti k období 

(0); 

 

–   

Pokud je ukazatel relativní změny nákladů záporný, spotřeboval podnik méně 

nákladů, než jaký byl přepočet. Z této skutečnosti vyplývá, že došlo k relativní úspoře 

nákladů. Pokud je výše zmíněný ukazatel kladný, spotřeboval podnik více, a došlo 

k relativnímu překročení. 

Pro analýzu nákladů využiji stejně jako u výnosů horizontální a vertikální analýzu. 

3.3 Teoretické vymezení výsledku hospodaření 

Veškerá hospodářská činnost podniku nachází svůj odraz ve výsledku hospodaření. 

Výsledek hospodaření stejně jako náklady a výnosy je zahrnut ve výkazu zisku a ztráty. 

Výsledek hospodaření může být vyjádřen ve třech formách, a to - zisk, ztráta, nebo bod 

zvratu.  

Matematické vyjádření výsledku hospodaření: 

   

               HV= – , kde 

V výnosy, 

         N celkové náklady podniku, 

         p cena výrobků. 
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V případě, že výnosy jsou větší než náklady, dosahuje podnik zisku. 

Pokud jsou výnosy menší než náklady, dosahuje podnik ztráty. 

Bod zvratu představuje třetí variantu výsledku hospodaření podniku. Bod zvratu je 

takový objem produkce, při kterém podnik dosahuje nulového výsledku hospodaření  

(viz obrázek č. 3). 

 

Obrázek 3 Bod Zvratu 

 

Zdroj dat [2 + vlastní zpracování] 

 

Výsledek hospodaření za účetní období zahrnuje: 

a) provozní výsledek hospodaření (rozdíl mezi provozními výnosy a provozními 

náklady mínus daň z příjmu z provozní činnosti); 

b) finanční výsledek hospodaření (rozdíl mezi finančními výnosy a finančními 

náklady mínus daň z příjmu z finanční činnosti); 

c) mimořádný výsledek hospodaření (rozdíl mezi mimořádnými výnosy  

a mimořádnými náklady mínus daň z příjmu z mimořádné činnosti). 
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Součet výsledku hospodaření z provozní a finanční činnosti nám dává výsledek 

hospodaření za běžnou činnost. Pro analýzu výsledku hospodaření využiji horizontální  

a vertikální analýzu. 

Mnoho lidí se domnívá, že zisk je nejdůležitějším ukazatelem hospodaření podniku. 

Zisk je pouze účetní hodnota a neudává reálný tok peněžních prostředků v podniku. 

Výnosy jsou spojeny s fakturací, nikoliv s příjmem peněžních prostředků, tudíž podniku 

mohou nastat problémy s placením jeho závazků (například daň z příjmu, která se platí 

zálohově). Ukazatel Cash flow udává skutečné peněžní toky v podniku, a proto je 

důležitějším finančním ukazatelem než zisk.   
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4 Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za 

sledované období 

Kapitola obsahuje analýzu výnosů, nákladů a výsledku hospodaření společnosti Sisko 

s.r.o.  

4.1 Celkové náklady společnosti 

Celkové náklady podniku ve sledovaném období 2007 – 2010 jsou složeny z fixních  

a variabilních nákladů. V tabulce č. 2 uvádím přehled jednotlivých nákladových položek 

společnosti dle výkazu zisku a ztráty k 31. 12. daného roku. 

Tabulka 2 Přehled celkových nákladů firmy za období 2007 – 2010 [tis. Kč] 
Skupiny nákladů 2007 2008 2009 2010 

Náklady vynaložené na prodané zboží 28 19 2 540 399 

Výkonová spotřeba 29 677 49 790 44 518 29 401 

Osobní náklady 10 140 11 714 13 517 12 701 

Daně a poplatky 235 313 375 306 

Odpisy DHM a DNM 516 1 447 2 538 2 930 

Změna stavu rezerv a opravných položek 7 -15 -3 0 

Ostatní provozní náklady 100 52 98 766 

Nákladové úroky 4 11 207 123 

Ostatní finanční náklady 28 28 27 144 

Dan z příjmů za běžnou činnost 292 1 086 805 -4 

Celkové náklady 41 027 64 445 64 622 46 774 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 2 je patrné, že celkové náklady v roce 2008 vzrostly oproti roku 2007  

o 57,08 % díky vyššímu počtu zakázek, v roce 2009 vzrostly celkové náklady oproti roku 

2008 o 0,27 % díky vyššímu počtu zakázek, ale nárůst byl ve srovnání s předcházejícími 

období výrazně nižší. Naopak v roce 2010 celkové náklady zaznamenaly klesající trend  

o 27,62 % kvůli krizi ve stavebnictví. Nejnižší hodnota celkových nákladů byla v roce 

2010. Nejpodstatnější náklady společnosti Sisko s.r.o. jsou provozní náklady, které 

představují průměrný procentuální podíl na celkových nákladech společnosti ve výši  

98,81 %. Finanční náklady se na celkových nákladech podílejí v průměru 143 tis. Kč, což 

je průměrný procentuální podíl 0,27 % na celkových nákladech společnosti. Z tabulky č. 2 

můžeme vidět, že nejdůležitějšími položkami v provozních nákladech jsou výkonová 
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spotřeba, osobní náklady a odpisy DHM a DNM. Podnik ve sledovaném období 

nevykazuje žádné mimořádné náklady. 

Tabulka 3 Procentuální vyjádření jednotlivých nákladů na celkových nákladech [%] 

Skupiny nákladů 2007 2008 2009 2010 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0,07 0,03 3,93 0,85 

Výkonová spotřeba 72,34 77,26 68,89 62,86 

Osobní náklady 24,72 18,18 20,92 27,15 

Daně a poplatky 0,57 0,49 0,58 0,65 

Odpisy DHM a DNM 1,26 2,25 3,93 6,26 

Změna stavu rezerv a opravných položek 0,02 -0,02 -0,00 0,00 

Ostatní provozní náklady 0,24 0,08 0,15 1,64 

Nákladové úroky 0,01 0,02 0,32 0,26 

Ostatní finanční náklady 0,07 0,04 0,04 0,31 

Dan z příjmů za běžnou činnost 0,71 1,69 1,25 -0,01 

Celkové náklady 100 100 100 100 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

V tabulce č. 3 uvádím procentuální strukturu nákladových položek. tzn. jaký 

procentuální podíl má dílčí nákladová položka na položce celkových nákladů. 

Nejpodstatnější náklady společnosti Sisko s.r.o. jsou provozní náklady. 
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Tabulka 4 Procentuální podíl provozních a finančních nákladů na celkových 

nákladech [%] 

Skupiny nákladů 2007 2008 2009 2010 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0,07 0,03 3,93 0,85 

Výkonová spotřeba 73,34 77,26 68,89 62,86 

Osobní náklady 24,72 18,18 20,92 27,15 

Daně a poplatky 0,57 0,49 0,58 0,65 

Odpisy DHM a DNM 1,26 2,25 3,93 6,26 

Změna stavu rezerv a opravných položek 0,02 -0,02 -0,00 0,00 

Ostatní provozní náklady 0,24 0,08 0,15 1,64 

Celkové provozní náklady 99,21 98,21 98,38 99,42 

Nákladové úroky 0,01 0,02 0,32 0,26 

Ostatní finanční náklady 0,07 0,04 0,04 0,31 

Finanční náklady celkem 0,08 0,06 0,36 0,57 

Celkové náklady 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Dle tabulky č. 4 je zřejmé, že provozní náklady se na celkových nákladech podílejí 

v průměru 98,81 % a finanční náklady se podílejí na celkových nákladech v průměru  

0,27 %. 

4.2 Provozní náklady podniku 

Mezi provozní náklady firmy patří náklady, které jsou spojené s provozováním 

podnikatelské činnosti a jsou potřebné k udržení provozuschopnosti společnosti. Provozní 

náklady jsou celkové náklady, které slouží k zajištění běžné podnikatelské činnosti (mzdy, 

materiál, atd.). Provozní náklady patří do kategorie variabilních nákladů externích. 

Provozní náklady zahrnují: 

 materiálové náklady; 

 náklady za služby; 

 náklady osobní; 

 daně a poplatky (bez DPH); 

 odpisy; 

 změna stavu rezerv, opravných položek v provozní oblasti; 

 ostatní provozní náklady. 
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Průměrná hodnota celkových provozních nákladů dle výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 

Ve sledovaném období tvořily největší podíl na celkových nákladech společnosti ve výši 

53 527 tis. Kč.  

Tabulka 5 Provozní náklady společnosti za období 2007 – 2010 [tis. Kč] 
Skupina nákladů 2007 2008 2009 2010 

Materiálové náklady 28 19 2 540 399 

Náklady na služby 29 677 49 790 44 518 29 401 

Osobní náklady 10 140 11 714 13 517 12 701 

Daně a poplatky 235 313 375 306 

Odpisy 516 1 447 2 538 2 930 

Změna stavu rezerv, opr. položek 7 -15 -3 0 

Ostatní provozní náklady 100 52 98 766 

Celkové provozní náklady 40 703 63 320 63 583 46 503 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Provozní náklady společnosti Sisko, jsou uvedeny v tabulce č. 5. Jak lze vidět celkové 

provozní náklady v roce 2008 vzrostly oproti roku 2007 o 55,57 %. Růst byl zapříčiněn 

skutečností, že rostly náklady na služby o 67,77 % díky větší spotřebě materiálu, což je 

pozitivní, protože firma měla dostatek zakázek. Růst celkových provozních nákladů byl 

zapříčiněn také tím, že v roce 2008 se zvýšily osobní náklady o 15,52 %, protože podnik 

zaměstnával více pracovníků o 4,44 %, tudíž vzrostly mzdové náklady a odvody na 

sociální a zdravotní pojištění. K růstu celkových provozních nákladů přispěly i vyšší 

odpisy, které v roce 2008 vzrostly o 180,43 % díky investicím do obnovy vozového parku. 

V roce 2009 celkové provozní náklady nepatrně vzrostly oproti roku 2008 o 0,42 %, 

ale v roce 2010 celkové provozní náklady výrazně poklesly oproti předcházejícímu roku  

o 26,86 %. Pokles byl zapříčiněn tím, že poklesly náklady na služby oproti roku 2009  

o 33,96 %. Firma Sisko, - spotřebovala méně materiálu, což je negativní v tom, že klesaly 

stavební zakázky díky krizi ve stavební výrobě. Provozní náklady poklesly také díky 

nižším osobním nákladům, protože společnost musela snížit počet zaměstnanců o 16 %, 

tudíž poklesly všechny osobní náklady. Osobní náklady klesly oproti roku 2009 o 6,04 %. 

Daně a poplatky ve zmíněném období klesly o 18,4 % kvůli krizi ve stavebnictví, nicméně 

odpisy v roce 2010 vzrostly o 15,45 % díky výše zmíněné obnově vozového parku 

(opravy a údržby neměly vliv na růst odpisů). Odpisy musí společnost platit vždy bez 



Petr Bagar              Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za sledované období  

2011/2012  23 
 

ohledu na vývoj poptávky ve stavebnictví, nicméně investice do nových strojů napomohou 

firmě lépe překonat hospodářskou krizi. 

Tabulka 6 Procentuální podíl provozních nákladů na celkových nákladech [%] 

Skupina nákladů 2007 2008 2009 2010 

Materiálové náklady 0,07 0,03 3,99 0,86 

Náklady na služby 72,91 78,63 70,02 63,22 

Osobní náklady 24,92 18,50 21,26 27,31 

Daně a poplatky 0,58 0,49 0,59 0,66 

Odpisy 1,27 2,29 3,99 6,30 

Změna stavu rezerv, opr. položek 0,02 -0,02 -0,00 0,00 

Ostatní provozní náklady 0,25 0,08 0,15 1,65 

Celkové provozní náklady 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

4.2.1 Provozní náklady – Výkonová spotřeba 

Pod pojmem výkonová spotřeba rozumíme náklady, které jsou potřebné k pořízení 

materiálu, energie a k samostatnému provozu společnosti. Jedná se převážně o náklady, 

které slouží k provozu stavební techniky, ale i zajištění chodu samotné společnosti. 

Společnost vlastní provozovnu v Dřevohosticích, kde pro provoz využívá energie ve formě 

plynu, vody a elektřiny. Spotřeba zmíněných energií představuje například v roce 2010 

částku 60 243 Kč, přičemž spotřeba energií představuje 0,20 % na celkové výkonové 

spotřebě. Podrobný přehled nákladových položek za rok 2010 a 2009, které patří do 

výkonové spotřeby a jejich procentuální podíl na celkové výkonové spotřebě, uvádím 

v následujících tabulkách č. 7 a 8. Podrobný přehled nákladových položek za předchozí 

období 2007 – 2008 není bohužel k dispozici.  
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 Tabulka 7 Přehled nákladů výkonové spotřeby [tis. Kč] 

Skupina nákladů 2007 2008 2009 2010 

PHM, ostatní     2 507 2 675 

Nedaňové     17 -29 

Materiál na zakázky     12 596 10 945 

Náhradní díly     103 223 

Pracovní oděv a ochranné pomůcky     78 86 

Majetek nad 3 000 Kč     107 71 

Časopisy, publikace     1 8 

Spotřeba materiálu     15 807 14 065 

Spotřeba energie     6 15 

Spotřeba plynu     25 30 

Spotřeba vody     16 15 

Spotřeba energie     47 60 

Celková spotřeba materiálu a energie 14 734 19 133 15 854 14 125 

Auta, stavební stroje     1 630 1 653 

Budovy     1 24 

Ostatní opravy     182 67 

Pojistné události     260 265 

Služby - opravy a udržování     1 813 2 009 

Služby - cestovné     463 463 

Služby - náklady na reprezentaci     1 5 

Stavební práce a služby k zakázkám     23 486 9 576 

Telefony a poštovní služby     246 209 

Ostatní služby     600 495 

Uložení odpadu     650 845 

Reklama a propagace     80 52 

Nájemné za nebytové prostory Nedaňově     122 144 

Pojistné události     39 41 

Nájemné za nebytové prostory      250 279 

Služby poskytované k nájmu nebytových prostor     23 22 

Nájemné za dopravní prostředky, nářadí     147 97 

Nájemné ostatní     169 115 

Ostatní služby - leasing     154 739 

Ostatní služby - pojištění     377 156 

Ostatní služby - software     44 29 

Ostatní služby celkem     26 387 12 799 

Celkové služby 14 943 30 657 28 664 15 276 

Výkonová spotřeba celkem 29 667 49 790 44 518 29 401 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 
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Tabulka 8 Procentuální podíl položek výkonové spotřeby na celkové výkonové 

spotřebě [%] 

Skupina nákladů 2007 2008 2009 2010 

režijní materiál     0,89 0,29 

PHM, ostatní     5,63 9,10 

Nedaňové     0,04 -0,10 

Materiál na zakázky     28,29 37,23 

Náhradní díly     0,23 0,76 

Pracovní oděv a ochranné pomůcky     0,18 0,29 

Majetek nad 3 000 Kč     0,24 0,24 

Časopisy, publikace     0,00 0,03 

Spotřeba materiálu     35,51 47,84 

Spotřeba energie     0,01 0,05 

Spotřeba plynu     0,06 0,10 

Spotřeba vody     0,04 0,05 

Spotřeba energie     0,11 0,20 

Celková spotřeba materiálu a energie 49,66 38,43 35,61 48,04 

Auta, stavební stroje     3,66 5,62 

Budovy     0,00 0,08 

Ostatní opravy     0,41 0,23 

Pojistné události     0,58 0,90 

Služby - opravy a udržování     4,07 6,83 

Služby - cestovné     1,04 1,57 

Služby - náklady na reprezentaci     0,00 0,02 

Stavební práce a služby k zakázkám     52,76 32,57 

Telefony a poštovní služby     0,55 0,71 

Ostatní služby     1,35 1,68 

Uložení odpadu     1,46 2,87 

Reklama a propagace     0,18 0,18 

Nájemné za nebytové prostory Nedaňové     0,27 0,49 

Pojistné události     0,09 0,14 

Nájemné za nebytové prostory      0,56 0,95 

Služby poskytované k nájmu nebytových prostor     0,05 0,07 

Nájemné za dopravní prostředky, nářadí     0,33 0,33 

Nájemné ostatní     0,38 0,39 

Ostatní služby - leasing     0,35 2,51 

Ostatní služby - pojištění     0,85 0,53 

Ostatní služby - software     0,10 0,10 

Ostatní služby celkem     59,27 43,53 

Celkové služby 50,37 61,57 64,39 51,96 

Výkonová spotřeba celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 
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Z obou tabulek je patrné, že nejvýznamnějšími položkami ve spotřebě materiálu jsou 

pohonné hmoty a ostatní, které představují 9,10 % z celkové výkonové spotřeby v roce 

2010 a v roce 2009 5,63 %. V roce 2010 vzrostla spotřeba PHM a ostatní o 6,70 % díky 

vyšší ceně pohonných hmot, která v průměru vzrostla o 4,17 Kč, což představuje nárůst  

o 15,93 %. Nejvýznamnější položku tvoří spotřeba materiálu na zakázky, která je 37,23 % 

v roce 2010, naopak v roce 2009 činí položka 28,29 % z celkové výkonové spotřeby. 

Spotřeba materiálu na zakázky klesla v roce 2010 o 13,11 % díky poklesu stavebních 

zakázek. Celková spotřeba materiálu a energie tvoří 48,04 % z celkové výkonové spotřeby 

v roce 2010 oproti roku 2009, kdy celková spotřeba materiálu činila 35,61 % z celkové 

výkonové spotřeby. Celková spotřeba materiálu a energie v roce 2010 klesla o 10,91 %. 

Celkové služby, které zahrnují (opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci, 

ostatní služby) v roce 2008 vzrostly oproti roku 2007 o 105,16 %, díky nárůstu počtu 

zakázek. Celkové služby v roce 2009 naopak klesly oproti předcházejícímu roku o 6,50 %. 

V roce 2010 opět poklesly celkové služby oproti roku 2009 o 46,71 %. Celkové služby 

představují podíl 51,96 % z celkové výkonové spotřeby. Společnost Sisko s.r.o. disponuje 

stavební technikou, která musí být udržována. Položka služby – oprava a udržování 

představuje spotřebu ve výši 6, 83 % z celkové výkonové spotřeby v roce 2010, ale v roce 

2009 činila položka 4,07 % podílu na celkové výkonové spotřebě. Opravy a udržování 

vzrostly v roce 2010 oproti roku 2009 o 10,81 %. Průměrná hodnota položek (cestovné), 

představuje 1,31 % celkové výkonové spotřeby. Ostatní služby představují nejvýznamnější 

položku z celkových služeb. Nejvýznamnější položkou ostatních služeb jsou stavební 

práce a služby k zakázkám, které v roce 2009 a 2010 tvoří průměrnou hodnotu 42,67 % 

z celkové výkonové spotřeby. 

Tabulka 9 Vývoj výkonové spotřeby v období 2007 – 2008 [tis. Kč] 

Skupina nákladů 2007 2008 

Celková spotřeba materiálu a energie 14 734 19 133 

Celkové služby 14 943 30 657 

Výkonová spotřeba celkem 29 667 49 790 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Z tabulky je zjevné, že v roce 2008 vzrostla spotřeba materiálu a energie oproti roku 

2007 o 29,86 % kvůli nárůstu počtu stavebních zakázek. Celkové služby v roce 2008 

vzrostly díky vyššímu počtu zakázek oproti roku 2007 o 105,16 %. Z výše zmíněné 
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skutečnosti vyplývá, že výkonová spotřeba v roce 2008 vzrostla oproti roku 2007  

o 67,77 %.  

Výkonová spotřeba – spotřeba pohonných hmot 

Společnost Sisko s.r.o. využívá pro pohon své techniky naftu, kterou tankuje na více 

místech, přičemž nedisponuje množstevními slevami. Cena pohonných hmot se mění 

například dle nabídky a poptávky, dále podle pohybu kurzu české koruny vůči americkému 

dolaru, nebo díky politickému vývoji v zemích, které produkují naftu. Konkrétní podrobná 

data společnosti o naftě uvádím v následujících tabulkách. 

Tabulka 10 Vývoj průměrné ceny za 1 litr nafty [Kč/l] 

Vývoj průměrné ceny nafty 2007 2008 2009 2010 

Průměrná cena nafty za rok [Kč/l] 30,94 31,18 26,18 30,35 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

V tabulce č. 10. uvádím vývoj průměrné ceny za sledované období, ve kterém 

společnost nakupovala 1 litr nafty s DPH. Lze vidět, že průměrná cena nafty v roce 2008 

vzrostla oproti roku 2007 o 0,78 %. Naopak v roce 2009 poklesla průměrná cena oproti 

předcházejícímu roku o 16,04 %. Naopak v roce 2010 vzrostla průměrná cena nafty oproti 

nejnižší hodnotě v roce 2009 o 15,93 %. Počet kilometrů za rok, které najezdila stavební 

technika a jejich průměrná spotřeba pohonných hmot je uvedena v následující tabulce  

č. 11. 

Tabulka 11 Informace o technice firmy ve sledovaném období  

  2007 2008 2009 2010 

Počet najetých kilometrů za rok [tis. km] 172 164 206 184 

Průměrná spotřeba nafty za rok [litry] 16,18 17,19 16,95 16,26 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

V roce 2008 poklesl počet najetých kilometrů oproti roku 2007 o 4,65 % díky 

skutečnosti, že společnosti klesl objem zakázek na dovoz stavebních hmot. V roce 2009 

vzrostl počet najetých kilometrů oproti předchozímu roku o 25,61 % díky vyššímu počtu 

stavebních zakázek. Naopak rok 2010 zaznamenal pokles najetých kilometrů oproti roku 

2009 o 10,68 % kvůli nižšímu počtu zakázek. Celkovou spotřebu nafty vyjádřenou 

v penězích a v měrných jednotkách uvádím v následující tabulce č. 12. 
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Tabulka 12 Spotřeba PHM v penězích a měrných jednotkách 

  2007 2008 2009 2010 

Celkem spotřeba nafty za rok [tis. litrů] 162 83 97 85 

Celková roční cena za naftu [tis. Kč] 5 012,28 2 587,94 2 539,46 2 579,75 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

V roce 2008 poklesla spotřeba nafty oproti roku 2007 o 48,77 % díky nižšímu počtu 

najetých kilometrů. Spotřeba nafty vyjádřena v penězích poklesla 48,37 %. V roce 2009 

vzrostla spotřeba nafty oproti předcházejícímu roku o 16,87 % díky vyššímu počtu 

najetých kilometrů, které byly zapříčiněny vyšším objemem zakázek, ale spotřeba nafty 

vyjádřena v penězích poklesla o 1,87 % díky nižší průměrné ceně pohonných hmot. 

Naopak v roce 2010 společnost zaznamenala nižší spotřebu v měrných jednotkách oproti 

roku 2009 o 12,37 % díky nižšímu počtu najetých kilometrů z důvodu nižšího počtu 

zakázek. Nicméně spotřeba nafty vyjádřena v penězích vzrostla o 1,59 % díky vyšší 

průměrné ceně PHM.  

4.2.2 Vývoj zaměstnanosti  

Dnešní trend zaměstnanecké politiky spočívá především ve snižování počtu 

zaměstnanců a s tím spojeným snižováním objemu osobních nákladů, především 

mzdových a zároveň zvyšování produktivity práce zbývajících zaměstnanců. Výše 

zmíněný trend je především u průmyslových podniků, kde pomocí modernějších 

technologií může docházet k vyšší produktivitě práce a snižovaní počtu zaměstnanců. 

Společnost Sisko s.r.o. díky přetrvávající hospodářské krizi a investičním škrtům ve 

stavební výrobě byla nucena snížit počet zaměstnanců v roce 2010 oproti roku 2009  

o 16 %, aby překonala pokles v objemu zakázek ve stavebním sektoru. Přehled  

o zaměstnanosti firmy je v následující tabulce. 

Tabulka 13 Vývoj zaměstnanosti v období 2007 - 2010  
Roky 2007 2008 2009 2010 

Počet zaměstnanců 45 47 50 42 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Je zjevné, že v roce 2008 došlo k nárůstu počtu zaměstnanců oproti předcházejícímu 

roku o 4,44 %, což je pozitivní, protože podnik získal větší objem stavebních zakázek. 

V roce 2009 vzrostl počet zaměstnanců oproti roku 2008 o 6,38 %, i když se začínala ve 

stavebnictví projevovat hospodářská krize, nicméně společnost zaznamenala nárůst 
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stavebních zakázek. Jak již zmiňuji na začátku kapitoly, společnost byla nucena v roce 

2010 snížit počet zaměstnanců oproti roku 2009 o 16 % kvůli nižšímu počtu zakázek.  

4.2.3 Osobní náklady - celkové 

Osobní náklady jsou součástí provozních nákladů. Osobní náklady představují pro 

každou středně velkou firmu jedny z nejvyšších nákladových položek na celkových 

nákladech, přičemž společnost Sisko s.r.o. není výjimkou. Osobní náklady podniku 

zahrnují následující položky: 

 mzdové náklady; 

 náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (hrazené zaměstnavatelem); 

 sociální náklady. 

Nejvýznamnějšími položkami v rámci osobních nákladů jsou mzdové náklady, náklady 

na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem. Počet zaměstnanců 

a celkové osobní náklady ve sledovaném období 2007 – 2010, jsou zachyceny v následující 

tabulce č. 14. 

Tabulka 14 Přehled celkových osobních nákladů a zaměstnanců ve sledovaném 

období [tis. Kč] 
Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

Osobní náklady celkem [tis. Kč] 10 140 11 714 13 517 12 701 

Průměrné osobní náklady [tis Kč/zaměstnance] 225 249 270 302 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Z tabulky je zjevné, že celkové osobní náklady v roce 2008 vzrostly oproti 

předcházejícímu roku o 15,52 % díky zvýšení počtu zaměstnanců. V roce 2009 vzrostly 

celkové osobní náklady oproti roku 2008 o 15,39 % opět kvůli zvýšení počtu zaměstnanců. 

Naopak v roce 2010 poklesly celkové osobní náklady díky výše zmíněné krizi v segmentu 

stavebnictví o 6,04 %. Nárůst osobních nákladů díky zvýšení počtu zaměstnanců je 

negativní v tom, že rostou celkové náklady společnosti, ale pozitivní je skutečnost, že 

podniku roste objem zakázek, vytváří nová pracovní místa a snižuje zátěž pro státní 

rozpočet. Průměrné osobní náklady na jednoho zaměstnance v roce 2008 vzrostly oproti 

roku 2007 o 10,67 %. V roce 2009 vzrostly oproti předcházejícímu roku o 8,43 %. V roce 

2010 vzrostly průměrné osobní náklady na jednoho zaměstnance oproti roku 2009  

o 11,85 %.  
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4.2.4 Osobní náklady – mzdové 

Mzdové náklady, které zmiňuji v předcházející kapitole, jsou pro společnost Sisko 

s.r.o. nejvýznamnější položkou v rámci osobních nákladů. Mzdové náklady představují 

hrubou mzdu zaměstnanců. Přehled vývoje mzdových nákladů ve sledovaném období  

a procentuální podíl mzdových nákladů na celkových nákladech je uveden v tabulce  

č. 15. 

Tabulka 15 Vývoj mzdových nákladů v období 2007 – 2010 [tis. Kč] 
Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

Mzdové náklady  7 360 8 455 9 897 9 322 

Celkové osobní náklady 10 140 11 714 13 517 12 701 

Podíl mzdových nákladů na celkových 

osobních nákladech [%] 

72,58 72,18 73,22 73,39 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Mzdové náklady v období 2007 – 2009 vzrostly, což je pro firmu negativní, ale 

pozitivní je skutečnost, že rostl počet zaměstnanců společnosti díky vyšší poptávce po 

službách. Naopak v roce 2010 mzdové náklady poklesly, díky výše zmíněné skutečnosti. 

Mzdové náklady v roce 2008 vzrostly oproti předcházejícímu roku o 14,88 % díky 

vyššímu počtu zaměstnanců o 4,44 % (tj. 47 zaměstnanců). V roce 2009 vzrostly mzdové 

náklady oproti roku 2008 o 17,05 %, kvůli nárůstu zaměstnanců o 6,38 %. Naopak v roce 

2010, díky poklesu zaměstnanců o 16 % (tj. 42 zaměstnanců), klesly mzdové náklady  

o 5,82 %. Procentuální podíl mzdových nákladů na celkových osobních nákladech 

společnosti je v tabulce č. 11. Jak lze vidět procentuální podíl mzdových nákladů na 

celkových nákladech, je v  průměru 72,84 %, což potvrzuje skutečnost z úvodu kapitoly, že 

mzdové náklady, jsou nejvýznamnější položkou v rámci osobních nákladů. 

4.2.5 Osobní náklady – náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 

Druhou nejvýznamnější položkou v osobních nákladech, jsou náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění placené firmou za zaměstnance. V přetrvávající finanční 

a hospodářské krizi zaznívají hlasy, že by firmy měly více odvádět do státního rozpočtu 

právě na zmíněných nákladech. Sdílím názor většiny ekonomů, že zmíněné opatření by 

vedlo ke zvýšení nezaměstnanosti. Například v roce 2008, kdy propukla finanční  

a hospodářská krize, snížila vláda odvody na sociální pojištění, placeném zaměstnavatelem 

za zaměstnance, což mělo napomoci zachování pracovních míst v ekonomice. I přes 
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snížení patří Česká republika v rámci EU mezi státy, kde odvody na sociální pojištění jsou 

jedny z nejvyšších. V tabulce č. 16. uvádím vývoj odvodů na sociální pojištění v období 

2007 – 2010. 
1
 V tabulce č. 17. uvádím vývoj nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění a jejich procentuální podíl na celkových osobních nákladech ve sledovaném 

období 2007 – 2010 uvádím v tabulce č. 18. Sazba zdravotního pojištění za zaměstnance  

se ve sledovaném období neměnila. 

Tabulka 16 Vývoj sazby sociálního pojištění placené zaměstnavatelem za 

zaměstnance [%] 

Odvody 2007  2008  2009  2010  

Sociální pojištění za zaměstnance  26 26 25 25 

 

Tabulka 17 Vývoj nákladů na sociální a zdravotní pojištění ve sledovaném období 

[tis. Kč] 

Skupina nákladů 2007 2008 2009 2010 

Zákonné sociální pojištění celkem 2 558 3 032 3 325 3 245 

Zákonné sociální pojištění    2 252  2 417 2 381 

Zákonné zdravotní pojištění    780  908 864 

Celkové osobní náklady 10 140 11 714 13 517 12 701 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Je zjevné, že náklady na sociální a zdravotní pojištění od roku 2007 do roku 2009 

rostly díky rostoucímu počtu zaměstnanců. V roce 2010 klesl počet zaměstnanců, tudíž 

poklesly i odvody na sociální a zdravotní pojištění placené společností Sisko s.r.o. V roce 

2008 vzrostly odvody za zaměstnance společnosti oproti předcházejícímu roku o 18,53 %. 

V roce 2009 vzrostly odvody oproti roku 2008 o 9,66 %, nicméně v roce 2008 došlo 

k poklesu odvodů na sociální pojištění díky rozhodnutí vlády o 1 %. Dvouletý nárůst byl 

zapříčiněn vyšším počtem zaměstnanců, kdy počet zaměstnanců od roku 2007 do roku 

2009 vzrostl ze 45 na 50, přičemž vláda snížila odvody na sociální pojištění, což je 

pozitivní. V roce 2010 poklesly odvody za zaměstnance oproti předchozímu roku o 2,41 % 

díky poklesu počtu zaměstnanců o 16 % oproti předchozímu roku. V roce 2009 vzrostly 

odvody na sociální pojištění oproti roku 2008 o 7,33 % díky nárůstu počtu zaměstnanců  

o 4,44 % (tj. 47 zaměstnanců). Naopak v roce 2010 poklesly odvody na sociální pojištění 

oproti předcházejícímu roku o 1,49 % díky poklesu zaměstnanců o 16 %. Zdravotní 

                                                             
1  Informace poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí 
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pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance vzrostlo v roce 2009 oproti roku 2008  

o 16,41 % díky nárůstu počtu zaměstnanců o 4,44 %. V roce 2010 poklesly odvody na 

zdravotní pojištění za zaměstnance oproti předcházejícímu roku o 4,85 % díky poklesu 

počtu zaměstnanců o 16 %.  

Tabulka 18 Procentuální podíl povinných odvodů na celkových osobních nákladech 

[%] 

Skupina nákladů 2007 2008 2009 2010 

Zákonné sociální pojištění celkem 25,23 25,88 24,60 25,55 

Zákonné sociální pojištění    19,22  17,88 18,75 

Zákonné zdravotní pojištění    6,66  6,72 6,80 

Celkové osobní náklady 100 100 100 100 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Procentuální podíl odvodů za zaměstnance na celkových nákladech firmy činil 

v průměru 25,32 %. Lze vidět, že v roce 2010 představovalo sociální pojištění 18,75 % 

z celkových osobních nákladů a zdravotní 6,80 % z celkových osobních nákladů. Naopak 

v roce 2009 sociální pojištění představovalo 17,88 % a zdravotní 6,72 % z celkových 

osobních nákladů. V roce 2008 představovalo sociální pojištění 19,22 % z celkových 

osobních nákladů a zdravotní pojištění 6,66 % z celkových osobních nákladů. 

4.2.6 Osobní náklady – sociální náklady 

Sociální náklady nepředstavují tak významnou položku osobních nákladů, jako dvě 

předcházející položky, nicméně jsou součástí firemní kultury Sisko s.r.o. Je zřejmé, že 

velké korporace mohou vkládat více peněžních prostředků na sociální politiku. Přestože 

společnost Sisko s.r.o. nepatří k velkým firmám, snaží se prostřednictvím různých benefitů 

zajistit slušnou firemní sociální politiku. Podnik například přispívá svým zaměstnancům na 

stravu, nebo hradí 50 % studijních nákladů dvěma zaměstnancům, kteří po vystudování 

střední školy stavební budou vykonávat pozici techniků. Myslím si, že zmíněný benefit je 

velice vhodný jak pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele, protože pracovníci dokonale 

znají prostředí firmy a nemusí se při změně pozice výrazně zaškolovat. Firma dále přispívá 

zaměstnancům na penzijní připojištění, což považuji za velmi vhodné a zároveň motivuje 

zaměstnance, aby spořili na období penze. V tabulce č. 19 uvádím vývoj sociálních 

nákladů v období 2007 až 2010 a jejich procentuální podíl na celkových osobních 
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nákladech uvádím v tabulce č. 20, přičemž podrobné číselné vyjádření benefitů je 

k dispozici pouze za období 2008 – 2010. 

Tabulka 19 Vývoj sociálních nákladů v období 2007 - 2010 [tis. Kč] 

Skupina nákladů 2007 2008 2009 2010 

Zákonné sociální náklady    129  232 122 

Stravování zaměstnanců    46  55 48 

Penzijní připojištění    51  84 72 

Ostatní     32  93 2 

Ostatní sociální náklady    98  63 12 

Příspěvek na penzijní připojištění      63 12 

Celkové sociální náklady 222 227 295 134 

Celkové osobní náklady 10 140 11 714 13 517 12 701 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Celkové sociální náklady vykazovaly rostoucí trend od roku 2007 do roku 2009. Růst 

byl zapříčiněn vyšším počtem zaměstnanců, tudíž vzrostl například příspěvek na 

stravování a na penzijní připojištění. Počet zaměstnanců vzrostl v období 2007 až 2009 na 

50 zaměstnanců z původního počtu 45, kteří využili například příspěvku na stravování. 

V roce 2008 vzrostly celkové sociální náklady oproti roku 2007 o 2,25 %. V roce 2009 

vzrostly sociální náklady oproti předcházejícímu roku o 29,96 %. Naopak v roce 2010 

celkové sociální náklady zaznamenaly klesající trend oproti předchozímu roku o 54,58 % 

díky nižšímu počtu zaměstnanců, kteří čerpali méně finančních prostředků na stravování  

a příspěvku na penzijní připojištění. Celkové sociální náklady v období 2007 až 2010 

vykazovaly průměrnou hodnotu 219,50 tis. Kč. Příspěvek na stravování zaměstnanců 

vzrostl v roce 2009 oproti roku 2008 o 19,57 % díky vyššímu počtu zaměstnanců  

(nárůst o 2 zaměstnance, na 47). V roce 2010 poklesl příspěvek na stravování oproti 

předcházejícímu roku o 12,73 % díky poklesu počtu zaměstnanců (pokles  

o 8 zaměstnanců, na 42). Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců vzrostl v roce 

2009 oproti roku 2008 o 64,71 % díky nárůstu počtu zaměstnanců o 4,44 %. Naopak v roce 

2010 poklesl příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců oproti předcházejícímu roku o 

14,29 % díky poklesu počtu zaměstnanců o 16 %. Podrobné informace o sociálních 

nákladech podniku v roce 2007 nejsou k dispozici. 
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Tabulka 20 Procentuální podíl sociálních nákladů na celkových osobních nákladech 

[%] 

Skupina nákladů 2007 2008 2009 2010 

Zákonné sociální náklady    1,10 1,72 0,96 

Stravování zaměstnanců    0,39 0,41 0,38 

Penzijní připojištění    0,44 0,62 0,57 

Ostatní sociální náklady    0,84  0,47 0,09 

Celkové sociální náklady 2,19 1,94 2,18 1,05 

Celkové osobní náklady 100 100 100 100 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

V tabulce č. 20 uvádím procentuální podíl celkových sociálních nákladů na celkových 

nákladech podniku. Průměrná hodnota procentuálního podílu sociálních nákladů na 

nákladech celkových činí 1,84 %, tudíž sociální náklady firmy nepatří mezi nejdůležitější 

položky osobních nákladů. Průměrná hodnota zákonných sociálních nákladů v období 

2008 – 2010 byla 1,26 %. Průměrná hodnota ostatních sociálních nákladů ve zmíněném 

období byla 0,47 %.   

4.2.7 Provozní náklady - odpisy 

Odpisy jsou součástí vlastních nákladů společnosti. Odpisy společnosti představují třetí 

nejvýznamnější položku provozních nákladů. Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací 

ceny a předpokládané doby životnosti daného majetku. Společnost Sisko s.r.o. využívá ke 

své podnikatelské činnosti dlouhodobý hmotný majetek. Dlouhodobý hmotný majetek se 

oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení + doprovodné náklady 

(doprava, instalace, cla, atd.). Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad  

40 000 Kč se odepisuje po dobu ekonomické životnosti. Společnost eviduje majetek po 

položkách (strojích). Odpisy se počítají pro každý majetek samostatně dle příslušné 

odpisové skupiny a odpisové sazby. Opravy a údržba strojů se účtuje na syntetický účet 

511. Společnost má účetní a daňové odpisy ve stejné výši. Položka opravy a údržba nemá 

vliv na růst odpisů. Sumář odpisovaného majetku v roce 2008 a 2009 uvádím v přílohách 

č. 10 a 11. Vybrané odpisy DHM uvádím v přílohách č. 12 – 15. Vývoj odpisů ve 

sledovaném období uvádím v následující tabulce. 
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Tabulka 21 Vývoj odpisů společnosti v období 2007 – 2010 [tis. Kč] 

Skupina nákladů 2007 2008 2009 2010 

Celkové odpisy DHM 516 1 447 2 538 2 930 

Odpisy DHM nad 40 tis. Kč 516 1 447 2 538 2 930 

Provozní náklady celkem 40 703 63 320 63 583 46 503 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Lze vidět, že společnost Sisko s.r.o. odepisuje pouze DHM, tzn. majetek s dobou 

použitelnosti nad 1 rok a v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč. Celkové odpisy společnosti 

vzrostly v roce 2008 oproti roku 2007 o 180,43 % díky obnově vozového parku 

společnosti. V roce 2009 vzrostly odpisy oproti předcházejícímu roku o 75,40 % a nárůst 

pokračoval i v roce 2010, kdy odpisy oproti roku 2009 vzrostly o 15,45 %. Společnost 

investovala do obnovy techniky, tudíž rostly celkové odpisy ve sledovaném období, což je 

pozitivní skutečnost, protože podnik disponoval modernější technikou a dále se odpisy 

nezdaňují, tudíž snaha společností je taková, aby měly co největší odpisy, protože odpisy 

jsou přebytek příjmů nad výdaji. Naopak negativní je skutečnost, že vzrostly celkové 

náklady společnosti, ale tím se přispělo ke snížení daňové zátěže. Průměrná hodnota 

odpisů společnosti ve sledovaném období vykazovala hodnotu 1 858 tis. Kč. V následující 

tabulce č. 22 uvádím procentuální podíl odpisů na celkových provozních nákladech. 

Tabulka 22 Procentuální podíl odpisů na celkových provozních nákladech [%] 

Skupina nákladů 2007 2008 2009 2010 

Celkové odpisy DHM  1,27 2,29 3,99 6,30 

Odpisy DHM nad 40 tis. Kč 1,27 2,29 3,99 6,30 

Provozní náklady celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Lze vidět, že procentuální podíl odpisů na celkových provozních nákladech vykazoval 

rostoucí trend v období 2007 – 2010. Průměrná hodnota procentuálního podílu odpisů na 

celkových provozních nákladech vykazuje hodnotu 3,46 %. 

4.2.8 Finanční náklady společnosti 

Finanční náklady společnosti ve sledovaném období 2007 – 2010, jsou v průměru  

143 tis. Kč, což je v průměru 0,27 % z celkových nákladů společnosti. Finanční náklady 

společnosti zahrnují: 
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 nákladové úroky, které jsou spojeny s leasingem; 

 ostatní finanční náklady; 

 kursové ztráty (syntetický účet 563), ztráta z vyrovnání devizového účtu, protože 

podnik nakoupil část majetku v roce 2010 za EURA. 

Ostatní finanční náklady zahrnují například poplatky bance za vedení účtu, platby 

účetní firmě, kterou společnost Sisko s.r.o. využívá. Dále mezi ostatní finanční náklady 

patří platby finančnímu poradci, který firmě radí, jak ušetřit na nákladových položkách. 

Tabulka 23 Vývoj finančních nákladů [tis. Kč] 

Skupina nákladů 2007 2008 2009 2010 

Nákladové úroky 4 11 207 123 

Úroky z obchodních úvěrů 4 11 207 123 

Ostatní finanční náklady 28 28 27 144 

Poplatky bance     27 24 

Kursové ztráty       24 

Ostatní finanční služby       96 

Celkové finanční náklady 32 39 234 267 

Zdroj dat 8 + vlastní zpracování] 

Z tabulky vyplývá, že celkové finanční náklady společnosti v roce 2008 vzrostly oproti 

roku 2007 o 21,88 %, díky nárůstu leasingových smluv o 175 %. V roce 2009 výrazně 

finanční náklady vzrostly oproti předcházejícímu roku o 500 % kvůli nárůstu úroků 

z leasingových smluv, ale i v roce 2010 vzrostly finanční náklady v porovnání s rokem 

2009 o 14,10 %. Nejvyšší nárůst v roce 2009 zaznamenaly nákladové úroky, protože 

společnost více využívala leasingových smluv, kdy splácela leasingovým společnostem za 

nákup DHM. Ale i v roce 2010 byly nákladové úroky významnou položkou ve finančních 

nákladech. Nákladové úroky vzrostly dramaticky v roce 2009 oproti předcházejícímu roku 

o 1 782 % díky nárůstu leasingových smluv. Naopak rok 2010 zaznamenal pokles 

nákladových úroků oproti předchozímu roku o 40,58 %, díky nižšímu počtu leasingových 

smluv kvůli krizi ve stavebnictví. V roce 2010 vzrostly celkové finanční náklady oproti 

roku 2009 o 14,10 %. Společnost Sisko, nevyužívá bankovní úvěry, ale výše leasingové 

služby. Nejvýznamnější položkou ostatních finančních nákladů jsou ostatní finanční 

služby, kdy firma využívá například služeb účetní firmy RPI – EKONOMSERVIS Přerov 

s.r.o. Podnik platí bance například poplatky za vedení účtu, což je obsaženo v položce 
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poplatky bance. V následující tabulce uvádím procentuální podíl jednotlivých položek 

finančních nákladů na celkových finančních nákladech.  

Tabulka 24 Procentuální vyjádření finančních nákladů na celkových finančních 

nákladech [%] 

Skupina nákladů 2007 2008 2009 2010 

Nákladové úroky 12,50 28,21 88,46 46,07 

Úroky z obchodních úvěrů 12,50 28,21 88,46 46,07 

Ostatní finanční náklady 87,50 71,79 11,54 53,93 

Poplatky bance     11,54 8,99 

Kursové ztráty       8,99 

Ostatní finanční služby       35,96 

Celkové finanční náklady 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

 Průměrná hodnota podílu nákladových úroků na celkových finančních nákladech je 

43,81 %. Průměrná hodnota podílu ostatních finančních nákladů na celkových finančních 

nákladech v období 2009 – 2010 byla 32,74 %. Lze vidět, že v roce 2009 se podílely 

nákladové úroky 88,46 % na celkových finančních nákladech, což je dramatický nárůst 

oproti roku 2008. V roce 2010 představovaly nákladové úroky 46,07 % hodnoty 

z celkových finančních nákladů. Nejvyšší hodnota podílu ostatních finančních nákladů na 

celkových finančních nákladech byla v roce 2007, což bylo 87,50 % díky skutečnosti, že 

z hodnoty 32 tis. Kč celkových finančních nákladů, tvořily 28 tis. Kč ostatní finanční 

náklady.  

4.2.9 Nákladovost 

V následující kapitole uvádím nákladovost provozních a finančních nákladů. 

Tabulka 25 Nákladovost provozních nákladů 

  2007 2008 2009 2010 

Náklady provozní [tis. Kč] 40 693 63 320 63 583 46 503 

Výnosy celkem [tis. Kč] 41 718 68 515 67 783 43 986 

Nákladovost [hal. /1 Kč] 0,976 0,924 0,938 1,057 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 
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Tabulka 26 Absolutní změny 

Srovnávané období 08 - 07 09 - 08 10 - 09 

Náklady provozní [tis. Kč] 22 617 263 -17 080 

Výnosy celkem [tis. Kč] 26 777 -712 -23 797 

Nákladovost [hal./1 Kč] -0,051 0,014 0,119 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

V tabulce č. 25 uvádím nákladovost provozních nákladů v období 2007 – 2010  

a v tabulce č. 26 jsou uvedeny absolutní změny provozních nákladů, celkových výnosů  

a nákladovosti. Můžeme říci, že v roce 2007 připadalo na 1 korunu celkových výnosů  

97,6 haléřů provozních nákladů. V roce 2008 nákladovost provozních nákladů poklesla  

o 5,33 % díky většímu rozdílu mezi celkovými výnosy a provozními náklady, který činil 

5 195 tis. Kč oproti roku 2007, kdy rozdíl činil 1 025 tis. Kč, což je pozitivní a na 1 korunu 

celkových výnosů připadalo 92,4 haléřů provozních nákladů. V roce 2009 vzrostla 

nákladovost oproti předcházejícímu roku o 1,52 %, což je negativní díky menšímu rozdílu 

mezi celkovými výnosy a provozními náklady, který činil 4 200 tis. Kč, oproti roku 2008, 

kdy rozdíl činil 5 195 tis. Kč. Na 1 korunu celkových výnosů připadlo 93,8 haléřů 

provozních nákladů. V roce 2010 vzrostla nákladovost oproti roku 2009 o 12,69 %, což je 

negativní. Na 1 korunu celkových výnosů připadalo 105,7 haléřů provozních nákladů, 

tudíž společnost Sisko s.r.o. byla v roce 2010 ztrátová díky krizi ve stavebnictví. 

Tabulka 27 Nákladovost finančních nákladů 

  2007 2008 2009 2010 

Náklady finanční [tis. Kč] 32 39 234 267 

Výnosy celkem [tis. Kč] 41 718 68 515 67 783 43 986 

Nákladovost [hal./1 Kč] 0,001 0,001 0,003 0,006 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Tabulka 28 Absolutní změny finančních nákladů, celkových výnosů a nákladovosti 

finančních nákladů 

Srovnávané období 08 - 07 09 - 08 10 - 09 

Náklady finanční [tis. Kč] 7 195 33 

Výnosy celkem [tis. Kč] 26 777 -712 -23 797 

Nákladovost [hal./1 Kč] 0,000 0,002 0,003 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

V tabulce č. 27 uvádím nákladovost finančních nákladů ve sledovaném období  

a v tabulce č. 28 jsou zobrazeny absolutní změny. Lze vidět, že nákladovost finančních 
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nákladů v období 2007 až 2010 rostla. V roce 2007 připadalo na 1 korunu celkových 

výnosů 0,1 haléřů finančních nákladů. V roce 2008 byla nákladovost stejná, jako v roce 

2007. V roce 2009 vzrostla nákladovost oproti předcházejícímu roku, což je negativní a na 

1 korunu celkových výnosů připadlo 0,3 haléřů finančních nákladů. V roce 2010 opět 

nákladovost vzrostla a na 1 korunu celkových výnosů připadlo 0,6 haléřů finančních 

nákladů společnosti. 

4.2.10 Relativní změna nákladů 

V následující kapitole uvádím i ukazatel relativní změny nákladů, který spolu 

s nákladovostí vypovídá o hospodaření společnosti. Podrobnější popis ukazatele relativní 

změny nákladů je v kapitole 3.2.2. 

Tabulka 29 Relativní změna provozních nákladů 

Porovnávané roky n1 [hal./1 Kč] n0 [hal./1 Kč] 

Q1  

[tis. Kč] 

Nrel  

[tis. Kč] 

2008 - 2007 0,924 0,976 68 515 -3 563 

2009 - 2008 0,938 0,924 67 783 949 

2010 - 2009 1,057 0,938 43 986 5 234 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

V tabulce č. 29 uvádím výpočet relativní změny provozních nákladů k celkovým 

výnosům dle vztahu v kapitole 3.2.2. V tabulce č. 26 můžeme vidět, že v roce 2008 došlo 

k překročení provozních nákladů oproti předcházejícímu roku o 22 617 tis. Kč, což je 

55,57 %, nicméně ze srovnání s objemem celkových výnosů došlo k relativní úspoře 

nákladů ve výši 3 563 tis. Kč, dle tabulky č. 29, což je pozitivní. Pokud by nákladovost 

v roce 2008 zůstala na stejné úrovni, jako v roce 2007, vzrostly by provozní náklady  

o 3 563 tis. Kč, tudíž provozní náklady v roce 2008 by nebyly 63 320 tis. Kč, ale 

vykazovaly by hodnotu 66 883 tis. Kč. Díky této skutečnosti by firma zaznamenala i nižší 

zisk, tudíž by nárůstem provozních nákladů nic nezískala. Můžeme říci, že nárůst 

provozních nákladů o 55,57 % přinesl firmě nárůst celkových výnosů o 64,19 %, a proto 

rok 2008 byl pro společnost úspěšnější než rok předcházející. V roce 2009 došlo 

k absolutnímu překročení celkových provozních nákladů oproti roku 2008 o 263 tis. Kč, 

což je 0,42 %, ze srovnání s objemem celkových výnosů vyplynulo relativní zvýšení 

provozních nákladů o 949 tis. Kč. Pokud by nákladovost v roce 2009 zůstala na stejné 

úrovni, jako předchozí rok, vykazovala by položka provozních nákladů nižší hodnotu o 
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949 tis. Kč. Za zmíněné skutečnosti by nebyly celkové provozní náklady ve výši 63 583 

tis. Kč, ale na úrovni 62 634 tis. Kč, tudíž by společnost dosáhla vyššího zisku a výsledek 

hospodaření by vykazoval stejnou hodnotu jako v roce 2008. Je zřejmé, že zvýšení 

celkových provozních nákladů v roce 2009 o 0,42 %, přineslo firmě snížení celkových 

výnosů o 1,04 %, tudíž se společnost dostala pod úroveň hospodaření v roce 2008. V roce 

2010 došlo k absolutnímu poklesu celkových provozních nákladů oproti roku 2009  

o 17 080 tis. Kč, což je v procentuálním vyjádření 26,86 %, ze srovnání s objemem 

celkových výnosů vyplynulo relativní zvýšení provozních nákladů o 5 234 tis. Kč. Pokud 

by nákladovost v roce 2010 zůstala na stejné úrovni jako předchozí rok, vykazovala by 

položka provozních nákladů nižší hodnotu o 5 234 tis. Kč. Podle zmíněné skutečnosti by 

nebyly celkové provozní náklady ve výši 46 503 tis. Kč, ale na úrovni 41 269 tis. Kč, tudíž 

společnost by vykazovala stejný výsledek hospodaření, jako v roce 2009. 

Tabulka 30 Relativní změna finančních nákladů 

Porovnávané roky n1 [hal./1 Kč] n0 [hal./1 Kč] 

Q1  

[tis. Kč] 

Nrel  

[tis. Kč] 

2008 - 2007 0,001 0,001 68 515 0 

2009 - 2008 0,003 0,001 67 783 136 

2010 - 2009 0,006 0,003 43 986 132 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

V tabulce č. 30 uvádím relativní změnu finančních nákladů společnosti. V roce 2008 

společnost vykazovala stejnou nákladovost jako v předcházejícím roce a došlo k překroční 

finančních nákladů v roce 2008 o 7 tis. Kč, což je v procentuálním vyjádření 21,88 %, ze 

srovnání s objemem celkových výnosů byla relativní změna finančních nákladů nulová. 

V roce 2009 došlo k absolutnímu nárůstu celkových finančních nákladů oproti 

předcházejícímu roku o 195 tis. Kč, což je nárůst o 500 %, ze srovnání s objemem 

celkových výnosů došlo k relativnímu zvýšení finančních nákladů o 136 tis. Kč. Pokud by 

nákladovost v roce 2009 zůstala na stejné úrovni jako předchozí rok, vykazovala by 

položka finančních nákladů nižší hodnotu o 136 tis. Kč. Za zmíněné skutečnosti by nebyly 

celkové finanční náklady ve výši 234 tis. Kč, ale na úrovni 98 tis. Kč, tudíž by společnost 

dosáhla vyššího zisku a výsledek hospodaření by vykazoval stejnou hodnotu jako v roce 

2008. Je zřejmé, že zvýšení celkových finančních nákladů v roce 2009 o 500 %, přineslo 

snížení celkových výnosů o 1,04 %, tudíž se společnost dostala pod úroveň hospodaření 

v roce 2008. V roce 2010 došlo k absolutnímu nárůstu celkových finančních nákladů oproti 
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roku 2009 o 33 tis. Kč, což představuje nárůst o 14,10 %, ze srovnání s objemem 

celkových výnosů došlo k relativnímu zvýšení finančních nákladů o 132 tis. Kč. Pokud by 

nákladovost v roce 2010 zůstala na stejné úrovni jako předcházející rok, vykazovala by 

položka finančních nákladů nižší hodnotu o 132 tis. Kč. Za zmíněné skutečnosti by nebyly 

celkové finanční náklady ve výši 267 tis. Kč, ale na úrovni 135 tis. Kč.  

4.3 Celkové výnosy společnosti 

Společnost Sisko s.r.o. vykázala za rok 2007 celkové výnosy v hodnotě 41 718 tis. Kč, 

za rok 2008 v hodnotě 68 495 tis. Kč, za rok 2009 v hodnotě 67 783 a za rok 2010 

v hodnotě 43 986 tis. Kč. Celkové výnosy společnosti zahrnují výnosy z jednotlivých 

činností, které společnost vykonává. Pouze v roce 2010 vykazovala společnost mimořádné 

výnosy za pojistné události. Podrobná data výnosových položek kromě roku 2010 nejsou 

k dispozici. Přehled výnosových skupin ve sledovaném období 2007 – 2010 uvádím 

v tabulce č. 31. 
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Tabulka 31 Přehled výnosových skupin v období 2007 - 2010 [tis. Kč] 

Skupina výnosů 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 32 22 2 648 433 

Výkony 41 022 67 977 64 650 43 157 

Tržby za vlastní výrobky     1 15 

Prodej PHM     1 15 

Tržby z prodeje služeb     64 649 43 142 

Stavební práce     64 294 36 778 

Doprava     47 311 

Ostatní     308 6 091 

Nedaňové - min. I       -38 

Tržby z prodeje DHM a materiálu 288 380 0 61 

Prodej palet       61 

Ostatní provozní výnosy 245 115 298 277 

Pojistné plnění     8 267 

Dotace Úřadu práce, stravenky     55 7 

Náhrady škod, ostatní     234 3 

Celkové provozní výnosy 41 587 68 494 67 596 43 928 

Úroky     187 32 

Kurzové zisky       4 

Finanční výnosy celkem 131 1 187 36 

Ostatní mimořádné výnosy       22 

Celkové mimořádné výnosy 0 0 0 22 

Celkové výnosy 41 718 68 495 67 783 43 986 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Podle tabulky č. 31 lze vidět, že provozní výnosy jsou nejvýznamnější položkou 

v celkových výnosech společnosti. V provozních výnosech jsou nejvýznamnějšími 

položkami výkony, tržby z prodeje DHM a materiálu. Průměrná hodnota finančních 

výnosů ve sledovaném období byla 88,75 tis. Kč. Celkové výnosy společnosti v roce 2008 

vzrostly oproti roku 2007 o 64,19 %, což je pozitivní trend, díky vyššímu počtu zakázek. 

Rok 2009 zaznamenal pokles celkových výnosů oproti předcházejícímu roku o 1,04 %, což 

představuje mírný pokles, ale negativní trend. Naopak rok 2010 zaznamenal prudký pokles 

celkových výnosů oproti roku 2009 o 35,11 %, díky nižšímu počtu zakázek, kvůli krizi ve 

stavebnictví. Procentuální podíl výnosových skupin na celkových výnosech uvádím 

v tabulce č. 32. 
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Tabulka 32 Procentuální podíl skupin výnosů na celkových výnosech [%] 

Skupina výnosů 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 0,08 0,03 3,91 0,98 

Výkony 98,33 99,24 95,38 98,12 

Tržby za vlastní výrobky     0,00 0,03 

Prodej PHM     0,00 0,03 

Tržby z prodeje služeb     95,38 98,08 

Stavební práce     94,85 83,61 

Doprava     0,07 0,71 

Ostatní     0,45 13,85 

Nedaňové - min. I       -0,09 

Tržby z prodeje DHM a materiálu     0,00 0,14 

Prodej palet     0,00 0,14 

Ostatní provozní výnosy 0,59 0,17 0,44 0,63 

Pojistné plnění     0,01 0,61 

Dotace Úřadu práce, stravenky     0,08 0,02 

Náhrady škod     0,35 0,01 

Celkové provozní výnosy 99,69 100,00 99,72 99,87 

Úroky     0,28 0,07 

Kurzové zisky     0,00 0,01 

Finanční výnosy celkem 0,31 0,00 0,28 0,08 

Ostatní mimořádné výnosy       0,05 

Celkové mimořádné výnosy       0,05 

Celkové výnosy 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Můžeme vidět, že například průměrná hodnota celkových provozních výnosů ve 

sledovaném období činila 99,82 % procentuálního podílu na celkových výnosech. Finanční 

výnosy vykazovaly průměrnou hodnotu 0,17 %, tudíž finanční výnosy jsou zanedbatelnou 

položkou na celkových výnosech společnosti. Průměrná hodnota mimořádných výnosů 

v období 2007 – 2010 vykazovala hodnotu 0,01 % nákladů na celkových nákladech. 

4.3.1 Provozní výnosy společnosti 

Provozní výnosy jsou výnosy získané z provozně hospodářské činnosti. Provozně 

hospodářskou činností stavební společnosti Sisko s.r.o. je hlavně prodej služeb ve formě 

stavebních prací. Provozní výnosy společnosti zahrnují: 

 tržby za prodej zboží; 

 výkony (tržby z prodeje služeb, tržby za vlastní výrobky); 
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 tržby z prodeje DHM a materiálu; 

 ostatní provozní výnosy. 

Tabulka 33 Přehled vývoje provozních výnosů [tis. Kč] 

Skupina výnosů 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží  32 22 2 648 433 

Výkony  41 022 67 977 64 650 43 157 

Tržby za vlastní výrobky     1 15 

Prodej PHM     1 15 

Tržby z prodeje služeb     64 649 43 142 

Stavební práce     64 294 36 778 

Doprava     47 311 

Ostatní     308 6 091 

Nedaňové - minulé léta       -38 

Tržby z prodeje DHM a materiálu 288 380 0 61 

Prodej palet       61 

Ostatní provozní výnosy 245 115 298 277 

Pojistné plnění     8 267 

Dotace Úřadu práce stravenky     55 7 

Náhrady škod     234 3 

Celkové provozní výnosy 41 587 68 494 67 596 43 928 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Průměrná hodnota celkových provozních výnosů v období 2007 – 2010 byla  

55 401 tis. Kč. Celkové provozní výnosy v roce 2008 výrazně vzrostly oproti roku 2007  

o 64,70 %, což je pozitivní, protože firmě rostl objem zakázek díky navýšení výkonu  

o 65,71 %. Naopak v roce 2009 zaznamenala společnost mírný pokles provozních výnosů 

oproti předcházejícímu roku o 1,31 %, což je negativní, nicméně pokles není dramatický. 

K poklesu napomohl pokles výkonů o 4,89 %, ale i nižší cena zakázky, díky konkurenci, 

ale například ostatní provozní výnosy vzrostly o 159,13 %. Klesající trend pokračoval  

i v roce 2010, kdy výrazně poklesly provozní výnosy oproti roku 2009 o 35,01 % díky 

poklesu výkonů o 33,25 %. Na poklesu výkonů se nejvíce podílel pokles tržeb za stavební 

práce o 42,80 %, kvůli krizi ve stavební výrobě. Dotace od Úřadu práce v Přerově obdržela 

společnost pouze v roce 2010, naopak v roce 2009 firma inkasovala tržby z prodeje 

stravenek. Procentuální podíl položek provozních výnosů na celkových provozních 

výnosech uvádím v následující tabulce č. 34. tzn. jaký procentuální podíl má dílčí 

výnosová položka na položce celkových výnosů.  
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Tabulka 34 Procentuální podíl položek provozních výnosů na celkových provozních 

výnosech [%] 

Skupina výnosů 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 0,08 0,03 3,92 0,99 

Výkony 98,64 99,25 95,64 98,24 

Tržby za vlastní výrobky      0,00 0,03 

Prodej PHM      0,00 0,03 

Tržby z prodeje služeb      95,64 98,21 

Stavební práce      95,12 83,72 

Doprava      0,07 0,71 

Ostatní      0,46 13,87 

Nedaňové – minulé léta       -0,09 

Tržby z prodeje DHM a materiálu 0,69 0,55 0,00 0,14 

Prodej palet       0,14 

Ostatní provozní výnosy 0,59 0,17 0,44 0,63 

Pojistné plnění      0,01 0,61 

Dotace Úřadu práce, stravenky      0,08 0,02 

Náhrady škod      0,35 0,01 

Celkové provozní výnosy 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Je zjevné, že největší procentuální podíl na celkových provozních nákladech 

představují výkony, které měly ve sledovaném období průměrnou hodnotu 97,94 %. 

4.3.2  Provozní výnosy – tržby za prodej zboží 

Společnost Sisko s.r.o. nabízí prodej zboží (stavební materiál) živnostníkům. 

Společnost Sisko s.r.o. nakoupí stavební materiál od dodavatele za nižší cenu, díky 

množstevním slevám, přičemž živnostníkům prodá stavební materiál za běžnou nákupní 

cenu, přičemž zisk tvoří rozdíl mezi nákupní cenou s množstevní slevou a prodejní cenou 

živnostníkům.  Například v roce 2010 poklesly tržby za prodej zboží oproti roku 2009  

o 83,65 % díky skutečnosti, že prodejci stavebního materiálu nabízí množstevní slevy  

i živnostníkům, tudíž Sisko s.r.o. zaznamenal nižší poptávku po zmíněné službě. 

Tabulka 35 Vývoj tržeb za prodej zboží ve sledovaném období [tis. Kč] 

Skupina výnosů  2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 32 22 2 648 433 

Celkové provozní výnosy 41 587 68 514 67 596 43 928 

Zdroj dat [9 + vlastní zpracování] 
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Tržby za prodej zboží poklesly v roce 2008 oproti roku 2007 o 31,25 %, díky nižší 

poptávce stavebního materiálu od živnostníků. Naopak tržby za prodej zboží vzrostly 

výrazně v roce 2009 oproti předcházejícímu roku o 11 936,36 %, díky nárůstu poptávky na 

prodej stavebního materiálu živnostníkům. Naopak rok 2010 zaznamenal výrazný pokles 

tržeb za prodej zboží oproti roku 2009 o 83,65 %, díky nižší poptávce materiálu od 

živnostníků. Procentuální podíl tržeb za prodej zboží na celkových provozních výnosech 

uvádím v následující tabulce č. 36. 

Tabulka 36 Procentuální vyjádření tržeb za prodej zboží na celkových provozních 

výnosech [%] 

Skupina výnosů 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 0,08 0,03 3,92 0,99 

Celkové provozní výnosy 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Průměrná hodnota procentuálního podílu tržeb za prodej zboží na celkových 

provozních výnosech činí 1,26 %, tudíž nepředstavuje výrazný podíl na celkových 

provozních výnosech.  

4.3.3 Výkony – tržby za vlastní výrobky 

Výkony jsou nejvýznamnější složkou provozních výnosů podniku, a představují 

výnosy, které plynou z předmětu podnikání společnosti, tudíž hlavně ze stavebních prácí. 

Výkony podniku zahrnují: 

 tržby za vlastní výrobky; 

 tržby z prodeje služeb. 

Do položky tržby za prodej vlastních výrobků je zahrnut prodej pohonných hmot, 

konkrétně nafty, kterou společnost prodává odběratelům, jako například stavební firmě 

Hanousek s.r.o. Lipník nad Bečvou. V následující tabulce uvádím pouze tržby z prodeje 

PHM za rok 2010 a 2009, protože data za období 2007 – 2008 nejsou k dispozici. 
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Tabulka 37 Vyjádření prodeje PHM v roce 2010 [tis. Kč] 

Skupina výnosů 2007 2008 2009 2010 

Tržby za vlastní výrobky     1 15 

Prodej PHM     1 15 

Výkony 41 022 67 977 64 650 43 157 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Průměrná hodnota výkonů za sledované období 2007 – 2010 činila 57 202 tis. Kč. 

Výkony v roce 2008 vzrostly oproti roku 2007 o 65,71 %. Naopak v roce 2009 poklesly 

oproti roku 2008 o 4,89 %. V roce 2010 poklesly výkony oproti předcházejícímu roku  

o 33,25 %. Tržby za vlastní výrobky v roce 2010 vzrostly oproti roku 2009 o 1 400 % díky 

vyššímu prodeji pohonných hmot jiným firmám o 14 tis. Kč. Procentuální podíl prodeje 

PHM na celkových výkonech uvádím v následující tabulce č. 38. 

Tabulka 38 Procentuální podíl prodeje PHM na celkových výkonech [%] 

Skupina výnosů 2007 2008 2009 2010 

Tržby za vlastní výrobky      0,00 0,03 

Prodej PHM      0,00 0,03 

Výkony 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Prodej PHM v roce 2010 představoval procentuální podíl na výkonech 0,03 %, tudíž 

prodej PHM není významnou položkou v celkových výkonech. 

4.3.4 Výkony – tržby z prodeje služeb 

Tržby z prodeje služeb představují nejvýznamnější položku mezi výkony  

a nejvýznamnější položkou tržeb z prodeje služeb jsou stavební práce. Společnost Sisko 

s.r.o. se zaměřuje na stavební činnost, zemní práce a na autodopravu. Tržby z prodeje 

služeb podniku zahrnují: 

 stavební práce (výstavba mostů, komunikací, realizace dlažeb chodníků a parkovišť 

atd.); 

 doprava (doprava stavebního materiálu běžným občanům nebo jiným firmám); 

 ostatní (zemní práce, projekty); 

 nedaňové minulé léta (jedná se o opravu minulých let, kdy se podávalo i dodatečné 

daňové přiznání k DPH i DPPO). 
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Přehled tržeb z prodeje služeb uvádím v následující tabulce, kdy podrobná data jsou 

pouze za rok 2010, přičemž informace z období 2007 – 2009 nejsou k dispozici. 

Tabulka 39 Tržby z prodeje služeb jako součást výkonů [tis. Kč] 

Skupina výnosů 2007 2008 2009 2010 

Tržby z prodeje služeb     64 649 43 142 

Stavební práce     64 294 36 778 

Doprava     47 311 

Ostatní     308 6 091 

Nedaňové – minulé léta       -38 

Výkony 41 022 67 977 64 650 43 157 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Tržby za stavební práce v roce 2010 byly 36 778 tis. Kč, a proto představují 

nejvýznamnější položku tržeb z prodeje služeb. Oproti roku 2009 poklesly tržby za 

stavební práce o 42,80 %, tudíž tržby z prodeje služeb poklesly. Celkové tržby z prodeje 

služeb poklesly v roce 2010 oproti předcházejícímu roku o 33,27 %. V roce 2010 alespoň 

vzrostly tržby za dopravu zákazníkům o 264 tis. Kč, což je pozitivní. Procentuální 

vyjádření podílu položek tržeb z prodeje služeb uvádím v následující tabulce č. 40. 

Tabulka 40 Procentuální vyjádření položek tržeb z prodeje služeb na celkových 

výkonech [%] 

Skupina výnosů 2007  2008  2009  2010  

Tržby z prodeje služeb      100,00 99,97 

Stavební práce      99,45 85,22 

Doprava      0,07 0,72 

Ostatní      0,48 14,11 

Nedaňové – minulé léta       -0,09 

Výkony 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Tržby z prodeje služeb v roce 2010 představovaly 99,97 % podílu na celkových 

výkonech společnosti, přičemž stavební práce vyjadřovaly procentuální podíl 85,22 % na 

celkových výkonech. Druhou nejvýznamnější položkou byly tržby z prodeje ostatních 

služeb, které vyjadřovaly procentuální podíl 14,11 % výnosů na celkových výkonech. 

Naopak v roce 2009 představovaly tržby z prodeje služeb 100 % podílu na celkových 

výkonech společnosti, přičemž tržby za stavební práce představovaly 99,45 % podílu na 



Petr Bagar              Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za sledované období  

2011/2012  49 
 

tržbách z prodeje služeb. Podrobný popis položek tržeb z prodeje služeb uvádím 

v následující kapitole 4.3.5. 

4.3.5 Tržby z prodeje služeb – stavební práce 

Stavební práce patří mezi stavební činnost podniku. Práce prováděné firmou v rámci 

stavební činnosti jsou následující a jsou vyjádřeny v procentech: 

 výstavba komunikací (15 %); 

 výstavba mostů (40 %); 

 realizace dlažeb chodníků a parkovišť (25 %); 

 výstavba inženýrských sítí (výstavba kanalizací, vodovodů) – 15 %; 

 rekonstrukce budov (2,5 %); 

 demolice (2,5) [7]. 

Lze vidět, že nejvýznamnějšími pracemi v rámci stavebních prací jsou výstavba 

komunikací, výstavba mostů a realizace dlažeb chodníků a parkovišť. U výstavby 

komunikací a mostů provádí společnost také jejich opravy a rekonstrukce včetně 

požadovaných a vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Výnosy za stavební práce a jejich 

procentuální podíl na celkových výkonech uvádím v následujících dvou tabulkách č. 41  

a 42.   

Tabulka 41 Přehled výnosů za stavební práce [tis. Kč] 

Skupina výnosů 2007  2008  2009  2010  

Tržby z prodeje služeb      64 649 43 142 

Stavební práce      64 294 36 778 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Tabulka 42 Procentuální podíl výnosů za stavební práce na celkových tržbách 

z prodeje služeb [%] 

Skupina výnosů 2007 2008 2009 2010 

Tržby z prodeje služeb      100,00 100,00 

Stavební práce 

  

99,45 85,25 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Stavební práce vyjadřují procentuální podíl 85,25 % na celkových tržbách z prodeje 

služeb. V roce 2009 stavební práce vyjadřovaly 99,45 % podílu na celkových tržbách 
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z prodeje služeb. Průměrná hodnota tržeb z prodeje služeb za období 2009 – 2010 byla 

53 896 tis Kč. Data za předchozí období nejsou k dispozici. 

Jak již zmiňuji v kapitole 4.3.4. společnost Sisko s.r.o. se také zaměřuje na oblast 

autodopravy. Oblast autodopravy zahrnuje: 

 dopravu sypkých materiálů; 

 dopravu betonových materiálů. 

Doprava sypkých materiálů ve formě štěrků, písků atd. je zajišťována nákladními 

vozidly, které firma vlastní. Vozidla, která slouží k přepravě sypkých materiálů, jsou Man, 

Tatra T815, Liazy, Avie. Dopravu sypkých materiálů využívají i jiné stavební firmy, které 

nedisponují dostatečným technickým vybavením anebo běžní občané. Doprava betonových 

materiálu od výrobců k zákazníkům je realizována prostřednictvím nákladních vozidel 

s hydraulickými zvedacími zařízeními. Betonové materiály jsou například zámkové a 

obyčejné dlažby, obrubníky atd. Výše zmíněnou skutečnost považuji za významnou 

konkurenční výhodu. Peněžní i procentuální podíl dopravy materiálů na celkových tržbách 

z prodeje služeb uvádím v následujících dvou tabulkách č. 43 a 44. 

Tabulka 43 Peněžní vyjádření dopravy na tržbách z prodeje služeb [tis. Kč] 

Skupina výnosů 2007 2008 2009 2010 

Doprava     47 311 

Tržby z prodeje služeb     64 649 43 142 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Tabulka 44 Procentuální podíl dopravy na tržbách z prodeje služeb [%] 

Skupina výnosů 2007 2008 2009 2010 

Doprava     0,07 0,72 

Tržby z prodeje služeb     100,00 100,00 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Doprava v roce 2010 vyjadřovala 0,72 % tržeb z celkových tržeb z prodeje služeb, což 

je oproti stavebním pracím zanedbatelná položka, nicméně dle mého názoru je nabízená 

služba ve formě autodopravy výborná pro zákazníky. V roce 2009 vyjadřovala doprava 

pouze 0,07 % podílu na celkových tržbách z prodeje služeb. Průměrná hodnota položky 

doprava činila v období 2009 – 2010 179 tis. Kč a v procentuálním vyjádření 0,40 %. 
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Poslední činností, kterou se firma zabývá, jsou zemní práce, které patří mezi ostatní 

tržby z prodeje služeb. Zemní práce zahrnují: 

 výkopové práce; 

 zemní práce dopravních a průmyslových staveb; 

 práce na opravách; 

 údržba a čistění vodních toků a rybníků. 

Mezi ostatní tržby z prodeje služeb patří i zpracování projektové dokumentace, 

poradenská a inženýrská pomoc, kterou společnost nabízí svým zákazníkům. Výkopové 

práce využívají jiné stavební firmy, které nedisponují dostatečným technickým vybavením, 

ale i běžní občané. Peněžní i procentuální podíl ostatních tržeb z prodeje služeb na 

celkových tržbách z prodeje služeb uvádím v následujících dvou tabulkách č. 45 a 46. 

Tabulka 45 Hodnota ostatních tržeb z prodeje služeb v roce 2010 [tis. Kč] 

Skupina výnosů 2007 2008 2009 2010 

Ostatní     308 6 091 

Tržby z prodeje služeb     64 649 43 142 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Tabulka 46 procentuální podíl ostatních tržeb z prodeje služeb na celkových tržbách 

z prodeje služeb [%] 

Skupina výnosů 2007 2008 2009 2010 

Ostatní      0,48 14,12 

Tržby z prodeje služeb      100,00 100,00 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Jak lze vidět, ostatní tržby z prodeje služeb vyjadřují v procentuálním podílu hodnotu  

14,12 % na celkových tržbách z prodeje služeb v roce 2010. V roce 2010 vzrostly ostatní 

tržby z prodeje služeb oproti roku 2009 o 1 878 %, v absolutním vyjádření vzrostly ostatní 

tržby o 5 783 tržeb z tis. Kč. V roce 2009 ostatní tržby z prodeje služeb vyjadřovaly pouze 

0,48 % podílu na celkových tržbách z prodeje služeb. Průměrná hodnota ostatních tržeb 

z prodeje služeb v období 2009 – 2010 byla 3 199,5 tis. Kč. 
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4.3.6 Provozní výnosy – tržby z prodeje DHM a materiálu  

Společnost Sisko s.r.o. ve sledovaném období 2009 – 2010 neprodala žádný 

dlouhodobý hmotný majetek, což znamená majetek v pořizovací ceně nad 40 000 Kč  

a dobou použitelnosti nad 1 rok. V roce 2007 společnost prodala služební automobil 

značky Mazda Premacy za 170 tis. Kč. V roce 2008 prodala společnost nákladní automobil 

Liaz za 200 tis. Kč. Podnik dále nabízí prodej stavebního materiálu na paletách, který 

nespotřebuje na svých stavbách běžným občanům nebo jiným stavebním firmám. 

Například v roce 2009 společnost neprodala žádný stavební materiál, tudíž položka tržby 

z prodeje DHM a materiálu vykazovala nulovou hodnotu. Přehled vývoje položky tržby 

z prodeje DHM uvádím v tabulce č. 47. 

Tabulka 47 Přehled vývoje tržeb z prodeje DHM a materiálu ve sledovaném období 

[tis. Kč] 

Skupina výnosů  2007 2008 2009 2010 

Tržby z prodeje DHM a materiálu 288 380 0 61 

Tržby za prodej palet 118 180   61 

Tržby za prodej automobilu 170 200     

Celkové provozní výnosy 41 587 68 494 67 596 43 928 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Tržby z prodeje DHM a materiálu v roce 2008 vzrostly oproti roku 2007 o 31,94 %, 

díky nárůstu tržeb za prodej palet a prodej automobilu. Naopak v roce 2010 poklesly tržby 

z prodeje DHM a materiálu oproti roku 2008 o 83,95 % díky skutečnosti, že firma v tomto 

roce neprodala žádný DHM a prodala méně palet materiálu díky krizi ve stavebnictví. 

Průměrná hodnota tržeb z prodeje DHM a materiálu ve sledovaném období byla  

182 tis. Kč. Procentuální podíl tržeb z prodeje DHM a materiálu na celkových provozních 

výnosech uvádím v tabulce č. 48. 

Tabulka 48 procentuální podíl tržeb z prodeje DHM a materiálu na celkových 

provozních výnosech [%] 

Skupina výnosů 2007 2008 2009 2010 

Tržby z prodeje DHM a materiálu 0,69 0,55 0,00 0,14 

Tržby za prodej palet 0,28 0,26   0,14 

Tržby za prodej automobilu 0,41 0,29 0,00 0,00 

Celkové provozní výnosy 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 
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Průměrná hodnota tržeb z prodeje DHM a materiálu v období 2007 – 2010 činila  

0,35 %. Nejvyšší procentuální podíl tržeb z prodej DHM a materiálu na celkových 

provozních výnosech byl v roce 2007 na hodnotě 0,69 %. 

4.3.7 Ostatní provozní výnosy 

Ostatní provozní výnosy společnosti zahrnují následující položky. Podrobná data jsou 

pouze za rok 2010 a 2009, naopak v období 2007 – 2008 nejsou data k dispozici. Ostatní 

provozní výnosy podniku zahrnují: 

 pojistné plnění; 

 dotace Úřadu práce Přerov, stravenky; 

 náhrady škod, ostatní; 

V roce 2010 společnost obdržela dotaci z Úřadu práce díky zaměstnání nového 

pracovníka. Položka pojistné plnění zahrnuje tržby, které společnost inkasovala od 

pojišťovny kvůli poškození stavební techniky a nehodám nákladních automobilů. Přehled 

ostatních provozních výnosů uvádím v následující tabulce č. 49. 

Tabulka 49 Přehled vývoje ostatních provozních výnosů v období 2007 – 2010  

[tis. Kč] 

Skupina výnosů  2007 2008 2009 2010 

Ostatní provozní výnosy 245 115 298 277 

Pojistné plnění     8 267 

Dotace Úřadu práce, strav     55 7 

Náhrady škod, ostatní     234 3 

Celkové provozní výnosy 41 587 68 494 67 596 43 928 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Ostatní provozní výnosy společnosti klesly v roce 2008 oproti roku 2007 o 53,06 %. 

Naopak rok 2009 zaznamenal nárůst ostatních provozních výnosů o 159,13 %. V roce 

2010 poklesly ostatní provozní výnosy oproti předcházejícímu roku o 7,05 %. Průměrná 

hodnota ostatních provozních výnosů v období 2007 – 2010 byla 234 tis. Kč. Pojistné 

plnění v roce 2010 vzrostlo oproti roku 2009 o 259 tis. Kč. Dotace Úřadu práce Přerov 

byly pouze v roce 2010, naopak v roce 2009 místo zmíněné položky společnost měla 

výnosy ze stravenek, které prodala jiné stavební firmě. Výnosy z náhrad škod byly v roce 
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2010 zanedbatelné a představovaly částku 3 tis. Kč. Procentuální podíl ostatních 

provozních výnosů na celkových provozních výnosech uvádím v následující tabulce č. 50. 

Tabulka 50 Procentuální podíl ostatních provozních výnosů na celkových provozních 

výnosech [%] 

Skupina výnosů 2007 2008 2009 2010 

Ostatní provozní výnosy 0,59 0,17 0,44 0,63 

Pojistné plnění      0,01 0,61 

Dotace Úřadu práce, stravenky      0,08 0,02 

Náhrady škod, ostatní      0,35 0,01 

Celkové provozní výnosy 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Průměrná hodnota procentuálního podílu ostatních provozních výnosů na celkových 

provozních výnosech ve sledovaném období byla 0,46 %, tudíž je zřejmě, že ostatní 

provozní výnosy nepřestavují významnou položku provozních výnosů. V roce 2009 měla 

nejvýznamnější procentuální podíl na ostatních provozních položka ostatní 0,35 %  

z 0,44 % ostatních provozních výnosů. V roce 2010 měla nejvýznamnější procentuální 

podíl na ostatních provozních výnosech položka pojistné plnění v hodnotě 0,61 % z 0,63 % 

ostatních provozních výnosů. 

4.3.8 Finanční výnosy 

Finanční výnosy podniku nepatří mezi významné položky jako provozní náklady, 

nicméně je uvádím. Finanční výnosy podniku zahrnují: 

 výnosové úroky; 

 kurzové zisky (pouze v roce 2010). 

Výnosové úroky jsou z finančních prostředků, které má společnost uloženy v bance. 

V následující tabulce uvádím vývoj finanční výnosů podniku ve sledovaném období. 

Kurzové zisky jsou zisky z vyrovnání devizového účtu (rozdíl kurzu měny EURA), 

protože podnik nakoupil část majetku v roce 2010 za měnu EURO.   
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Tabulka 51 Přehled vývoje finančních výnosů v období 2007 – 2010 [tis. Kč] 

Skupina výnosů  2007 2008 2009 2010 

Úroky 131 1 187 32 

Kurzové zisky       4 

Finanční výnosy celkem 131 1 187 36 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Vidíme, že finanční výnosy v roce 2007 vykazovaly hodnotu 131 tis. Kč, naopak 

v roce 2008 byly finanční výnosy pouze ve výši 1 tis. Kč. V roce 2008 poklesly finanční 

výnosy podniku oproti roku 2007 o 99,24 % díky poklesu výnosových úroků o 130 tis. Kč. 

V roce 2009 vzrostly finanční výnosy oproti předcházejícímu roku o 18 600 %, díky 

nárůstu výnosových úroků o 186 tis. Kč. Rok 2010 zaznamenal pokles finančních výnosů 

oproti roku 2009 o 80,75 %. V absolutním vyjádření poklesly finanční výnosy v roce 2010 

o 151 tis. Kč. Průměrná hodnota finančních výnosů ve sledovaném období byla  

89 tis. Kč. Procentuální podíl finančních výnosů na celkových výnosech podniku uvádím 

v následující tabulce č. 52.  

Tabulka 52 Procentuální podíl finančních výnosů na celkových výnosech [%] 

Skupina výnosů 2007 2008 2009 2010 

Finanční výnosy celkem 0,31 0,00 0,28 0,08 

Celkové výnosy 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Průměrná hodnota procentuálního podílu finančních výnosů na celkových výnosech 

společnosti v období 2007 – 2010 byla 0,17 %. Podrobný přehled vývoje položek 

finančních výnosů uvádím v následující tabulce č. 53. 

Tabulka 53 Přehled vývoje položek finančních výnosů ve sledovaném období [tis. Kč] 

Skupina výnosů  2007 2008 2009 2010 

Úroky 131 1 187 32 

Kurzové zisky       4 

Finanční výnosy celkem 131 1 187 36 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Vidíme, že výnosové úroky výrazně poklesly v roce 2008 oproti roku 2007 o 99,24 % 

díky skutečnosti, že podnik neměl na účtu v bance mnoho peněžních prostředků, což je 

negativní, ale i pozitivní. Negativní je skutečnost, že například podnik nemá dostatek 

peněz na účtu v bance, ale pozitivní je to, že peníze může investovat a zhodnocovat. Výnos 
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peněžních prostředků na účtu v bance vykazuje nízké výnosy, díky nízkému riziku. 

Naopak v roce 2009 v absolutním vyjádření výrazně vzrostly oproti předcházejícímu roku 

o 186 tis. Kč. Nárůst byl zapříčiněn díky skutečnosti, že podnik uložil nerozdělený zisk na 

účet v bankovním institutu. V roce 2010 poklesly výnosové úroky oproti roku 2009  

o 82,89 % kvůli menšímu množství peněžních prostředků na účtu v bance. Procentuální 

vyjádření vývoje položek finančních výnosů je v tabulce č. 54. 

 Tabulka 54 procentuální vyjádření položek finančních výnosů na celkových 

finančních výnosech [%] 

Skupina výnosů 2007 2008 2009 2010 

Úroky 100,00 100,00 100,00 88,89 

Kurzové zisky       11,11 

Finanční výnosy celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Vidíme, že v období 2007 – 2009 tvořili úroky 100 % podíl na celkových finančních 

výnosech podniku. Pouze v roce 2010 tvořily výnosové úroky 88,89 % podílu na 

celkových finančních výnosech, kvůli skutečnosti, že ve zmíněném roce tvořily kurzové 

zisky 11,11 % z celkových finančních výnosů. Společnost vykazovala mimořádné výnosy 

pouze v roce 2010 za pojistné události.  

4.4 Výsledek hospodaření 

Výnosy, náklady a výsledek hospodaření patří mezi nejdůležitější charakteristiky 

hospodaření každého podniku. Výsledek hospodaření je zachycen ve výkazu zisku a ztráty. 

Výsledek hospodaření je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady společnosti. 

Podrobnější popis výsledku hospodaření je v kapitole 3.3. Výsledek hospodaření dělíme na 

výsledek hospodaření před a po zdanění. Výsledek hospodaření před zdaněním je součtem 

tří výsledků hospodaření a to konkrétně provozního, finančního a mimořádného výsledku 

hospodaření. V diplomové práci popisuji výsledek hospodaření před zdaněním a po 

odečtení daně i výsledek hospodaření po zdanění. V následující tabulce uvádím vývoj 

výsledku hospodaření před zdaněním v období 2007 – 2010. 
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Tabulka 55 Vývoj výsledku hospodaření před zdaněním v období 2007 – 2010  

[tis. Kč] 

Položka  2007 2008 2009 2010 

Celkové výnosy 41 718 68 495 67 783 43 986 

Celkové náklady (prov. + fin.) 40 735 63 359 63 817 46 770 

Výsledek hospodaření před zdaněním 983 5 136 3 966 -2 784 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Lze vidět, že společnost vykazovala výsledek hospodaření před zdaněním v období  

2007 – 2009 kladný, naopak rok 2010 zaznamenal záporný výsledek hospodaření, což je 

negativní. V roce 2008 vzrostl výsledek hospodaření oproti roku 2007 o 422,48 %, což je 

pozitivní, celkové výnosy v roce 2008 vzrostly o 64,19 % a celkové náklady vzrostly 

v roce 2008 o 55,54 %, tudíž výsledek hospodaření vykazoval vyšší hodnotu než v roce 

2007. V roce 2009 poklesl výsledek hospodaření před zdaněním o 22,78 % díky začínající 

krizi ve stavebnictví, což je negativní, nicméně společnost vykazovala v roce 2009 

kladných hodnot. Naopak rok 2010 zaznamenal výrazný pokles výsledku hospodaření před 

zdaněním oproti předcházejícímu roku o 6 750 tis. Kč, což je negativní, protože výnosy 

v roce 2010 byly nižší o 2 784 tis. Kč než náklady, díky krizi ve stavební výrobě. 

V následující tabulce uvádím výsledek hospodaření po zdanění, který vyjadřuje, jaký čistý 

zisk společnost ve sledovaném období vykazovala. 

 Tabulka 56 Vývoj výsledku hospodaření po zdanění ve sledovaném období [tis. Kč] 

Položka  2007 2008 2009 2010 

Celkové výnosy 41 718 68 495 67 783 43 986 

Celkové náklady 41 027 64 445 64 622 46 766 

Výsledek hospodaření po zdanění 691 4 050 3 161 -2 780 

Zdroj dat [8 + vlastní zpracování] 

Výsledek hospodaření po zdanění v roce 2008 vzrostl oproti roku 2007 o 486,11 %, 

což je pozitivní, protože společnost vykazovala vyšší nárůst čistého zisku oproti výsledku 

hospodaření před zdaněním, díky nižší sazbě daně z příjmu právnických osob. V roce 2009 

poklesl výsledek hospodaření po zdanění oproti roku 2008 o 21,95 %, což je negativní, 

nicméně pokles byl nižší 0,83 % než u výsledku hospodaření před zdaněním, což je 

pozitivní. Klesající trend výsledku hospodaření po zdanění je negativní i přes pokles daně 

z příjmu právnických osob v roce 2009. Rok 2010 zaznamenal propad výsledku 

hospodaření po zdanění o 5 941 tis. Kč, což je negativní. Pozitivní je skutečnost, že pokles 



Petr Bagar              Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za sledované období  

2011/2012  58 
 

výsledku hospodaření v roce 2010 oproti předcházejícímu roku je nižší o 809 tis. Kč než 

pokles výsledku hospodaření před zdaněním ve stejném období. Výsledek hospodaření po 

zdanění je pouze účetní hodnota, a například výkaz cash flow lépe hodnotí finanční zdraví 

podniku. V tabulce č. 57 uvádím vývoj sazby daně z příjmu právnických osob v období 

2007 – 2010. 
2
 

Tabulka 57 Vývoj sazby daně z příjmu právnických osob [%] 

Vývoj sazby 2007  2008  2009  2010  

Sazba daně z příjmu PO 24 21 20 19 

 

  

                                                             
2  Informace poskytnutá Ministerstvem financí 
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5 Návrhy, opatření 

V kapitole č. 5. popisuji návrhy, ke kterým jsem dopěl na základě analýzy údajů 

zpracovaných v předcházející části diplomové práce. 

5.1 Spotřeba pohonných hmot 

Jak uvádím v kapitole č. 4. 5. 1. společnost Sisko s.r.o. nakupuje pohonné hmoty ve 

formě nafty na několika místech. Cena nafty je závislá na několika faktorech, které 

popisuji ve zmíněné kapitole. Nyní můžeme vidět, že cena nafty na čerpacích stanicích 

neustále roste například díky situaci v Iránu. Dle předpovědi odborníků bude cena 

pohonných hmot neustále růst až k psychologické hranici 40 Kč/litr. Dle vyjádření 

představitelů vládní koalice, není stát příliš nakloněn snížení spotřební daně na pohonné 

hmoty [9]. Domnívám se, že neustále rostoucí cena nafty může výrazně zkomplikovat 

firmám podnikání, zmíněné nebezpečí hrozí také Sisku s.r.o. V Obci Osek nad Bečvou 

v okrese Přerov má firma JIHO OIL čerpací stanici, kterou převážně využívají nákladní 

automobily. Zmíněná firma dále distribuuje pohonné hmoty zákazníkům z řad 

nejrůznějších firem například přímo na stavbu, nebo do skladů firem. Firma  

JIHO OIL poskytuje zákazníkům množstevní slevy dle odběru, ale i dle stálosti odběru 

pohonných hmot. Firma JIHO OIL na své čerpací stanici v Obci Osek nad Bečvou má 

vždy nižší ceny za litr nafty, oproti konkurenci v regionu, a proto mnoho firem, které 

využívají dopravu, tankuje pohonné hmoty u zmíněné společnosti. Společnost Sisko s.r.o. 

ve sledovaném období 2007 – 2010 vydala za pohonné hmoty v průměru 3 180 tis. Kč, což 

je významná položka ve výkonové spotřebě. Domnívám, že pokud by společnost Sisko 

využívala služeb výše zmíněné firmy, které dosud nevyužívala, mohla by výrazně ušetřit 

na pohonných hmotách při průměrné spotřebě 107 tis. litrů nafty v období 2007 – 2010. 

Jak již zmiňuji, že dle odborníků cena nafty neustále poroste a pokud firma JIHO OIL 

nabízí pohonné hmoty levněji než konkurence, tudíž se společnosti Sisko s.r.o. vyplatí 

tankovat pohonné hmoty u výše zmíněné firmy. Pokud by společnost Sisko s.r.o. 

nakupovala pohonné hmoty u zmíněné firmy, ušetřila by na nákladech na pohonné hmoty  

7 % (což je množstevní sleva společnosti JIHO OIL) při odběru PHM od 80 tis. litrů do 

180 tis. litrů PHM/rok. Při průměrné ceně 3 180 tis. Kč za PHM, které společnost vydala 

v období 2007 – 2010, by podnik ušetřil 223 tis. Kč 
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5.2 Počet pracovníků 

V kapitole 4.2.2., uvádím vývoj počtu zaměstnanců společnosti ve sledovaném období 

2007 – 2010. V roce 2007 měla společnost 45 zaměstnanců, v roce 2008 zaměstnávala 

společnost 47 zaměstnanců. Nejvyšší počet zaměstnanců byl v roce 2009 v počtu 50, 

naopak v roce 2010 společnost zaměstnávala nejméně lidí ve sledovaném období a to 42 

zaměstnanců. Zmíněný vývoj zaměstnanosti se odvíjel od poptávky ve stavební výrobě, 

kdy nejvyšší počet zakázek vykazovaly roky 2008 a 2009. Společnost Sisko s.r.o. využívá 

standardní pracovní poměry na dobu určitou nebo neurčitou se svými zaměstnanci, 

přičemž společnost je sezonním zaměstnavatelem. Mezi další základní pracovně právní 

vztahy patří dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Protože Sisko s.r.o.  

je sezonní firma a je závislá na poptávce ve stavební výrobě, jsem přesvědčen, že 

společnost by mohla využívat například dohodu o provedení práce, kterou doposud 

nevyužívala. Pokud společnost nemá krátkodobě zakázky a zaměstnává pracovníky na 

standardní pracovní poměr, musí každý měsíc odvádět za zaměstnance zákonné odvody, 

což zvyšuje osobní náklady, i když společnost nemá zakázky. Od 1. ledna 2012 platí 

novela Zákoníku práce, která umožňuje zaměstnavatelům uzavírat dohodu o provedení 

práce až na 300 hodin za rok oproti doposud platným 150 hodinám za rok. Výše zmíněnou 

skutečnost považuji za velmi vhodnou právě pro sezonní firmy, které působí například ve 

stavebnictví. Pokud by například společnost Sisko s.r.o. náhle získala rozsáhlou zakázku, 

kterou není schopna realizovat svými kmenovými zaměstnanci, může firma využít 

nezaměstnaných pracovníků, se kterými uzavře výše zmíněnou dohodu. Dohoda  

o provedení práce umožňuje flexibilně reagovat na potřeby zaměstnavatelů i u společnosti 

Sisko s.r.o. a přinesla by úsporu osobních nákladů ve výši 10 %.  

5.3 Tržby z prodeje služeb – doprava 

Společnost poskytuje službu dopravy zákazníkům. Zákazníci jsou z řad například 

jiných stavebních firem, které nedisponují dostatečnou technikou, nebo běžní občané, 

kterým společnost Sisko doveze a složí stavební materiál pomocí nákladního automobilu 

s hydraulickým zařízením. Podrobnější popis uvádím v kapitole 4.3.5. Data o výnosech 

z dopravy v roce 2007 a 2008 nejsou k dispozici. V roce 2009 společnost vykazovala  

47 tis. Kč výnosů za dopravu zákazníkům. V roce 2010 činily výnosy z této položky  

311 tis. Kč. Přestože rok 2010 byl pro společnost ve sledovaném období nejméně úspěšný, 
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výnosy z dopravy vzrostly oproti předcházejícímu roku o 264 tis. Kč, což je pozitivní. 

Považuji zmíněnou službu zákazníkům za velmi vhodnou konkurenční výhodu oproti 

jiným stavebním firmám. Domnívám se, že společnost Sisko s.r.o. by měla více poskytovat 

zmíněnou službu i díky skutečnosti, že klesá objem stavebních zakázek. Dle mé kalkulace 

by zákazník zaplatil za dopravu a manipulaci s materiálem 30 Kč/km. Vycházel jsem 

z aktuální ceny nafty, kterou nabízí společnost JIHO OIL při 5 % množstevní slevě pro 

společnost Sisko s.r.o. Například běžní občané v dnešní době více investují do vlastního 

bydlení než v předcházejících letech i díky deregulaci nájemného, a proto vidím ve 

zmíněné službě velký potenciál k zvýšení tržeb společnosti. Společnost Sisko s.r.o. by 

měla více propagovat zmíněnou službu například pomocí reklamy v tištěném médii 

Olomoucký deník, nebo reklamu ve formě propagačních letáků. Reklamu v tištěných 

médiích bych zvolil v Olomouckém deníku, protože společnost poskytuje své služby 

především v regionu střední Moravy. Olomoucký deník vychází jednou týdně, konkrétně 

v pátek. Cena za inzerci v týdeníku (Olomoucký deník: 400 Kč/týden za umístění 

grafického inzerátu velikosti ¼ formátu A4). Doporučoval bych zmíněnou reklamu v době 

trvání tří měsíců v období duben až červen. Reklama ve formě propagačních letáků není 

finančně náročná a dle mého názoru velmi efektivní, protože osloví široký okruh lidí. 

Doporučoval bych umístění propagačních letáků na informačních střediscích měst 

v mikroregionu Přerovsko například (Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice na Moravě).  

Se zmíněnými subjekty se dá dohodnout, že nebudou požadovat za propagaci finanční 

prostředky, protože firma napomáhá rozvoji regionu. Pro roznos letáků ve zmíněných 

městech bych využil smlouvu se třemi brigádníky. Forma smlouvy: Dohoda o provedení 

práce. Rozsah práce stanoven na 20 hodin. Mzda stanovena na částku 65Kč/h. Náklady 

firmy za roznos letáků by činily 3 900 Kč. Ceník vytvoření letáků a grafických návrhů 

uvádím v následujících tabulkách. 
3
 

Tabulka 58 Ceník vytvoření letáků [Kč/ks] 

Položky nákladů 

 Tisk černobílých letáků A4 2 

Tisk černobílých letáků A5 2 

Tisk černobílých letáků A6 2 

Tisk vizitek 2 

 

                                                             
3 Informace poskytnuty tiskárnou Grafico 
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Tabulka 59 Grafické návrhy letáků [Kč] 

Položky nákladů   

Grafický návrh vizitky 200  

Grafický návrh letáků 200  

Grafický návrh jídelních a nápojových lístků 200  

Návrh tiskové inzerce 500  

 

V tabulce č. 60 uvádím náklady na reklamu v Olomouckém deníku.
4
 

Tabulka 60 Náklady na reklamu v tištěných médiích 
Druh nákladů Cena za kus [Kč] Počet kusů inzercí Cena celkem [Kč] 

Inzerce v týdeníku 400 12 4 800 

 

5.4 Podrobná evidence 

Společnost Sisko s.r.o. jako obchodní společnost má zákonnou povinnost každoročně 

zveřejňovat například na portálu www.justice.cz. své účetní závěrky, ale zejména jde  

o zveřejnění dat pro interní účely a pro interní analýzu. Společnost zveřejňuje položky 

výkazu zisku a ztráty pouze jako celkovou hodnotu. V období 2007 – 2009 vykazovala 

společnost například hodnotu položky výkonová spotřeba, kde zahrnula spotřebu materiálu 

a energie a dále služby, nicméně podrobný popis jednotlivých položek, které patří 

například mezi spotřebu materiálu a energie společnost nezveřejnila. Bohužel v roce 2010 

společnost ve své účetní závěrce zveřejnila pouze celkovou částku výkonové spotřeby, 

tudíž oproti období 2007 – 2009 nezveřejnila spotřebu materiálu a energie a dále spotřebu 

služeb. Zmíněná skutečnost se týkala všech položek výkazu zisku a ztráty, což považuji za 

nevhodné. Pokud by společnost zveřejňovala podrobný přehled položek jednotlivých 

nákladových a výnosových druhů, umožnila by lépe analyzovat problematiku výnosů  

a nákladů pro potřeby finanční analýzy. Jsem přesvědčen, že podrobný popis jednotlivých 

položek ve výkazu zisku a ztráty by společnost výrazně nezatížil, přičemž by napomohl 

k lepší dostupnosti informací.  

                                                             
4  Informace poskytnuté Olomouckým deníkem 

http://www.justice.cz/
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5.5  Tržby za prodej zboží 

Jak již zmiňuji v kapitole č. 4. 3. 2, společnost Sisko s.r.o. nabízí prodej zboží 

(stavební materiál) živnostníkům. Společnost nakoupí stavební materiál od dodavatele za 

nižší cenu díky množstevním slevám. Nejvyšší tržby za zmíněnou službu zaznamenal 

podnik v roce 2009, kdy tržby vzrostly oproti roku 2008 o 2 626 tis. Kč. Zmíněnou službu 

považuji za výborný předpoklad ke zvýšení celkových tržeb společnosti do budoucna, ale 

v přetrvávající krizi ve stavebnictví se snaží dodavatelé materiálu nabízet množstevní slevy 

i drobným živnostníkům, tudíž ve stávajícím období nelze předpokládat výrazný nárůst 

tržeb společnosti kvůli zmíněné službě. Těžko predikovat, kdy stavebnictví zaznamená 

rostoucí trend, nicméně až zmíněná skutečnost nastane, doporučuji firmě, aby se více 

zaměřila na položku tržby z prodeje zboží, kde vidím výrazný potenciál k nárůstu tržeb. 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat výnosy, náklady a výsledek hospodaření 

stavební společnosti Sisko s.r.o. Výnosy, náklady a výsledek hospodaření patří mezi 

nejdůležitější charakteristiky hospodaření každé společnosti. Výsledek hospodaření je 

prvotním ukazatelem hospodaření každé účetní jednotky. Pokud chce být firma na trhu 

úspěšná, nemůže především podcenit otázku analýzy nákladů, kterou považuji za velmi 

důležitou. Myslím si, že společnosti, které se zmíněnou problematikou nebudou zabývat, 

budou mít velké problémy s budoucí existencí na trhu. Jelikož znám společnost Sisko s.r.o. 

díky zpracování bakalářské práce, nemusel jsem se příliš zabývat otázkou charakteristiky  

a předmětu činnosti zmíněné společnosti. V kapitole č. 2. jsem popisoval firmu z hlediska 

právní formy a její založení, dále sídlo a působnost firmy, popis pracovní činnosti  

a velikost firmy. V kapitole č. 3. s názvem Teoretické vymezení výnosů, nákladů  

a výsledku hospodaření za sledované období jsem popisoval náklady, výnosy a výsledek 

hospodaření z teoretického hlediska. Dále jsem ve zmíněné kapitole popisoval zvolenou 

vertikální a horizontální analýzu, kterou jsem používal v praktické části diplomové práce. 

Nejprve jsem použil vertikální a poté horizontální analýzu nákladů ve sledovaném 

období 2007 – 2010. Jako prvotní jsem provedl analýzu celkových nákladů společnosti  

a poté analýzy provozních a finančních nákladů, které v součtu představují celkové 

náklady společnosti. V provozních nákladech jsem vybral nejdůležitější položky 

(výkonová spotřeba, osobní náklady a odpisy), které jsem podrobně analyzoval. Podrobnou 

analýzu nákladů uvádím v kapitole 4. 1. – 4. 2. 8. V kapitole 4. 2. 9. a 4. 2. 10 jsem 

analyzoval nákladovost provozních a finančních nákladů a dále relativní změny provozních 

a finančních nákladů společnosti. Stejný postup jako u analýzy nákladů jsem použil při 

analýze výnosů společnosti. 

Nejdůležitější částí diplomové práce je zhodnocení zjištěných údajů, které se týkají 

výnosů, nákladů a výsledku hospodaření a jejich porovnání. Při analýze provozních  

a finančních nákladů jsem kromě horizontální a vertikální analýzy používal ukazatele 

nákladovosti a relativní změny nákladů. Podrobnou analýzu ukazatelů jsem provedl 

v kapitole 4. 2. 9 a 4. 2. 10. Nejúspěšnějším rokem dle ukazatele nákladovosti provozních 

nákladů byl rok 2008, kdy nákladovost dosahovala nejnižší úrovně 0,924 hal/1 Kč 

celkových výnosů ve sledovaném období, díky rozdílu mezi celkovými výnosy  
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a provozními náklady, který činil 5 195 tis. Kč, což bylo pozitivní. Dle výsledku 

hospodaření po zdanění byl rok 2008 opět nejlepší ve sledovaném období, kdy firma 

vykázala čistý zisk ve výši 4 050 tis. Kč. Nárůst nákladů v roce 2008 přinesl ještě vyšší 

nárůst celkových výnosů společnosti, tudíž podnik dosahoval vyšší výsledek hospodaření 

po zdanění. Naopak nejhorší byl rok 2010, kdy například nákladovost provozních nákladů 

činila 1,257 hal/1 Kč celkových výnosů, díky nižším výnosům oproti provozním nákladům 

o 2 517 tis. Kč, což je negativní. V roce 2010 společnost Sisko s.r.o. vykázala záporný 

výsledek hospodaření po zdanění ve výši 2 780 tis. Kč díky nástupu krize ve stavebnictví. 

Ztráta byla zapříčiněna hlavně nižšími výnosy za stavební práce, které například oproti 

roku 2009 poklesly o 42,80 % a celkové výnosy poklesly oproti nejúspěšnějšímu roku 

2008 o 35,79 %. Například osobní náklady v roce 2010 vzrostly oproti roku 2008 o 8,43 % 

díky nárůstu mzdových nákladů. Výkonová spotřeba v roce 2010 sice poklesla oproti roku 

2008 o 40,95 % díky výraznému poklesu stavebních zakázek, nicméně výsledek 

hospodaření po zdanění v roce 2010 byl v záporných číslech. 

Návrhy a opatření jsem popsal v kapitole 5. 1 – 5. 3. Z hlediska nákladů jsem 

společnosti doporučil, aby tankovala pohonné hmoty pouze u jedné společnosti JIHO OIL 

Osek nad Bečvou. Druhé doporučení se týkalo možnosti využívat při zaměstnávání 

pracovníků dohodu o provedení práce, která umožňuje pružně reagovat na potřeby 

zaměstnavatelů. Třetí návrh se týkal zvýšení výnosů, přičemž společnost by měla více 

nabízet zákazníkům dopravu stavebních materiálů. Diplomovou práci jsem psal za účelem 

zjištění hospodaření společnosti Sisko s.r.o. ve sledovaném období 2007 – 2010. Jsem 

přesvědčen, že analýza nákladů je důležitější než analýza výnosů a výsledku hospodaření, 

protože náklady se dle mého názoru dají nejvíce ovlivnit managementem společnosti.
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