
 

 

 



 

 

          

 

 



 

  



 

 

 

 

 



 

Abstrakt: 

Analýza nákladů a bodu zvratu 

Cílem této diplomové práce je analýza nákladů a bodu zvratu ve společnosti Lanex a.s., a 

na základě této analýzy a teoretických poznatků odborné literatury navrhnout možná 

zdokonalení současného stavu. 
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Abstract:  

Object of this diploma work is the analysis of expenses and cost-volume profit in Lanex 

a.s. company, and based on this analysis and the theoretical findings suggest possible 

improvements of current situation. 
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Úvod 

V dnešním vysoce konkurenčním a turbulentním prostředí jsou podniky stále více nuceny 

zvyšovat svou výkonnost. Celkovou výkonost podniku ovlivňují klíčové oblasti podnikového 

řízení. Jednou s těchto oblastí je řízení nákladů. 

Pro každého podnikatele nebo firmu hraje řízení nákladů klíčovou roli v dosahování zisku. 

Jelikož ve druhé polovině 20. stolení došlo k technologickému rozvoji, došlo také ke změnám 

struktury nákladů v podniku. Tento rozvoj měl za následek zvýšení automatizace a 

mechanizace výroby, což zvýšilo produktivitu práce zaměstnanců. V minulých obdobích, kdy 

automatizace a rozvoj informačních technologii nebyl na takové úrovni jako dnes, bylo 

celkem jednoduché přiřadit danému výkonu náklady, které daný výkon vyvolal. Skoro 90 % 

procent se dalo přiřadit jako nákladů přímých. Z výše zmíněným rozvojem se ale zcela změnil 

poměr mezi přímými a nepřímými náklady. Z důvodu nárůstu automatizace výroby se zvýšil 

podíl také nepřímých nákladů. Tento nárůst podněcuje firmy k optimalizování řízení nákladu 

v dané organizaci a k dosahování tak zvýšené efektivnosti výkonů. 

Zvýšení efektivnosti výkonů, tedy schopnost dosáhnout stejných výnosů s nižšími náklady, 

hraje významnou úlohu při generování podnikového zisku bez ohledu na to, jakým způsobem 

se vyvíjí objem jeho výkonu. 

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

průměrné míry ziskovosti, investovat do svého dalšího rozvoje. 

Cílem této diplomové práce bude charakterizovat řízení nákladů ve společnosti Lanex a.s.. 

Na základě poznatků, které při analýze řízení nákladů ve společnosti získám, navrhnu 

zlepšení pro efektivní řízení v této společnosti. 

Práce je rozdělena do dvou částí - na část teoretickou a praktickou. V teoretické části 

představím základní pojmy z oblasti řízení nákladů. Zmíním členění nákladů z různých 

hledisek. Dále budou vysvětleny pojmy, jako je bod zvratu, krycí příspěvek na úhradu a druhy 

nákladových kalkulací. 

V praktické části bude popsán vývoj hospodářského výsledku společnosti Lanex a.s.. 

Analýza systému řízení nákladů bude prováděna na úrovních hospodářských středisek. U 

těchto hospodářských středisek bude vypočten bod zvratu. Dále bude popsán systém 

kalkulace nákladů společnosti a u jednotlivých hospodářských středisek bude vypočten krycí 
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příspěvek na úhradu. V neposlední řadě dojde k cenovému porovnání vybraného produktu 

s konkurencí. 
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1. Náklady  

V této kapitole bude vysvětleno, co to jsou náklady, proč bychom je měli v podniku 

sledovat. Dále rozdělím náklady podniku do určitých druhů a vysvětlím, proč jsou náklady 

právě do těchto druhů rozděleny a jak se toto členění využívá v praxi. 

Náklady podniku jsou definovány jako peněžně vyjádřené účelné a účelové vynaložení 

prostředků a práce v průběhu hospodářské činnosti podniku. [4]   

Proč by měla každá organizace řídit a optimalizovat své náklady? Jak jsem již zmínil 

v úvodu této diplomové práce, cílem každé organizace je dosahování zisku. Každý podnik se 

snaží zajistit zisk prodejem svých výkonů. Se zvyšující se poptávkou po výkonech podniku 

rostou také náklady na tyto výkony. Právě se zvyšujícím se objemem nákladu často nastávají 

problémy s efektivním a hospodárným řízením těchto nákladů. Základní podstatou 

hospodárného a efektivního vynakládání nákladu by mělo být jeho účelové svázání s daným 

výkonem.  Nebyl-li vynaložený náklad svázán tímto vztahem, nemuseli bychom jej za 

určitých okolností vnímat jako náklad, ale jako prostředky které jsme proplýtvali. Na obrázku 

č. 1 je graficky vyjádřen vztah vynaložených nákladů s hodnotově vyjádřeným prospěchem. 

[7] 

 

Obrázek č. 1 Vazba podnikových výkonů a nákladů [7] 

 

Na základě výše zmíněného argumentu by měl platit vztah, že pokud bychom změnili výši 

vynaložených nákladů, měla by se výše nákladu promítnout ve výkonech podniku, 

produktech podniku, službách a na hodnotě vnímané zákazníkem. To samé by mělo platit i 

v opačném směru. V případě, že by podniky redukovaly náklady, měly by se redukovat také 

výkony. To například znamená, že se rozhodneme zvýšit kvalitu vstupního materiálu, což se 

samozřejmě projeví zvýšením nákladu. To, že jsme nakoupili dražší vstupní materiál, by se 

mělo projevit zvýšením kvality produktu, který vyrábíme. [7] 



4 

 

Základem jakýchkoli aktivit, jejichž cílem by mělo být zvyšování výkonnosti podniku na 

základě optimalizace nákladů, je poznání toho, z jakých se náklady podniku skládají, jak 

reagují na změny v podnikové aktivitě nebo jaký je jejich vztah k podnikovým výkonům. 

Jelikož v každém podniku se vyskytují stovky až tisíce nákladových položek, musíme tyto 

položky rozdělit do určitých homogenních skupin, tak abychom mohli za různých situací 

sledovat jejich chování. [7] 

Dle výše uvedeného důvodu členíme náklady do těchto druhů: 

1) Druhové členění nákladů. 

2) Účelové členění nákladů. 

3) Kalkulační členění nákladů. 

4) Náklady ve vztahu ke změnám objemu. 

5) Oportunitní náklady. 

ad 1) Druhové členění nákladů 

To členění nákladů se používá při sestavování základních účetních výkazů, např. při 

tvorbě zisku a ztrát. Jedná se o členění nákladů dle druhu vynaložených ekonomických 

zdrojů.  

 Dle druhu členíme náklady na: 

1) Náklady představující spotřebu hmotných statků  

-  Spotřeba materiálů. 

-  Spotřeba energie. 

2) Náklady na spotřebu prací a služeb cizích (externích) subjektů 

- Dopravné. 

- Opravy a udržování. 

- Ekonomické a právní služby atd.. 

3) Náklady vyjadřující vynaloženou živou práci 

 -    Náklady na mzdy zaměstnanců. 

- Sociální a zdravotní pojištění.  

- Jiné náklady související s prací zaměstnanců. 

4) Náklady odpovídající opotřebení předmětů dlouhodobé spotřeby  

- Odpisy. 
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5) Náklady vázané na konkrétní peněžní úhrady 

- Úroky. 

- Pojistné. 

Relativní podíl jednotlivých nákladových druhů nám může u jednotlivých organizací 

napovědět, jakou roli hraje určitý nákladový druh a jaký je jeho význam. Toto rozdělení nám 

také může pomoci poznat, na které nákladové druhy se máme zaměřit při snaze o nákladovou 

optimalizaci.[7] 

ad 2) Účelové členění nákladů 

Druhové členění nákladů nám ale neříká nic o tom, k jakému účelu byl náklad vynaložen. 

Jak jsem již zmínil v předchozí části, abychom dosáhli efektivního řízení, musíme znát 

účelovou spojitost vynaloženého nákladu s výkonem. Je jednoznačné, že každý náklad musí 

mít ž při svém vzniku vymezenou účelovost, jinak by bylo zcela nesmyslné jej vůbec 

vynakládat. Proto je velmi důležité vědět, k jakému konečnému účelu chceme určité peněžní 

prostředky vynaložit. [2] 

Dle účelovosti členíme náklady na: 

1) Náklady technologické 

2) Náklady na obsluhu a řízení 

Náklady technologické – jsou náklady vyvolány určitou technologií nebo s ní nějakým 

způsobem souvisí. Jsou to například náklady na spotřebu materiálu, mzdy pracovníků 

uskutečňujících danou aktivitu, odpisy zařízení sloužícího k výrobě v rámci určité výrobní 

technologie.[2] 

Náklady na obsluhu a řízení – jsou to náklady, sloužící k zajištění doprovodných činností 

technologického procesu. Může jít o náklady společné pro několik technologických celků, 

náklady na skladování materiálu pro všechny výrobní celky, náklady na opravy a udržování 

strojů a zařízení, mzdové náklady řídících pracovníků.[2] 

  Pro rozhodovací proces je často nezbytné vyjádřit náklady ve vztahu ke konkrétnímu 

výkonu či jednici. Podle tohoto můžeme náklady dělit na jednicové a režijní. 

Jednicové – jsou to náklady, které přímo souvisí s jednotkou prováděného výkonu. Jsou to 

náklady technologické.[2] 
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Režijní – jsou to náklady, které v sobě zahrnují náklady na obsluhu a řízení. Režijní 

náklady představují takové náklady, které neumíme jednoduše přiřadit konkrétní činnosti 

nebo výkonu. Režijní náklady jsou vyjadřovány v komplexních položkách, jsou členěny podle 

funkce v daném procesu. [2] 

 Patří sem:  

 1) zásobovací režie 

 2) výrobní režie 

 3) správní režie 

 4)  odbytová režie 

Výše uvedené členění nákladů zcela vystihuje ve své knize Moderní metody řízení nákladů 

Boris Popesko, který uvádí sled činností podniku, které na sebe postupně navazují. 

Sled činností podniku je následující: 

Nejdříve musíme materiál nakoupit, abychom mohli výrobky z něčeho vyrobit, a o to se 

obvykle postará útvar zásobování, jehož náklady, které jsou spojeny s jeho činností, jsou 

rozpočítány na ostatní střediska, pro která útvar zásobování zajišťuje materiál. A to je 

zásobovací režie.[2] 

Když je nakoupen materiál a vše ostatní je připraveno k výrobě, nastupuje funkce 

výrobního útvaru, kde vznikají jak jednicové náklady, tak také režijní, které jsou společné pro 

celý výrobní útvar a nelze je přiřazovat jednotce výkonu. Jsou tedy opět rozpočítávány 

jednotlivé jednotky výkonu podle předem stanoveného klíče. Tyto náklady jsou soustředěny 

do tzv. výrobní režie.[2] 

Správní režie vzniká v útvarech podniku, které nevykazují přímé výkony, z nichž by 

podniku plynuly tržby. Nicméně tyto náklady jsou pro dobrý a plynulý chod podniku 

nezbytné, např. náklady na mzdy řídících pracovníků, pracovníků účtáren, ekonomického 

úseku atd.[2] 

Odbytové režie souvisící s činností odbytového útvaru, tj. obchodníků, útvaru balení a 

expedice výrobků, prodeje. [2] 
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ad 3) Kalkulační členění nákladů  

 Základním předpokladem pro efektivní řízení nákladů je schopnost identifikovat účelnost 

a účelovost jejich vynaložení. Snaha o dosažení této účelnosti a účelovosti je v praxi 

představována snahou identifikovat náklady ve vztahu k určitým podnikovým činnostem a 

výkonům. Podstatou je schopnost podniku přiřazovat náklady těmto podnikovým výkonům.  

Náklady, které chceme přiřadit určitému nákladovému objektu, můžeme rozdělit do 

dvou kategorií: [7] 

1) Přímé Náklady 

2) Nepřímé náklady  

Přímé náklady – jsou to takové náklady, které leze jednoznačně a spolehlivě vyčíslit 

současně s příslušným výkonem. 

Nepřímé náklady - – jsou to náklady, které nelze přímo přiřadit určitému výkonu, ale 

přiřazují se pomocí nepřímých postupů, tj. matematickými výpočty. 

 

ad 4) Náklady ve vztahu ke změnám objemu 

V závislosti na změnách objemu výkonů můžeme náklady rozdělit do dvou základních 

skupin: 

1) Variabilní náklady trhu 

2) Fixní náklady 

Variabilní náklady – náklady, které se při změnách objemu výkonu mění, při zvýšení 

výkonu se zvyšují a při snížení výkonu se zmenšují. Představují vklady, které je možné 

ekonomicky dělit a vkládat do jednotlivých procesů v takové výši, která odpovídá danému 

objemu výkonů, a to v čase, v němž jsou uskutečňovány. Jedná se o spotřebu materiálu, 

úkolová mzda dělníků, spotřebovaná služba atd. [2] 

Nejdůležitější složkou variabilních nákladů jsou tzv. proporcionální náklady. Výše těchto 

nákladů se mění přímo úměrně s úrovní aktivity. Celkové proporcionální náklady mají 

lineární charakter, zatímco jednotkové variabilní náklady mají konstantní charakter. [2] 
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Fixní náklady – jsou to náklady, které se při změnách objemu výkonu nemění. Při snížení 

nebo zvýšení výkonu zůstávají na stejné úrovni. Jsou to náklady, které nelze ekonomicky 

dělit. Vkládat do jednotlivých procesů je lze pouze zprostředkovaně pomoci matematicko – 

ekonomických výpočtů. Představitelem této skupiny nákladů jsou například odpisy výrobních 

zařízení, časová mzda pracovníků atd. Zatím co celkové fixní náklady zůstávají při všech 

úrovních aktivit podniku stejné, tak jednotkové fixní náklady se s růstem výkonu snižují. 

Náklady ve vztahu k útvarům. [2] 

Uskutečňování aktivit je rozděleno do různých útvarů, organizačních složek. Sledování a 

regulace celého procesu se pak stává problematickým ve vztahu k celému podniku. Jelikož 

náklady vznikají vždy v určitém útvaru, můžeme je sledovat ve vztahu právě k tomuto útvaru. 

Takovéto členění se nazývá členění podle místa vzniku. [2] 

Základním cílem takového sledování nákladů je: 

1) Zajištění věcné a časové souvislosti mezi objemem výkonů a potřebným množstvím 

zdrojů k jejich vytvoření. 

2) Optimální využití zdrojů umístěných v daném útvaru. 

3) Zajištění optimálních proporcí mezi jednotlivými útvary, vzájemné spolupráce. 

ad 5) Oportunitní náklady 

Jsou to náklady obětované příležitostí, nejsou v přesné výši účetnictvím evidovány. 

Přestavují hodnotu ušlého příjmu z alternativy, jejíž přijetí bylo akceptováním zvolené 

alternativy znemožněno. Jedná se o jakýsi ušlý zisk z rozhodnutí, které jsme nepřijali. [3] 

Příklad: 

Společnost, pronajímající si jeden ze svých skladů zvažuje, zda na vlastním volném 

pozemku vybudovat vlastní skladové prostory. Nájemné skladových prostor činí 150 000 

Kč/měsíc. Výstavba skladu by stála 18 mil. Kč a předpokládaná životnost skladu by byla 15 

let. Z toho nám vyplívá, že měsíční náklady při výstavě skladu po rozpuštění do jednotlivých 

měsíců na 15 let by činili 100 000 Kč. Společnost má ale možnost investovat tyto volné 

prostředky do cenných papírů, jejichž roční výnos by činil 5 %. Kdyby se společnost rozhodla 

pouze pro výstavbu skladu a neuvažovala by nad touto možnou alternativou, tak by se 

připravila o výnosy z této investice, které by měsíčně činili 5% z 18 000 000 / 12 = 75 000 



9 

 

Kč. Pokud tyto ztracené výnosy budeme považovat za náklad, budou náklady varianty 

výstavby vlastního skladu vyšší než v případě pronájmu.[9] 

1.1 Kalkulace 

Je v dnešní době považována za nejstarší a také nejčastěji používaný nástroj hodnotového 

řízení. Jedním ze základních potřeb manažerů je identifikace nákladů, které jsou s výkonem 

podnikových aktivit spojeny. Zvláště v případě externě prodávaných výkonů je jejich 

nákladová kvantifikace a s ní související schopnost posuzovat ziskovost těchto výkonů jedním 

ze základních předpokladů úspěšného podnikání. [7] 

Kalkulace je výpočet nákladů, zisku, ceny případně jiné finanční veličiny na jednotku 

výkonu -  výrobek, jednotku práce, službu apod. Jednoduše řečeno na naturálně vyjádřený 

výkon. [2] 

Základní kalkulační pojmy 

Předmětem kalkulace by v zásadě měly být veškeré výkony, a to ať konečné nebo dílčí, 

které jsou v podniku prováděny. Předmět kalkulace je vymezen kalkulačním a kalkulovaným 

množstvím. 

 Kalkulační  jednice – je konkrétní výkon, jenž je vymezen měrnou jednotkou, druhem, na 

nějž jsou stanovovány nebo zjišťovány náklady. 

Kalkulované množství -  tvoří určitý počet kalkulačních jednic, pro které se určují nebo 

zjišťují celkové náklady. Kalkulované množství je významné zejména z hlediska určení 

průměrného podílu nepřímých, zejména fixních nákladů na kalkulační jednici. Tyto náklady 

sice nesouvisí přímo úměrně s počtem prováděných výkonů, je ovšem nutné je reprodukovat 

v ceně těchto výkonů při jejich prodeji.[7] 

1.1.1 Struktura nákladů v rámci kalkulace 

 V tradičním pojetí nákladové kalkulace podávaly informaci o výši celkových nákladů na 

určitý nákladový objekt. Cílem každého kalkulanta bylo vždy vyjádřit pokud možno celkové 

náklady určitého výkonu, protože tato informace byla jednoduše nejvíce využitelná pro 

manažerské rozhodování. Prof. Synek (2001) definoval tuto skutečnost takto: „ Přesnost a 

využitelnost kalkulací roste s přičítáním co nejvyššího podílu nákladů přímo na kalkulační 

jednici (nákladový objekt)“. [7] 
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Má-li určitý výrobek nebo služba přinést pro firmu očekávaný zisk, měla by jeho cena 

uhradit veškeré náklady, které jsou k němu vázány. V tradičním pojetí je tato podmínka 

základem tvorby zisku. 

Dobrá nákladová kalkulace podává nejenom informaci o celkové výši nákladů na výkon, 

ale poskytuje obraz o tom, z jakých skupin se náklady výkonu skládají (obrázek č. 3). Taková 

strukturovaná kalkulace nejenom podává informace o výši jednotlivých skupin nákladů, ale 

umožňuje stanovovat úroveň ceny při různých situacích. [7] 

Obrázek č. 3 Úrovně nákladů v rámci kalkulace [1] 

 

Struktura jednotlivých nákladových položek je většinou v každém podniku odlišná – každý 

podnik má jinou strukturu nákladů a jiné požadavky na jejich evidenci, klasifikaci a způsob 

alokace. Struktura těchto nákladů bývá vyjádřena v tzv. kalkulačním vzorci.     

Kalkulační vzorec představuje soupis jednotlivých druhů nákladů v rámci kalkulace, který 

by měl být doplněn o způsob kvantifikace těchto nákladových položek ve vztahu ke 

kalkulovanému výkonu. [2] 

Kalkulační vzorec jako pojem je v tuzemských podmínkách často spojován s tzv. typovým 

kalkulačním vzorcem. Tento typový kalkulační vzorec se postupným vývojem stal základem 

pro kalkulační vzorce používané v tuzemské podnikové praxi. [7] 
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Struktura typového kalkulačního vzorce: [7]   

+ Přímý materiál 

+ Přímé mzdy 

+ Ostatní přímý materiál 

+ Výrobní režie 

Vlastní náklady výroby (provozu): 

+ Správní režie 

Vlastní náklady výkonu 

+ Odbytové náklady 

Úplné vlastní náklady výkonu 

+ Zisk (ztráta) 

Cena výkonu (základní)  

 Cena výkonu je cena, za kterou se chystáme daný výkon prodávat (cena je bez DPH). 

1.1.2 Přiřazování nákladů určitému předmětu kalkulace 

 Přiřazování je prováděno na různých principech, které můžeme soustředit do tří 

základních skupin: 

1) princip příčin vzniku nákladů, 

2) princip únosnosti nákladů,   

3) princip průměrování. 

ad 1) Je informačně nejúčinnější, neboť vychází z úvahy, že každý náklad má svou 

příčinu, kterou by měl být určitý výkon svázán, a každý výkon by měl být zatížen jen těmi 

náklady, které s ním souvisí. 

ad 2) Používá se v úlohách reprodukčních a úlohách zabývajících se obhajobou ceny. Má 

to svou určitou logiku, neboť cena musí být na takové úrovni, aby pokryla jednak náklady 

spojené s výrobou (reprodukční úloha), ale také přinesla podniku očekávaný zisk (obhajoba 

nebo tvorba ceny). 
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ad 3) Jde zde o určení průměrného podílu nákladů na jeden výrobek. Obvykle se používají 

tam, kde jsou známy informace o vázanosti ekonomických zdrojů v zásobách vlastní výroby 

ve výsledných kalkulacích za uplynulé období. [7] 

Přiřazování probíhá ve třech fázích: 

1) Nejdříve je nutné přiřadit přímé náklady tomu výkonu, který přímo vyvolal jejich vznik. 

2) Druhou fází pak je co nejpřesnější určení nepřímých nákladů ve vztahu ke konečnému 

výrobku či výkonu, k tomu subjektu, který jejich vznik vyvolal. Klasickým příkladem jsou 

náklady na údržbu a opravy zařízení, které jsou vyvolány opotřebením zařízení, ale 

samotné výkony oprav a údržby jsou prováděny útvarem údržby.  

3) Třetí fází je pak co nejpřesnější vyjádření podílu nepřímých nákladů připadajících na 

určitý druh výrobků. Např. určení, přiřazení nákladů na opravy a údržbu zařízení jednomu 

konkrétnímu druhu výrobků, které jsou na daném zařízení vyráběny (např. na zařízení 

podnik vyrábí celkem 3 typy nástrojů a v této fázi jsou přiřazovány náklady na jednotlivé 

typy vyráběných nástrojů). 

 Zatímco v první fázi jsou přiřazovány přímé náklady konkrétnímu výkonu, což znamená, 

že konkrétní druh nákladu je přesně identifikován na jednotku výkonu a v této konkrétní výši 

také přiřazen, ve druhé a třetí fázi jsou přiřazovány nepřímé náklady, které nelze přímo a 

konkrétně identifikovat na jednotku výkonu a jsou přiřazovány pomocí tzv. rozvrhové 

základny. [2] 

Rozvrhová základna – Pomoci rozvrhové základny jsou nepřímé náklady přiřazovány 

jednotce výkonu. Je to zvolený druh přímého nákladu, podle jehož podílu na jednotku výkonu 

jsou vypočítávány také podíly nepřímých nákladů na jednotku výkonu. [7] 

Takovýmto způsobem lze přiřazovat náklady až na kalkulační jednici -  jeden výkon, 

jeden výrobek. 

Volba rozvrhové základny 

 Musíme zvolit takovou rozvrhovou základnu, která má největší vypovídací schopnost. To 

znamená, že hledáme takovou rozvrhovou základnu, která je v přímé souvislosti jak 

s jednotkou výkonu, tak i rozvrhovanými náklady. [2] 
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Například: 

1) U přiřazování nákladů na spotřebu tepelné energie to může být poměr podlahové plochy 

jednotlivých částí podniku. 

2) Pro spotřebu pomocného materiálu spotřebovaného na údržbu strojů počet hodin chodu 

konkrétního stroje. 

 Tento druh rozvrhové základny má tu výhodu, že může vcelku spolehlivě nejen přiřadit 

určité náklady určitému výkonu, ale také může působit na výši vynaložených nákladů a stává 

se tak důležitým nástrojem řízení hospodárnosti v podniku. [2] 

V případě, že není možné stanovit rozvrhovou základnu v rámci příčinné souvislosti, je 

možné použít způsobu volby rozvrhové základny, kdy zjišťujeme, která informace, přímý 

náklad, je pro danou úlohu typický, představuje základ vynaložených nákladů ve vztahu 

k danému výkonu. Jde o výběr rozvrhové základny na základě principu únosnosti nákladů 

nebo na základě principu průměrování. [2] 

1.1.3 Základní typy nákladových kalkulací  

Při definici základních typů nákladových kalkulací, budeme vycházet ze dvou základních 

charakteristik.  

První z nich je otázka, zda nákladová kalkulace má kalkulovat, resp. absorbovat všechny 

podnikové náklady, nebo jen jejich část.  

Takto rozlišujeme:  

Absorpční kalkulace – neboli kalkulace úplných nákladů v sobě zahrnují veškeré náklady 

podniku nebo organizační jednotky. [7] 

Neabsorpční kalkulace – jedná se o kalkulace neúplných nákladů, které kalkulují jen část 

podnikových nákladů (variabilní náklady) a ostatní náklady (fixní) na výkony nerozpočítávají. 

[1] 

Druhou charakteristikou základních typů je způsob alokace režijních nákladů objektu. 

Buďto použijeme nějakou úroveň zjednodušení a vyjádření průměrné úrovně režijních 

nákladů na výkon, tedy v praxi většinou proporcionální přiřazení režijních nákladů k objemu 
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přímých nákladů. Nebo se pokusí o přiřazení režijních nákladů s přihlédnutím k příčinné 

souvislosti mezi jejich vznikem a výkonem. [7] 

Na základě výše zmíněných charakteristik, můžeme volit ze třech typů kalkulace. Tyto tři 

varianty se v zásadě liší způsobem, jakými jsou alokovány režijní náklady výkonu. 

Základní typy kalkulací: 

1) Přirážková kalkulace. 

2) Kalkulace variabilních nákladů. 

3) Kalkulace podle aktivit. 

ad 1) Přirážková kalkulace 

Jedná se o kalkulaci úplných nákladů, která je v praxi nejčastěji používanou metodou 

kalkulace. Používá se v případech, kdy podnik produkuje různorodé výkony. Rozvrhová 

základna je často založena na určitém měřitelném přímém nákladu. [9] 

Při stanovování rozvrhové základny máme dvě možnosti: 

1)  Stanovíme základnu v peněžní formě a na jejím základě vypočítáme režijní přirážku 

v procentech, dle níže uvedeného vztahu. 

RZ

NRN
PP          [7]  

  

PP – procento přirážky režijních nákladů 

NRN – nepřímé režijní náklady 

RZ – rozvrhová základna v Kč 

2) Stanovíme rozvrhovou základnu v naturální rozvrhové základně, u které je sazba režijní 

přirážky vyjádřena nikoli v procentech, ale v peněžních jednotkách (Kč) na jednu 

naturální jednotku základny (např. na hodinu práce nebo kilogram pořízeného materiálu) 

obdobným způsobem: 

jednotkynaturálRZ

NRN
RP

.

         [7] 
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Sumační a diferencovaná varianta přirážkové kalkulace 

 Sumační přirážková kalkulace – používá se zde univerzální rozvrhová základna, na kterou 

se přiřazují veškeré režijní náklady podniku. Režijní náklady jsou soustředěny v jediné 

skupině režijních nákladů podniku. Vychází se z předpokladu, že veškeré nepřímé či režijní 

náklady se vyvíjejí měrně jediné veličině, která je zvolena jako rozvrhová základna. [2] 

Diferencovaná kalkulace – u této metody se režijní náklady rozdělují do určitých skupin, 

pro které jsou definovány různé rozvrhové základny. Cílem diferencované varianty přirážkové 

kalkulace je zpřesnění kalkulace tím, že pro jednotlivé skupiny režijních nákladů 

identifikujeme samostatné rozvrhové základny. [2] 

ad 2) Kalkulace variabilních nákladů 

 Je označována jako metoda krycího příspěvku. Je založena na principu, že se k výkonu 

přičítají pouze variabilní náklady a fixní náklady k výkonu přičítány nejsou. Daleko přesnější 

bude přičítat výkonu jen variabilní náklady a výkony posuzovat podle toho, jaký příspěvek 

dokázaly vygenerovat nad rámec svých variabilních nákladů. [7] 

Vzhledem k tomu, že vznik kalkulace variabilních nákladů byl založen na snaze o 

eliminaci negativních dopadů plné alokace fixních nákladů, nerozpočítává tyto náklady na 

jednotlivé výkony, ale považuje je za skupinu nákladů spojenou s provozem celého podniku, 

které je nutné uhradit jednotlivými příspěvky generovanými individuálními výrobky. [7] 

Sestavování variabilní kalkulace prochází těmito fázemi: 

1)  V první fázi kvantifikuje příspěvky na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku jednotlivých 

výrobků. Tento příspěvek na úhradu je vypočten jako rozdíl jednotkové ceny výkonu a 

jeho variabilních nákladů.  

2) Ve druhé fázi jsou tyto jednotkové příspěvky na úhradu sečteny dle jednotlivých typů 

výkonů a poté je vyjádřen celkový příspěvek na úhradu produkovaný veškerými 

prováděnými podnikovými výkony. 

3)  Ve třetí fázi jsou fixní náklady, které do tohoto bodu nebyly kalkulovány, odečteny od 

hodnoty celkového příspěvku na úhradu, čímž dojde ke kvantifikaci hospodářského 

výsledku jako celku. 
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ad 3) Kalkulace podle aktivit (ABC)  

Je to metoda relativně nová. Objevila se na začátku osmdesátých let, ale širšího rozšíření 

zejména v tuzemských podmínkách dosáhla až po roce 2000 a stále je využívána velmi 

ojediněle. Metoda kalkulace podle aktivit se snaží aplikovat principy příčinné souvislosti do 

kalkulačního systému firmy tím způsobem, že mapuje a nákladově oceňuje procesy a aktivity, 

které organizace provádí a popisuje jejich vztah k podnikovým výkonům.    

Pozitivem, které ABC kalkulace přináší, je vyšší přesnost kalkulace jako takové, ale také 

značně širší spektrum informací, které metoda ABC poskytuje a které se neomezují jen na 

nákladové ocenění výkonů. Tyto přínosy jsou ale na druhé straně vykoupeny značnou 

komplikovaností struktury kalkulace a značně rozsáhlejším objemem dat, které je pro využití 

kalkulace nutné zajistit. Informace mají často navíc nefinanční charakter, takže se uživatelé 

ABC kalkulace mohou často potýkat s problémy při jejich získávání. [7] 

1.2 Analýza bodu zvratu  

Bod zvratu nám poskytuje informaci o tom, jaké úrovně výkonu musí podnik dosáhnout, 

aby došlo k úhradě jak variabilních, tak fixních nákladů. Je to bod, do jehož dosažení výrobky 

pouze pokrývaly náklady a od něhož již začaly přispívat k tvorbě zisku. Základní podmínkou 

pro sestavení bodu zvratu, je rozčlenění nákladů na variabilní a fixní. [2] 

Pokud od ceny výkonu (p) odečteme jednotkové variabilní náklady výkonu (b), získáme 

částku (u), která podniku po realizaci a prodeji výkonu zůstane. Tato částka slouží v prvé fázi 

k úhradě existující fixních nákladů, až poté, kdy počet výkonů bude dostatečný na to, aby 

pokryl celkové fixní náklady, začne tento zůstatek přispívat k tvorbě zisku. Rozdíl mezi cenou 

a variabilními náklady v praxi označujeme, jako příspěvek na úhradu nebo také jako krycí 

příspěvek. [2] 

Jednotkový krycí příspěvek můžeme vypočítat dle následujícího vztahu: 

u = p – b       [2] 

u – jednotkový příspěvek na úhradu (v Kč) 

p -  jednotková cena výkonu (v Kč) 

b -  jednotková variabilní cena výkonu (v Kč) 

Celkový příspěvek na úhradu tvořený všemi prováděnými výkony, pak vypočteme jako 

rozdíl mezi celkovými tržbami podniku a jeho celkovými variabilními náklady. 
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U = T – VN       [2] 

U – Celkový příspěvek na úhradu (v Kč). 

T – Celkové tržby podniku (v Kč). 

VN – Celkové variabilní náklady (v Kč). 

Bod zvratu (BZ) se vypočítá na základně vzorce: 

         
bp

FN
BZq


)(      [2] 

q (BZ) – Objem výkonů v měrných jednotách. 

FN – Celkové fixní náklady (v Kč). 

p – Cena za jednotku výkonu (v Kč). 

b -  Jednotkové variabilní náklady (v Kč). 

Na obrázku č. 2 je zobrazen bod zvratu v grafické podobě 

Obrázek č. 2 Bod zvratu [2] 

T/N T 

  CN 

 VN 

   (BZ)      

         FN 

   Q    q 

VN – Variabilní náklady (v Kč). 

FN – Fixní náklady (v Kč). 

CN – Celkové náklady (v Kč). 

T -  Tržby (v Kč). 
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BZ – Bod zvratu (v měrných jednotkách výkonu). 

Jak můžeme z obrázku č. 2 vyčíst, když podnik produkuje menší objem výkonů, než je 

hodnota objemu aktivity v bodu zvratu, celkové náklady jsou vyšší, než tržby a podnik tak 

generuje záporný hospodářský výsledek. Po dosažení bodu zvratu, v němž je hospodářský 

výsledek nulový, ale podnik začíná generovat zisk, jehož výše je závislá na objemu produkce. 

Při analýze bodu zvratu je vedle úrovně variabilních, fixních a celkových nákladů, úrovně 

tržeb a objemu výroby nutné sledovat ještě další faktor, který vztahy mezi těmito veličinami 

ovlivňuje. Je jím maximální kapacita výkonů. V některých případech se může dokonce stát, 

že bod zvratu může ležet nad úrovní maximální kapacity instalovaných zařízení a jeho 

dosažení je stávající technologií nemožné. Pro vyjádření tohoto faktoru používáme v praxi 

ukazatele, který se nazývá kritické využití výrobní kapacity a udává nám jaký je podíl využité 

kapacity v bodu zvratu. [7] 

Kapacita výkonu se vypočte dle následujícího vztahu: 

KVK (%) = 
(max)

100).(

Q

BZQ
      [7] 

KVK – kritické využití kapacity 

Q (BZ) – objem výkonu v bodu zvratu 

Q (max.) – maximální objem výkonů 

Příklad: 

Firma se zabývá výrobou a prodejem cementu. Její roční kapacita je 50 000 tun. Fixní 

náklady společnosti jsou 42 mil. Kč. Průměrná cena cementu je 3 000 Kč za tunu a variabilní 

náklady na výrobu jedné tuny činí 1800 Kč. 

BZ = 42 000 000/ (3000 – 1800) = 35 000 t 

KVK = (35000 x 100) / 50 000 = 70 % 

Kritické využití kapacity je 70 %. 
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1.3 Příspěvek na úhradu fixních nákladu a zisku 

 Pojem příspěvek na úhradu již byl nastíněn v předchozí kapitole, která se zabývala 

analýzou bodu zvratu.  

Příspěvek na úhradu je definován jako rozdíl výnosů a variabilních nákladů a vyjadřuje 

souhrn prostředků, které je možno použít na úhradu fixních nákladů, a případný přebytek 

představuje zisk. Příspěvek na úhradu má široké uplatnění v nadpodnikové a podnikové praxi, 

neboť má relativně jednoduchou konstrukci a dobré vypovídací schopnosti. [9] 

U podnikového příspěvku na úhradu je třeba vycházet ze skutečných podnikových 

výrobkových metodicky správně definovaných výnosů a variabilních nákladů,  

tj. zejména z pomocných činností i režií vyčíslit případné nákladové položky, které v určitém 

podniku, hlavně z časového hlediska, mají charakter variabilních nákladů. Takové položky 

jsou potom základem pro variantní rozvojové plány podniků a pro manažerské řízení. 

Podnikový příspěvek na úhradu by měl zohledňovat i rozdílné technologie. [2] 

Jednotkový krycí příspěvek můžeme vypočítat dle následujícího vztahu: 

u = p – b        [2] 

u – Jednotkový příspěvek na úhradu v Kč. 

p -  Jednotková cena výkonu v Kč. 

b -  Jednotková variabilní cena výkonu v Kč. 

  Celkový příspěvek na úhradu, tvořený všemi prováděnými výkony, pak vypočteme 

jako rozdíl mezi celkovými tržbami podniku a jeho celkovými variabilními náklady. 

U = T – VN        [2] 

U – Celkový příspěvek na úhradu v Kč. 

T – Celkové tržby podniku v Kč. 

VN – Celkové variabilní náklady v Kč. 

HV = U – FN 

HV – Hospodářský výsledek v Kč. 

U -  Celkový příspěvek na úhradu v Kč. 
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FN -  Fixní náklady v Kč. 

Další důležitou veličinou je sazba příspěvku na úhradu. 

Sazba příspěvku na úhradu [%] = (u*100)/t      [2] 

u – Příspěvek na úhradu na kus v Kč. 

t – Tržby z prodeje za 1 ks v Kč. 

Sazba příspěvku na úhradu nám ukazuje, kolik procent obratu je k dispozici na pokrytí fixních 

nákladů.  [2] 

Systém kalkulace příspěvku na úhradu 

  Kalkulace příspěvku na úhradu lze rozdělit na:  

1) Jednostupňové a vícestupňové. 

2) Absolutní a relativní. 

3) Plánované a skutečné. 

ad 1) Členění kalkulace na jedno stupňovitou a více stupňovitou je na základě počtu 

produktů a diference podílu fixních nákladů. 

Jedno stupňovitá -  od tržeb z prodeje produktu se odečítají variabilní náklady na tyto 

výrobky a příspěvek na úhradu se tvoří na jednu jednotku. Poté se tento příspěvek na úhradu 

na kus násobí množstvím prodaných výrobků a stanoví celkový příspěvek na úhradu, od 

něhož se odečtou celkové fixní náklady. Rozdíl pak představuje hospodářský výsledek. 

Vícestupňová – fixní náklady se rozdělují na fixní náklady výrobkové, podnikové a 

oborové. Takovýto vykázaný příspěvek na úhradu (II) se vypočítá jako rozdíl příspěvku na 

úhradu a výrobkově fixních nákladů. 

Struktura kalkulace příspěvku na úhradu s diferencovanými fixními náklady:  [9] 

Celkové tržby 

- Variabilní náklady 

= Příspěvek na úhradu I 

- Připsatelné výrobkově fixní náklady 

= Příspěvek na úhradu II 

- Podnikové fixní náklady 
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= Zisk podniku 

ad 2) Členění z hlediska použití příspěvku jako referenční veličiny.  

Absolutní – toto použití je možné pouze při stejných celkových výrobních časech. Liší-li se 

jednotlivé časy výroby celkem, případně v částech, pak lze stanovené hodnoty posoudit 

v případě, že jsou tyto časové veličiny srovnatelné. Například příspěvek na úhradu výrobku 

stanovený na výrobní hodinu, poskytuje informaci o nákladové a výnosové hospodárnosti 

produkčních a odbytových rozhodnutí.[9] 

Relativní – hraje velkou roli při rozhodování o nouzových situacích. Jde o to, vyrobit 

přednostně ten produkt, který s ohledem na dobu výroby, přinese největší příspěvek na úhradu 

při problémové situaci.[9] 

ad 3 ) Kalkulace příspěvku na úhradu může sloužit buď jako skutečná kalkulace přezkoumání 

podnikových rozhodnutí, nebo do budoucnosti jako nákladové plánování. Provedou-li se obě 

početní operace, pak je možné analyzovat s ohledem na odchylky vedle příspěvků na úhradu a 

hospodářského výsledku ceny za kus, tržby z prodeje na skupinu výrobků, variabilní a fixní 

náklady.  

Příklad: 

Cena za kus daného produktu činí 5 Kč a variabilní náklady na kus jsou 3 Kč. Fixní 

náklady činí 10 000 Kč. 

V uvedeném příkladu je příspěvek na úhradu 2 Kč (5 Kč – 3 Kč). Dělením 10 000 / 2 

dostaneme hodnotu 5000, což je počet kusů, které musíme vyrobit, aby byly pokryty veškeré 

náklady.  
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Obrázek č. 4 Vývoj celkového příspěvku na úhradu v závislosti na prodaném množství 

výkonů.[2] 

 Náklady          

 Příjmy          celkové tržby podniku   

                    příspěvek na úhradu 

        celkové variabilní náklady 

 

 

        prodané množství výkonu (ks) 
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2. Charakteristika podniku Lanex a.s. 

V této kapitole bude popsán vznik a vývoj společnosti v jednotlivých letech.  Dále popíší 

organizační strukturu a klíčové produkty společnosti. 

2.1 Historie společnosti 

Vznik podniku Lanex se datuje kolem roku 1949. V březnu tohoto roku začala pracovat 

Slezská provazárna, ta pak v 50. letech prošla několika organizačními změnami, z nichž 

poslední bylo začlenění do podniku JUTA Dvůr Králové nad Labem v roce 1958. 

V rámci JUTY působil Bolatický závod až do roku 1990, kdy po politických a 

ekonomických změnách v ČR inicioval management k 1.11.1990 vyčlenění z JUTY a 

založení samostatného právního subjektu LANEX s.p.  . 

V roce 1992 byl zahájen privatizační proces a transformace státního podniku LANEX do 

formy akciové společnosti LANEX a.s..  Čtyřicet procent akcií bylo prodáno manažerské 

společnosti Conrop spol. s.r.o., která v 90. letech postupně svůj podíl zvyšovala až na 

finálních 100%. Strategie LANEXU byla v 90. letech založena na silné proexportní orientaci, 

snaze o vyrovnání se se světovými trendy a technologiemi, dosažením potřebných 

produktových certifikátů kvality a budováním systému managementu jakosti. V roce 1997 

byla společnost certifikována podle EN ISO 9001. 

V roce 1999 byl pořízen výrobní závod textilní firmy ve Vítkově, následně byl komplexně 

rekonstruován a vybaven pro výrobu velkoobjemových vaků a tkaných popruhů.  

V roce 2000 byla založena distribuční – 100%ní dceřiná společnost LANEX – LANEX 

Polska spol. s.r.o., která zajišťuje prodej a distribuci všech produktových skupin mateřské 

společnosti na polském trhu. 

V roce 2001 byla změněna organizační struktura LANEX a.s. rozdělením na dvě 

strategicko-podnikatelské jednotky SPJ I Flexibilní obaly, SPJ II Lana a vlákna. Důvodem byl 

růst společnosti a odlišnost tržních segmentů těchto dvou částí podnikání. 

V roce 2003 byla založena další dceřina společnost LANEX Slovakia. 

V roce 2005 byla založena třetí dceřiná společnost Q-FLEX spol. s.r.o.. Jejím posláním je 

celosvětový prodej nových výrobků – flexitanků. 
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Ve stejném roce proběhl re-branding strategicky významného sortimentu dynamických 

statických lan, která jsou od tohoto data uváděna na trh pod novou značkou TENDON. 

V letech 2007 – 2008 byly realizovány strategické investice do posílení výrobních kapacit 

pletárny lan a šňůr, výstavby nové dvoupodlažní výrobní haly, pořízení nového extruderu pro 

výrobu polypropylenových vláken, nového extruderu pro výrobu polotovarů pro umělé trávy, 

implementace nového informačního systému SAP pro celou skupinu LANEX a další. 

Společnost realizovala historicky nejrozsáhlejší a nejnáročnější investiční záměr, který 

finančně představoval objem přes 160 mil. Kč. Přelomovým rokem v historii společnosti byl 

rok 2008. V září tohoto roku došlo ke změně akcionářské struktury LANEX a.s. .  Dosavadní 

akcionáři, kteří v roce 1992 privatizovali společnost, prodali své akcie fondu DBG Eastern 

Europe II, který se prostřednictvím společnosti BWA Czech a.s. stal hlavním akcionářem 

společnosti. 

Ke stejnému datu koupila BWA Czech a.s. 100% podílu v české společnosti SINGING 

ROCK spol. s.r.o., jejímž výrobním programem je výroba horolezeckých potřeb a prostředků 

osobního zabezpečení. 

Na začátku roku 2009 proběhl proces fúze společností BWA Czech, LANEX a SINGING 

ROCK. Fúze byla v obchodním rejstříku zapsána 1.6.2009. SINGING ROCK se tímto stal 3. 

Strategicko-podnikatelskou jednotkou v organizační uspořádání LANEX a.s. . 

Z důvodu hospodářské krize, která na přelomu let 2008/2009 zasáhla všechny obory 

podnikání společnosti, rozhodlo představenstvo o restrukturalizaci výroby vaků v rámci 

skupiny. Na tomto základě byla v 1. polovině 2009 utlumena a ukončena výroba vaků 

v dceřiné společnosti LANEX Slovakia, která se přeměnila na obchodní distributorskou 

společnost bez vlastní výroby.  

V prosinci 2010 byl v rejstříku firem Ruské federace proveden zápis společného podniku 

OOO LANEX-KANAT se sídlem v Orlu. LANEX a.s. má ve společném podniku 66% podíl. 

Společnost zahajuje výrobu PP technických vláken a plánuje postupné rozšiřování o další 

výrobní sortimenty. 

2.2  Organizační struktura společnosti 

Na obrázku č. 5 je uvedena organizační struktura společnosti Lanex a.s.. Jedná se o 

liniovou lineární organizační strukturu.  Z obrázku je patrné, že společnost má 3 strategicko-
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podnikatelské jednotky a to SPJI, SPJII a SPJIII. Nevyšším orgánem společnosti je 

představenstvo.   

Obrázek č. 5 Organizační struktura společnosti Lanex a.s. 

 

Dceřiné společnosti  

LANEX Polska Sp. z. o .o. 

LANEX Slovakia spol. s.r.o. 

Q-FLEX spol. s.r.o. 

O O O LANEX – KANAT 
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 Klíčové strategické sortimentní skupiny 

1) Velkoobjemové vaky. 

2) Flexitanky. 

3) Popruhy a šicí nitě. 

4) Bezpečnostní dynamická a statická lana. 

5) Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky a horolezecké pomůcky. 

6) Zaváděcí lana pro papírenské stroje. 

7) Lana pro lodní dopravu, jachting a ostatní průmyslové segmenty. 

8) Polypropylénová a polyethylenová vlákna a pásky. 

9) Vlákna pro umělé trávníky. 

3. Vývoj nákladu a výnosu ve společnosti Lanex a.s. 

V této kapitole budu rozebírat vývoj nákladů a výnosů ve společnosti Lanex a.s. za období 

2008, 2009, 2010 a 2011. V úvodní části této kapitoly budu rozebírat celkový vývoj nákladů a 

výnosů společnosti za jednotlivá období. V dalších částech této kapitoly dojde k porovnávání 

vývoje vybraných nákladů a výnosů na úrovni hospodářských středisek, strategicko-

podnikatelské jednotky SPJ II.  

3.1 Celkový vývoj nákladů a výnosů ve společnosti Lanex a.s. 

Pro sledování celkových nákladů a výnosů a jejich následné porovnání v jednotlivých 

letech 2008-2010 jsem si vybral účetní výkaz zisku a ztrát, neboli výsledovku. Výkazy zisku a 

ztrát byly součástí výročních zpráv, které mi společnost poskytla. Tento výkaz nám podává 

informace o hospodaření podniku, velikosti výnosů a nákladů. Z tohoto účetního výkazu 

můžeme vyčíst další užitečné informace, které je nutné znát pro efektivní řízení podniku. Tyto 

informace jsou například vývoj marže v jednotlivých letech, vývoj přidané hodnoty, osobních 

nákladů atd.. 

Ve společnosti Lanex a.s. je výkaz zisku a ztrát sestavován v plném rozsahu. Výkaz se nám 

dělí na 2 základní oblasti, které sledujeme a u kterých porovnáváme vývoj v jednotlivých 

letech hospodaření.  
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Tyto oblasti jsou: 

1) Provozní oblast hospodaření 

2) Finanční oblast hospodaření 

Výsledek hospodaření v jednotlivých letech 2008 – 2010 je uveden v tabulce č. 1. Výroční 

zpráva za období 2011 nebyla v době, kdy jsem psal diplomovou práci dostupná. 

Tabulka č. 1.  Hospodářský výsledek v letech 2008 - 2010  

Zisk/ztrát [tis. Kč] 2008 2009 2010 

HV -3 341 8 020 64 439 

 

Tabulka č. 2 Vybrané ukazatele z výkazů zisku a ztrát za období 2008 – 2010 v tis. Kč 

 2008 2009 2010 

II. Výkony 741 158 716 656 899 956 

B. Výkonová spotřeba 547 850 491 272 628 832 

+ Přidaná hodnota 209 714 236 006 282 764 

C. Osobní náklady 175 477 180 908 201 874 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 6 422 16 672 459 

* Provozní výsledek hospodaření -13 284 14 731 38 125 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 13 220 37 483 

N. Nákladové úroky 9 241 14 161  8 601 

O. Ostatní finanční náklady 26 429 28 282 25 473 

* Finanční výsledek hospodaření -16 119 -6 050 37 258 

 

Z výše uvedených tabulek můžeme vyčíst tyto údaje: 
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1) V roce 2008 se podnik Lanex a.s. dostal do ztráty 3 341 000 Kč. Tento výsledek byl 

zapříčiněn finanční krizí, která postihla všechny oblasti podnikání společnosti. 

2) V roce 2009 se již podnik dostal do zelených čísel, kdy hospodařil se ziskem 

8 020 000 Kč. Velmi zajímavým úkazem je fakt, že podnik se dostal do finančního 

zisku i přesto, že jeho výkony byly o 24 502 000 Kč nižší, než tomu bylo v roce 2008. 

Zásadním rozdílem mezi těmito obdobími hospodaření je provozní výsledek 

hospodaření, jak můžeme vidět v tabulce č. 2.  

3) I přesto, že v roce 2008 byly výkony společnosti Lanex a.s. vyšší, než tomu bylo 

v roce 2009, byl provozní výsledek hospodaření záporný. Tento fakt zapříčinil 

nerovnoměrný růst mezi výkony a výkonovou spotřebou. V roce 2008 byly výkony 

společnosti o 3 % vyšší, než v roce 2009, ale náklady výkonové spotřeby se zvýšily o 

11 % oproti roku 2009. 

4) Další zajímavý údaj, který můžeme vyčíst z tabulky č. 2, jsou tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku. V roce 2008 činily tržby 6 422 000 Kč a v roce 2009 byly 

tržby z prodeje dlouhodobého majetku dokonce 16 672 000 Kč. Kdyby společnost 

neprovedla prodej svého dlouhodobého majetku, byl by výsledek hospodaření 

poněkud odlišný. V roce 2008 by byla ztráta 9 763 000 Kč a v roce 2009 by již podnik 

nevykazoval zisk, ale ztrátu ve výši 8 652 000 Kč.  

5) V oblasti finančního hospodaření podniku jsou velmi velké finanční výkyvy oproti 

předcházejícím obdobím. V roce 2008 je ztráta v této oblasti hospodaření 16 119 000 

Kč, což je o 10 069 000 Kč více, než v následném roce 2009 a o 53 377 000 Kč vyšší, 

než v roce 2010. Tento byl způsoben v letech 2009 a 2010 vydáním nových akcií do 

oběhu. Dále můžeme v této oblasti pozorovat nárůst nákladových úroků v roce 2009, 

což vypovídá o zvýšení zadluženosti podniku. 

6) V roce 2010 se zvýšily výkony společnosti o 25,5 % oproti roku 2009 a také výkonová 

spotřeba rostla lineárně spolu s výkony. Tento nárůst svědčil o překonání hospodářské 

krize a oživení trhu. V tomto roce již společnost Lanex a.s. vykazovala zisk ve výši 

64 439 000 Kč. Na výsledku hospodaření v roce 2010 se velkou měrou podílel 

finanční výsledek hospodaření, kdy došlo k výdeji nových akcií v hodnotě 37 483 000 

Kč. 
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3.2 Vývoj nákladů a výnosů u vybraných hospodářských středisek společnosti Lanex 

a.s. 

Ve společnosti existuje v současné době 70 hospodářských středisek, kterým jsou 

přiřazovány jednotlivé náklady. Takovéto velké množství středisek je zapříčiněno faktem, že 

společnost se pokouší přiřadit co největší možné množství nákladů danému středisku, které 

daný náklad vyvolalo. Společnost se snaží o co největší možné množství přiřazování nákladů 

jako přímých. 

V hospodářských střediscích se provádí členění nákladů podle objemu, což znamená, že 

jsou náklady členěny na variabilní a fixní. 

Jak jsem již uvedl při popisu organizační struktury společnosti v kapitole 2.2, má 

společnost 3 hlavní strategicko-podnikatelské jednotky (SPJ).  

Tyto jednotky jsou: 

1) Flexibilní obaly (SPJ I). 

2) Lana a vlákna (SPJ II). 

3) Singing rock (SPJ III). 

V mé diplomové práci jsem se zaměřil na strategicko-podnikatelskou jednotku SPJ II 

(Lana a vlákna).  

Od společnosti jsem obdržel vývoj nákladů strategicko-podnikatelského střediska SPJ II. 

Data, která mi byla poskytnuta, byla s ohledem na možné zneužití velmi citlivých interních 

informací pozměněna. 

Strategicko-podnikatelská jednotka SPJ II se skládá ze 4 základních jednotek, které 

jsou: 

1) Chemické linky. 

2) Pletárna. 

3) Provazárna. 

4) Správa.     
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V každém výše popsaném středisku, až na středisko zprávy, vznikají komponenty, které 

jsou důležité pro chod následného střediska. 

      V hospodářském středisku chemické linky se zpracovává granulát a vyrábí se z něj 

vlákna, která jsou vstupním materiálem pro středisko pletárna, kde se z vláken vyrábějí 

motouzy, které putují do hospodářského střediska provazárna, kde vznikají lana, provazy a 

šňůry. 

Středisko zprávy zajišťuje administrativní chod všech 3 středisek.  

Organizační struktura uvnitř strategicko-hospodářského střediska SPJ II je zachycena na 

obrázku č. 6. 

Obrázek č. 6 Organizační struktura uvnitř strategicko-hospodářského střediska SPJ II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U každého ze 4 hospodářských středisek je veden výkaz, který se nazývá Profit centra, ve 

kterém jsou vedeny jednotlivé náklady a výnosy daného hospodářského střediska. Tyto 

výkazy jsou uvedeny v příloze č. 2.  

Z těchto výkazů jsem si vybral nákladové představitele, u kterých jsem sledoval vývoj 

v letech 2008 – 2009.  

  

Pletárna 

 

Provazárna 

 

Chemické 

linky 

 

Správa 
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Vývoj nákladů a výnosů hospodářského střediska chemické linky  

Tabulka č. 3 Horizontální analýza vybraných ukazatelů 

V tis. Kč 2008 2009 
Změna 

v  % 
2010 

Změna 

v % 
2011 

Změna 

v % 

Tržby za prodej 

výrobků 101 758 119 715 +18 107 852 - 10 143 308 +33 

Celkem 

vytvořené 

hodnoty 

248 800 274 569 +10 300 820 +14 294 769 -2 

Celkové 

Variabilní 

náklady 

234 643 233 792 -0,04 259 538 +11 264 245 +1 

Celkové FN 26 758 27 101 +1 29 781 +10 25 320 -15 

HV před 

zdaněním 
3 922 3 130 -20 11 501 + 268 5 220 -55 

 

Tabulka č.3 nám podává informace o vývoji nákladů a výnosů u hospodářského střediska 

Chemické linky.  

Z tabulky č. 3 můžeme vyčíst následující údaje:  

Tržby za prodeje výrobků se zvýšily v roce 2009 oproti 2008 o 18 %.  V následném roce 

2010 poklesly tržby oproti roku 2009 o 10%. V roce 2011 se tržby zvýšily o 33% oproti roku 

2010. 

Celkové vytvořené hodnoty hospodářského střediska měly největší hodnotu v roce 2010 

kdy činily 300 820 000 Kč. V tomto roce se dosáhlo také největšího hospodářského výsledku, 

který byl o 268 % vyšší než v roce 2009.  

U variabilních nákladů došlo k největšímu nárůstu v roce 2010, kdy se zvýšily oproti roku 

2009 o 10 %. Což je logické, jelikož jak jsem již zmínil v předchozím odstavci, v tomto roce 

bylo dosaženo také nejvyššího hospodářského výsledku a celkových vytvořených hodnot. 
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Tabulka č.  4 Podíl variabilních a fixních nákladů na celkových nákladech hospodářského 

střediska chemické linky. 

 
2008 2009 2010 2011 

(v tis. Kč) % (v tis. Kč) % (v tis. Kč) % (v tis. Kč) % 

VN 234 643 90 233 792 90 259 538 90 264 245 91 

FN 26 758 10 27 101 10 29 781 10 25 320 9 

CN 261 401 100 260 893 100 289 319 100 289 565 100 

 

Tabulka č. 4 nám udává informace o procentuálním podílu variabilních nákladů a fixních 

nákladů na celkových nákladech hospodářského střediska. Je patrné, že v celém sledovaném 

období 2008 -2011, byl vývoj variabilních a fixních nákladů k celkovým nákladům 

konstantní. 

Dále můžeme z tabulky č. 4 vyčíst, že největší podíl na celkových nákladech mají variabilní 

náklady a to okolo 90%. 

Tabulka č. 5  Procentuální rozbor položek nákladů k vytvořeným hodnotám hospodářského 

střediska chemické linky. 

(v tis. Kč) 

2008 2009 2010 2011 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Přímý materiál 200 323 80,5 199 323 73,5 223 685 74 220 060 74,7 

Přímé mzdy a 

odvody 
8 537 3,4 9 204 3,4 10 223 3,3 11 496 3,9 

Fixní mzdy 3 391 1,4 3 570 1,3 3 923 1,3 3 537 1,1 

Osobní náklady 

celkem 
13 253 5,4 14 168 5,1 15 678 5,2 16 395 5,5 

Cel. vyt. Hodnoty 

(Kč) 
248 800 274 569 300 820 294 769 
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Tabulka č.5 nám podává informace o závislosti vybraných nákladů na celkových 

vytvořených hodnotách chemické linky. Jinak řečeno udává, jaký procentuální podíl mají 

jednotlivé náklady na celkových vytvořených hodnotách.  

Z procentuálního rozboru je evidentní, že největší podíl na celkových vyprodukovaných 

hodnotách má přímý materiál, který se ve sledovaných letech 2008 - 2011 pohybuje v 

průměru 75,7 %.  

Vidíme, že v roce 2008 se podílel přímý materiál na celkové produkci 80,5 %. Když si 

porovnáme vytvořené hodnoty v jednotlivých letech 2008-2009 vidíme, že v roce 2008 byly 

celkové vytvořené hodnoty nejnižší a to 248 800 000 Kč, spotřeba přímého materiálu byla 

nejvyšší oproti následujícím letům. Vše poukazuje na to, že se v následných letech 

zefektivnilo využití přímého materiálů. Což značí o nákupu nových výrobních strojů a 

efektivnějším řízení pracovníků. 

Přímé mzdy se pohybují ve sledovaných obdobích 2008-2011 v průměru okolo 3,5 %. 

Tento procentuální podíl na celkových vytvořených hodnotách jasně poukazuje na vysokou 

automatizaci tohoto hospodářského střediska. 

Náklady na přímé mzdy mají v letech 2008 - 2010 proporcionální charakter. Jinak je tomu, 

až v roce 2011, kdy došlo k poklesu celkových vytvořených hodnot a zároveň ke zvýšení 

podílů přímých mezd na produkci. V tomto roce mají náklady přímých mezd 

nadproporcionální charakter. 

Fixní mzdy se na produkci hospodářského střediska chemické linky podílejí velmi malou 

měrou. Což značí o velmi nízkém zastoupení THP pracovníků v tomto hospodářském 

středisku. To je dle mého názoru velmi žádaný jev, při poklesu výroby . 

Analýza bodu zvratu hospodářského střediska chemické linky 

Pro analýzu bodu zvratu mi byly poskytnuty společnosti Lanex a.s. data, zahrnující počet 

prodaných tun výrobků v jednotlivých letech 2008 – 2011. Dále mi byly poskytnuty údaje o 

procentuálním podílu variabilních a fixních nákladů podílejících se na celkové ceně 

prodaných tun výrobků. 

Pro výpočet bodu zvratu jsem použil vzorec uvedený v teoretické části,  kapitola 1.1 [2]. 
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Tabulka č. 6 Výpočet bodu zvratu hospodářského střediska chemické linky 

 2008 2009 2010 2011 

Počet tun 1274 1499 1351 1794 

Cena za 1t (Kč) 79 872 79 863 79 831 79 881 

FN náklady (Kč) 19 334 020 23 943 000 22 648 920  25 795 440 

VN na 1t (Kč) 49 521 52 710 5 1092 55 118 

BZ (t) 637 882 788 1042 

 

Z uvedené tabulky  č. 6 můžeme vypozorovat rostoucí trendy bodu zvratu od roku 2008 – 

2009 a následně v roce 2011. Toto zvýšení bylo způsobeno rostoucím objemem produkce, což 

mělo za následek nárůst nákladů a také výnosů. Náklady se zvyšovaly téměř ve stejném 

poměru jako výnosy. 

V roce 2010 došlo ke snížení hodnoty bodu zvratu. V tomto roce došlo také k poklesu 

produkce.   

Vývoj nákladů a výnosů hospodářského střediska pletárna.  

Tabulka č. 7 Horizontální analýza vybraných ukazatelů hospodářského střediska pletárna 

(v tis. Kč) 2008 2009 
Změna 

v  % 
2010 

Změna 

v % 
2011 

Změna 

v % 

Tržby za prodej 

výrobků 
205 367 196346 -4,4 194 362 -1 202852 +4 

Celkem 

vytvořené 

hodnoty 

197 347 187 230 -5,1 178 439 -4,7 188 346 +6 

Celkové VN 116 036 105 487 -9,1 97 379 -7,7 103 864 +7 

Celkové FN 27 065 23 687 -12,5 21 556 -9 18 998 -11,9 

HV  54 253 58 062 + 7 59 504 +2 65 607 +10 

 

Tabulka č. 7 nám podává informace o vývoji nákladů a výnosů u hospodářského střediska 

Pletárna.  
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Z tabulky č.7 můžeme vyčíst následující údaje:  

Tržby za prodeje výrobku se snížily v roce 2009 oproti 2008 o 4,4 %.  V následném roce 

2010 poklesly tržby oproti roku 2009 o 1%. V roce 2011 se tržby zvýšily o 7 % oproti roku 

2010. 

Celkové vytvořené hodnoty hospodářského střediska měly největší hodnotu v roce 2008, 

kdy činily 188 346 000 Kč. V tomto roce sice hospodářské středisko zaznamenalo nejvyšší 

vytvořené hodnoty, ale zároveň v tomto roce dosáhl podnik nejmenšího hospodářského 

výsledku. V roce 2008 byly vytvořené hodnoty o 5 % vyšší než v následném roce, ale zároveň 

můžeme vyčíst z tabulky, že celkové náklady byly o 10 % vyšší než v následném roce. Což 

vedlo ke snížení hospodářského výsledku.  

Variabilní náklady zaznamenaly v roce 2009 pokles o 9,1 % oproti roku 2008 a v roce 

2010 byly variabilní náklady o 9 % nižší než v roce 2009. Vše bylo zapříčiněno klesajícím 

objemem produkce.  

V roce 2011 můžeme u variabilních nákladů zpozorovat nárůst o 7 %. Toto zvýšení 

variabilních nákladů bylo způsobeno zvýšením produkce hospodářského střediska pletárna o 

6 % oproti předešlému roku 2009. V roce 2011 bylo dosaženo také nejvyššího hospodářského 

výsledku. 

U fixních nákladů hospodářského střediska pletárna můžeme zaznamenat klesající tendenci 

těchto nákladů. Jednou z příčin poklesu nákladů, je pokles fixních mezd, jak můžeme vyčíst 

z přílohy č. 2. 

Tabulka č. 8 Podíl variabilních a fixních nákladů na celkových nákladech hospodářského 

střediska pletárna. 

 
2008 2009 2010 2011 

(v tis. Kč) % (v tis. Kč) % (v tis. Kč) % (v tis. Kč) % 

VN 116 036 81 105 487 82 97 379 82 103 864 85 

FN 27 065 19 23 687 18 21 556 18 18 998 15 

CN 143 101 100 129 174 100 118 937 100 122 862 100 
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Z tabulky č. 8 můžeme vyčíst podíl variabilních a fixních nákladů na celkových nákladech 

hospodářského střediska pletárna. 

Podíl variabilních a fixních nákladů k celkovým nákladům má konstantní vývojový 

charakter. V letech 2008 – 2010 se pohyboval průměrný podíl variabilních nákladů 

k celkovým 81,5 %. Podíl fixních nákladů byl v průměru 18,5%. K nepatrné změně došlo 

v roce 2011, kdy se zvýšil podíl variabilních nákladů o 3 % oproti roku 2010. 

Porovnáme-li podíl variabilních a fixních nákladů k celkovým nákladům u hospodářského 

střediska pletárna (Tabulka č. 8) a hospodářského střediska chemické linky (Tabulka č. 4), 

můžeme zjistit, že vyšší podíl fixních nákladů má hospodářské středisko pletárna. Což by 

mělo svědčit o vyšší automatizaci tohoto hospodářského střediska.  

Tabulka č. 9 Procentuální rozbor položek nákladů k vytvořeným hodnotám hospodářského 

střediska chemické linky. 

(v tis.) 

2008 2009 2010 2011 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Přímý materiál 85 676 43 73 685 39 69 587 39 72 636 39 

Přímé mzdy a 

odvody 
22 303 11 19 365 10 18 628 10 18 037 9,5 

Fixní mzdy 6 687 3,3 5 980 3,2 5 924 3,3 5 323 2,8 

Osobní náklady 

celkem 
35 191 18 30 978 16,5 26 848 15 25 422 13,5 

Cel. vyt. Hodnoty 

(Kč) 
197 343 187 230 178 439 188 366 

 

Tabulka č. 9 nám podává informace o závislosti vybraných nákladů na celkových 

vytvořených hodnotách hospodářského střediska pletárna. Jinak řečeno udává, jaký 

procentuální podíl mají jednotlivé náklady na celkových vytvořených hodnotách.  

Z tabulky můžeme vyčíst, že největší podíl na vytvořených hodnotách má přímý materiál, 

který se ve sledovaných letech 2008 – 2011 pohyboval v průměru okolo 40%.  
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Druhým nejvýznamnějším nákladem, který se podílí na vytvořených hodnotách, jsou 

celkové osobní náklady. Z celkových osobních nákladů se nejvýznamnější měrou podílejí na 

celkových vytvořených hodnotách přímé mzdy a odvody.  

Osobní náklady se v průběhu hospodaření v jednotlivých obdobích snižovaly. Což svědčí o 

zvyšování automatizace hospodářského střediska. 

Fixní mzdy se na produkci podílejí nepatrným množství. Také u tohoto hospodářského 

střediska je velmi malé množství THP pracovníků. 

Porovnáme-li procentuální podíl jednotlivých vybraných nákladů hospodářského střediska 

pletárna (Tabulka č. 9) a hospodářského střediska chemické linky (Tabulka č. 5) zjistíme, že 

přímý materiál u hospodářského střediska pletárna se podílí na celkových vytvořených 

hodnotách podstatně nižší měrou, než u hospodářského střediska chemické linky. Ale zároveň 

je u hospodářského střediska pletárna podstatně vyšší podíl osobních nákladů, než je tomu u 

hospodářského střediska chemické linky. Což značí o vyšší automatizaci chemické linky 

oproti pletárně. 

 Analýza bodu zvratu hospodářského střediska pletárna 

Tabulka č. 10 Výpočet bodu zvratu hospodářského střediska pletárna 

 2008 2009 2010 2011 

Počet tun 53 54 59 69 

Cena za 1t (Kč) 3 874 849 3 636 037 3 294 271 2 939 884 

FN náklady (Kč) 2 402 406 2 399 784 2 108 333 2 028 520 

VN na 1t (Kč) 39 019 730 39 269 200 40 816 020 36 513 360 

BZ (t) 27 32 34 40 

 

Z uvedené tabulky č. 10 můžeme vypozorovat rostoucí trendy bodu zvratu od roku 2008 – 

2011. Toto zvýšení bylo způsobeno rostoucím objemem produkce, což mělo za následek 

nárůst nákladů a také výnosu. Náklady se zvyšovaly téměř ve stejném poměru jako výnosy.  
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Hospodářské středisko pletárna dosahuje velmi nízké úrovně bodu zvratu. Což znamená, 

že hospodářské středisko začalo vy tvářet zisky, nebo-li pokrylo většinu svých nákladů již 

v polovině celkových vyprodukovaných tun. 

Vývoj nákladů a výnosu hospodářského střediska pletárna 

Tabulka č. 11  Horizontální analýza vybraných ukazatelů hospodářského střediska 

provazárna. 

(v tis. Kč) 2008 2009 
Změna 

v  % 
2010 

Změna 

v % 
2011 

Změna 

v % 

Tržby za prodej 

výrobků 
166 232 160 233 -3,6 186 453 +16,4 165 303 -11,3 

Celkem 

vytvořené 

hodnoty 

61 675 59 810 -3 71 407 +19,4 79 097 +10,8 

Celkové VN 47 247 45 114 -4,51 51 664 +14,5 57 745 +11,2 

Celkové FN 10 218 9 825 -3,8 11 368 +15,7 10 998 -3,3 

HV  4 202 4 863 +15,7 8 366 +72 10 354 +23,8 

 

Tabulka č. 11 nám udává informace o vývoji nákladů a výnosu hospodářského střediska 

provazárna. 

Z výše uvedené tabulky č. 11 můžeme vyčíst následující údaje: 

U tržeb za prodej výrobků můžeme vyčíst, že v roce 2009 došlo k snížení prodeje o 3,6 % 

oproti roku 2008.  

V roce 2010 došlo k razantnímu navýšení tržeb z prodeje výrobku a to o 16,4 %.  

V roce 2011 došlo k opětovnému poklesu tržeb a to 11,3% oproti roku 2011. 

U celkových vytvořených hodnot můžeme zaznamenat, že pokles nastal v roce 2009 a to 3 

% oproti předcházejícímu roku 2008.  

Dále můžeme z tabulky vyčíst, že v následujících letech vždy došlo k nárůstu tohoto 
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ukazatele. V roce 2010 došlo k navýšení celkových vytvořených hodnot oproti roku 2009 o 

19,4 % a v roce 2011 došlo k nárůstu o dalších 10,8 % oproti roku 2011. 

U vývoje variabilních nákladů došlo v roce 2009 k poklesu o 4,51 %, což koresponduje 

s poklesem tržeb za prodané výrobky.  

V roce 2010 došlo k navýšení variabilních nákladů o 19,4 % oproti roku 2009. V tomto 

roce, jak jsem již zmínil, došlo k nárůstu tržeb z prodeje výrobku o 16,4 %, což poukazuje na 

nadproporcionální vývoj variabilních nákladů.  

Velmi znepokojivý jev nastal v roce 2011 u těchto nákladů. Jak můžeme vyčíst z tabulky, 

v roce 2011 došlo k poklesu tržeb o 11,3 % oproti roku 2010, ale u variabilních nákladů došlo 

k navýšení o 11,2 %, což poukazuje na špatné hospodaření tohoto hospodářského střediska. 

U fixních nákladů došlo v letech 2009 a 2011 k poklesu oproti předcházejícím létům. Jinak 

tomu bylo v roce 2010, kdy došlo k nárůstu těchto nákladů o 15,7 % oproti roku 2009. 

Vývoj hospodářského výsledku měl ve sledovaných letech 2008 – 2011 vzestupný 

charakter, jak můžeme z tabulky vyčíst. Největšímu nárůstu došlo v roce 2010, kdy se 

hospodářský výsledek zvýšil oproti roku 2009 o 72 %. U tohoto střediska můžeme 

vypozorovat, že i v době hospodářské krize došlo k nárůstu hospodářského výsledku.  

Tabulka č. 12 Podíl variabilních a fixních nákladů na celkových nákladech hospodářského 

střediska provazárna. 

 

2008 2009 2010 2011 

(v tis. Kč) % (v tis. Kč) % (v tis. Kč) % (v tis. Kč) % 

VN 47 247 82 45 114 82 51 664 82 57 745 85 

FN 10 218 18 9 825 18 11 368 18 10 998 15 

CN 57 465 100 54 939 100 63 032 100 67 743 100 

 

Z tabulky č. 12 můžeme vyčíst podíl variabilních a fixních nákladů na celkových 

nákladech hospodářského střediska provazárna. 



40 

 

Z vývoje podílu variabilních a fixních nákladů na celkových nákladech je zřejmé, že podíl 

těchto nákladů byl každoročně v konstantním poměru. Jinak tomu bylo v roce 2011, kdy 

došlo k nepatrnému snížení fixních nákladů a navýšení variabilních nákladů. 

Porovnáme-li tabulku č. 12 hospodářského střediska provazárna s předchozími tabulkami 

(č.4 a č.5 ) hospodářských středisek chemické linky a pletárna zjistíme, že u hospodářského 

střediska pletárna byl poměr variabilních a fixních nákladů na celkových nákladech ve 

sledovaném období 2008 – 2009 zcela totožný s námi porovnávaným střediskem. Porovnáme-

li poměr nákladů s hospodářským střediskem chemické linky zjistíme, že u tohoto střediska 

byl větší poměr variabilních nákladů a nižší podíl fixních. 

Tabulka č. 13 Procentuální rozbor položek nákladů k vytvořeným hodnotám hospodářského 

střediska provazárna. 

(v tis.) 

2008 2009 2010 2011 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Přímý materiál 16 985 27,5 15 755 26,3 18 365 25,7 21 652 27,4 

Přímé mzdy a 

odvody 
8 110 13,1 7 752 13 9 138 12,8 8 323 10,5 

Fixní mzdy 3 110 5 2 944 4,9 3 434 4,8 3 325 4,2 

Osobní náklady 

celkem 
11 451 18,6 11 755 19,7 13 827 19,4 12 841 16,2 

Cel. vyt. Hodnoty 

(Kč) 
61 675 59 810 71 407 79 097 

 

Tabulka č. 13 nám podává informace o závislosti vybraných nákladů na celkových 

vytvořených hodnotách hospodářského střediska provazárna. Jinak řečeno udává, jaký 

procentuální podíl mají jednotlivé náklady na celkových vytvořených hodnotách. 

Z tabulky je patrné, že největší podíl na vytvářených hodnotách má přímý materiál, který 

se v průměru ve sledovaném období 2008 – 2011 pohyboval okolo 26,7 %. Porovnáme-li 

tento údaj s předchozími hospodářskými středisky chemické linky a pletárna zjistíme, že u 
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námi sledovaného hospodářského střediska se zastoupení přímého materiálu na celkových 

vytvořených hodnotách pohybovalo v nejmenším procentuálním zastoupení. 

Osobní náklady tohoto hospodářského střediska se podílely svým objemem na celkových 

vytvořených hodnotách ve sledovaném období v průměru okolo 18,5 %.  

Porovnáme-li osobní náklady tohoto hospodářského střediska s předchozími 

hospodářskými středisky zjistíme, že toto hospodářské středisko má největší procentuální 

zastoupení osobních nákladů na celkových vytvořených hodnotách. 

Analýza bodu zvratu hospodářského střediska provazárna 

Tabulka č.14 Výpočet bodu zvratu hospodářského střediska provazárna 

 2008 2009 2010 2011 

Počet tun 1 964 2 022 2 480 2 526 

Cena za 1t (Kč) 84 639 79 244 75 182 65 440 

FN náklady (Kč) 31 584 080 32 046 600 39 155 130 29 754 540 

VN na 1t (Kč) 52 476 52 301 48 116 45 154 

BZ (t) 982 1 189 1 447 1 467 

 

Z uvedené tabulky (č. 14) můžeme vypozorovat rostoucí trendy bodu zvratu od roku 2008 

– 2011. Toto zvýšení bylo způsobeno rostoucím objemem produkce, což mělo za následek 

nárůst nákladů a také výnosů. Náklady se zvyšovaly téměř ve stejném poměru jako výnosy.  

Hospodářské středisko provazárna dosahuje velmi nízké úrovně bodu zvratu, tak jako 

předchozí hospodářská střediska. Což znamená, že hospodářské středisko začalo vytvářet 

zisky, neboli pokrylo většinu svých nákladů již okolo poloviny z celkových vyprodukovaných 

tun. 
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Vývoj nákladů a výnosů hospodářského střediska správa 

Tabulka č. 15 Horizontální analýza vybraných ukazatelů hospodářského střediska správa.   

V tis. Kč 2008 2009 
Změna 

v  % 
2010 

Změna 

v % 
2011 

Změna 

v % 

Tržby z prodeje 

služeb 2 788 2 898 +3,9 3 255 +12,3 2 985 -8,3 

Celkem 

vytvořené 

hodnoty 

2 162 2 243 +3,7 2 534 +13 2 352 -7,2 

Celkové 

variabilní 

náklady 

3 214 3 308 +2,9 3580 +8,2 5 895 +64,7 

Celkové FN 52 535 51 358 -2,2 55 250 +7,6 54 463 -1,4 

HV před 

zdaněním 
-53 798 -52 755 -1,9 -55 337 +4,9 -58 912 +6,5 

 

Z tabulky č. 15 můžeme vyčíst následující údaje: 

Tržby z prodeje služeb tohoto hospodářského střediska měly v letech 2008 – 2010 

stoupající charakter. V roce 2009 došlo k navýšení tržeb z prodeje oproti roku 2008 o 3,9 %. 

V roce 2010 došlo k navýšení těchto tržeb oproti předcházejícímu roku 2009 o 12,3%.  

V roce 2011 došlo k poklesu tržeb z prodeje služeb oproti roku 2010 o 8,3%.  

Tržby z prodeje služeb se velkou měrou podílely na kladném výsledku celkových 

vytvořených hodnot.  

Jak můžeme z tabulky č. 15 vypozorovat, tak také celkové vytvořené hodnoty měly 

v obdobích 2008 – 2010 rostoucí tendenci. Jak jsem již zmínil výše, byl výsledek celkových 

hodnot závislý na hodnotách tržeb z prodeje služeb. Z tabulky je patrné, že když stoupaly 

tržby z prodeje služeb, stoupaly také celkové vytvořené hodnoty. 

U variabilních nákladů došlo ke každoročnímu navýšení oproti minulému roku. 

K největšímu nárůstu variabilních nákladů došlo v roce 2011, kdy se zvýšily o 64,7 % oproti 

předchozímu roku 2010. Tento stav způsobil velký narůst nákladů na prodané zboží, jak 
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můžeme vyčíst v příloze č. 4. Této jev je velmi zajímavý, protože tržby za prodané zboží byly 

o 50 % menší než jejich náklady.   

U fixních nákladů došlo v roce 2009 oproti 2008 k  poklesu těchto nákladů o 2,2%. V roce 

2010 došlo k navýšení o 7,6 % oproti předcházejícímu roku. V roce 2011 došlo opět 

k poklesu celkových fixních nákladů 1,4%. 

Hospodářský výsledek tohoto hospodářského střediska byl v jednotlivých letech 2008 – 

2011 vždy v červených číslech. Hodnotu hospodářského výsledku největší mírou ovlivňovala 

hodnota fixních nákladů v jednotlivých letech. 

Tabulka č. 16 Podíl variabilních a fixních nákladů na celkových nákladech hospodářského 

střediska správa. 

Druh nákladů 
2008 2009 2010 2011 

(v tis. Kč) % (v tis. Kč) % (v tis. Kč) % (v tis. Kč) % 

VN 3 214 6 3 308 6 3580 6 5 895 10 

FN 52 535 94 51 358 94 55 250 94 54 463 90 

CN 55 749 100 54 666 100 58 830 100 60 358 100 

 

Z tabulky č. 16 můžeme jasně vypozorovat, že největší procentuální podíl na celkových 

nákladech hospodářského střediska správa mají fixní náklady. Variabilní náklady se 

v průměru podílely na celkových nákladech ve sledovaných letech 2008 – 2011 v průměru 

okolo 7 %. 

Srovnáme-li podíl variabilních a fixních nákladů na celkových nákladech hospodářského 

střediska správa s hospodářskými středisky chemické linky pletárna a provazárna, zjistíme, že 

toto hospodářské středisko má největší podíl fixních nákladů.  

Je to způsobeno faktem, že v tomto hospodářském středisku oproti výše zmíněným třem 

střediskům je nejvyšší počet THP pracovníků. 
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Graf č. 1 Poměr variabilních a fixních nákladů na celkových nákladech SPJ II. 

 

Graf č. 1 nám zobrazuje poměr variabilních a fixních nákladů na celkových nákladech 

strategicko-organizační jednoty II pro rok 2011. Je patrné, že nejvyšší podíl na celkových 

nákladech zaujímají variabilní náklady u hospodářských středisek chemické linky, pletárna, 

provazárna. U hospodářského střediska správa se nejvyšší měrou na celkových nákladech 

podílejí fixní náklady. 

4. Analýza systému kalkulace podniku Lanex a.s. 

V této kapitole bude popsán systém kalkulace nákladů společnosti. Bude zde uveden 

příklad, pomocí kterého budou vypočteny celkové náklady na výkon hospodářského střediska 

provazárna. V další části této kapitoly bude vypočten krycí příspěvek na úhradu jednotlivých 

hospodářských středisek. V poslední částí této kapitoly dojde k cenovému porovnání 

vybraného produktu horolezecká lana s konkurencí. 

V podniku Lanex a.s. jsou sestavovány jak předběžné, tak výsledné kalkulace. Předběžnou 

kalkulaci sestavuje vždy podnik na začátku účetního období a vychází se z údajů minulého 

účetního období. Na základě těchto údajů stavoví společnost režijní přirážky, se kterými 

počítá společnost celý rok. 

Společnost využívá pro sestavování nákladů a cen výkonů dva základní druhy kalkulací a 
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Kalkulaci úplných vlastních nákladů – tento druh kalkulace využívá společnost pro 

oceňování vnitropodnikových výkonů, tj. polotovarů a hotových výrobků. Mají ryze interní 

charakter.  

Kalkulaci neúplných vlastních nákladů – tento způsob kalkulace využívá společnost, při 

stanování budoucí ceny výrobku a následného vyhodnocování výrobkové rentability. 

Způsob přiřazování nákladů ve společnosti Lanex a.s. 

Variabilní náklady přímé – přímý materiál, přímé mzdy, včetně odvodů a kooperace se na 

kalkulační jednici přebírají přímo z technologických podkladů. 

Variabilní náklady nepřímé – elektrická energie se rozvrhuje podle nejbližší příčinné 

souvislosti, a to dle přímých mezd, včetně odvodů. 

Fixní náklady výrobní a správní – tyto náklady se pro potřeby ocenění vnitropodnikových 

výkonů rozvrhují podle rozvrhové základny přímé mzdy včetně odvodů. 

Kalkulační vzorce 

Společnost využívá pro stanovování cen výkonů dva druhy kalkulačních vzorců. To jaký 

typ kalkulačního vzorce společnost použije, je vždy závislé na zvolené kalkulační metodě. 

Využije-li společnost ke stanovení nákladů výkonu kalkulaci úplných vlastních nákladů, 

vypadá kalkulační vzorec takto: 

Kalkulace výrobku   

+ Přímý materiál 

+ Přímé mzdy včetně odvodů 

+ Kooperace 

+ Spotřeba elektrické energie 

+ Režijní náklady výroby  

= Vlastní náklady výroby (VN) 

+ Režijní náklady SPJ 

+ Režijní náklady CENTRUM 

= Úplné vlastní náklady (ÚVN) 
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V případě, že společnost použije ke stanovení ceny výkonu kalkulaci neúplných nákladů, 

je vzorec následující: 

Kalkulace výrobku 

Cena po úpravách (po slevách a cenových zvýhodněních) 

- Variabilní náklady celkem: 

    + přímý materiál 

    + přímé mzdy včetně odvodů 

    + kooperace 

    + elektrická energie 

    + přepravné 

    + provize 

 = Krycí příspěvek KP I 

Ve společnosti se každý měsíc, poté co jsou známy tržby za jednotlivé výkony, provádí 

vyhodnocování efektivnosti výkonu pomocí krycího příspěvku KP II. Krycí příspěvek 

vypovídá o tom, kolika procenty z prodejní ceny daný výrobek přispěl ke krytí režijních 

nákladů a ke krytí zisku. 

Ohledně krycího příspěvku bude pojednávat následná podkapitola 4.1. 

Příklad stanovení kalkulace nákladů 

V následném příkladu sestavím kalkulaci nákladu na výkon hospodářského střediska 

pletárna. Vytvořená kalkulace nebyla sestavena na základě firemní šablony, ale na základě 

vlastního vzoru.   Data, která budou v příkladu uvedeny se nacházejí v příloze č.2. Jak jsem 

již zmínil výše, data jsou z důvodu citlivosti pozměněná a neodrážejí tak skutečné hodnoty 

společnosti Lanex a.s. .  

Jelikož se jedná o stanovení vnitropodnikových nákladů výkonu hospodářského střediska 

provazárna, bude využita kalkulační metoda úplných vlastních nákladů, jejíž kalkulační 

vzorec je uveden výše. 

V roce 2011 společnost Lanex a.s. prodala 2 526 t výrobku hospodářské střediska 

provazárna. Celkové tržby za prodané výrobky byly 165 303 000 Kč. 
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Tabulka č. 17 náklady hospodářského střediska provazárna 

Druh nákladů Množství  

Přímý materiál (Kč/t)  8 572 

Přímé mzdy včetně odvodů (Kč/t) 3 295 

Spotřeba elektrické energie (Kč/t) 1 677 

Režijní náklady výroby (Kč) 10 998 000 

Režijní náklady SPJ II (Kč) 109 799 000 

Režijní náklady CENTRUM (Kč) 37 725 660 

 

Tabulka č. 18 rozvrhová základna a sazba režie 

Typ režie Výrobní SPJ II CENTRUM 

Rozvrhová 

základna 

Přímé mzdy vč. 

odvodů 

Přímé mzdy vč. 

Odvodů 

Přímé mzdy vč. 

odvodů 

Suma režie (Kč) 10 998 000 109 799 000 37 725 660 

Suma RZ (Kč) 8 323 000 58 894 000 17 964 600 

Sazba režie (%) 132  186 210 

 

Pro výpočet sazby režie byla zvolena rozvrhová základna přímé mzdy včetně odvodů.  

Režijní sazba se vypočítala podle vzorce uvedeného v kapitole 1.1.3 [7]. Tyto jednotlivé 

sazby byly dále využity pro kalkulaci nákladů daného výkonu. Režijní náklady pak byly 

stanoveny jakou součin sazby odpovídající režie a dané rozvrhové základny. 
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Tabulka č. 19 Kalkulační vzorec ÚVN 

 

Přímý materiál (Kč/t) 8 572 

Přímé mzdy včetně odvodů (Kč/t) 3 295 

Spotřeba elektrické energie (Kč/t) 1 677 

Režijní náklady výroby (Kč/t) 4 448 

Vlastní náklady výroby (Kč/t) 17 992 

Režijní náklady SPJ II 6 129 

Režijní náklady CENTRUM 6 920 

Úplné vlastní náklady (Kč/t) 31 041 

 

Z tabulky č. 19 můžeme vyčíst , že úplné vlastní náklady výkonu jsou 31 041 Kč/t. Výše 

bylo zmíněno, že celkové tržby byly za výrobek tohoto hospodářského střediska 165 303 000 

Kč. A celkově se prodalo 2 526 t. Což znamená, že prodejní cena 1 t výrobku byla 65 441 Kč. 

Celkové náklady tedy tvoří 47 % z celkové ceny výrobku. Z toho vyplývá, že podnik má na 

každé tuně 53 % marži. Opět připomínám, že data, která mi byla poskytnuta pro výpočet, byla 

z důvodu citlivosti interních informací pozměněná. 

4.1 Krycí příspěvek na úhradu hospodářských středisek SPJ II 

Společnost Lanex a.s. využívá pro zjišťování ziskovosti jednotlivých hospodářských 

středisek krycího příspěvku na úhradu. Krycí příspěvky jsou ve společnosti členěny do dvou 

skupin, které odpovídají úrovní nákladů odečteným od celkových vytvořených hodnot. Pro 

hodnocení ziskovosti jednotlivých hospodářských středisek jsou používány krycí příspěvky 

KP I a KP II.  

Tabulka č. 20 Členění krycích příspěvků ve společnosti Lanex a.s. 

Úroveň Výpočet 

KP I Celkem vytvořené hodnoty – variabilní náklady celkem 

KP II Celkem vytvořené hodnoty – variabilní náklady celkem – fixní náklady celkem 
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Z předchozích výše zmíněných podkapitol budou v následující tabulce (Tabulka č. 21) 

sestaveny krycí příspěvky KP I a KP II za hospodářská střediska chemické linky, pletárna a 

provazárna za rok 2011. Krycí příspěvky KP I a KP II budou sestaveny jak v absolutním, tak 

procentuálním vyjádření. 

Tabulka č. 21 Celkem vytvořené hodnoty a krycí příspěvky za rok 2011 

Hospodářské středisko Cel. vytvořené hodnoty 

 (v tis. Kč) 

KP I 

(v tis. Kč) 

KP II 

(v tis. Kč) 

KP I % KP II % 

Chemické linky 294 769 30 524 5 204 10,4 1,8 

Pletárna 188 366 84 502 65 504 44,9 34,8 

Provazárna 79 097 21 352 10 354  27 13,1 

Celkem 562 232 136 378 81 062 24,3 14,4 

 

KPI  -  krycí příspěvek po odečtení variabilních nákladů od celkových vytvořených hodnot. 

KP II – krycí příspěvek po odečtení variabilních i fixních nákladů od celkových vytvořených 

hodnot. 

Výše uvedenou tabulku (Tabulka č. 21) jsem doplnil v následující tabulce (Tabulka č. 22) 

o podíly jednotlivých hospodářských středisek na celkových vytvořených hodnotách celé 

podnikatelsko-strategické jednotky SPJ II a krycích příspěvcích. 

Tabulka č. 22 Podíl na celkových vytvořených hodnotách za rok 2011 

Skupina Cel. vytv. hodnoty (%) KP I (%) KP II (%) 

Chemické linky 52 22 6 

Pletárna 34 62 81 

Provazárna 14 16 13 

 

Tabulka č. 22 nám podává následující údaje: 
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Je zcela zřejmé, že nejvyšší podíl na celkových vytvořených hodnotách zaujímá 

hospodářské středisko chemické linky, avšak podíl hodnoty KP I a KP II k celkovým 

vytvořeným hodnotám klesá, což znamená, že prodejní ceny všech vytvořených hodnot 

tohoto hospodářského střediska jsou nižší, než u ostatních dvou hospodářských středisek 

vzhledem k vyprodukovanému množství a variabilním nákladům (KP I). Toto hospodářské 

středisko v sobě váže větší podíl fixních nákladů výroby (KP II), protože podíl celkových 

vytvořených hodnot je u tohoto střediska nejvyšší. 

Hospodářské středisko pletárna má nižší podíl na celkových vytvořených hodnotách, avšak 

skoro čtrnáctinásobný podíl KP II. V tomto hospodářském středisku je nižší podíl fixních 

nákladu na celkových vytvořených hodnotách, než u hospodářského střediska chemické linky.  

Hospodářské středisko provazárna, je středisko se stabilním podílem celkových 

vytvořených hodnot KP I a KP II. 
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4.2 Cenové srovnání vybraného produktu s konkurencí 

Pro cenové srovnání produktu jsem vybral horolezecká lana. Tento produkt je vyráběn 

v hospodářském středisku provazárna, na které jsem prováděl kalkulaci úplných vlastních 

nákladů. Z této kalkulace vyplynulo, že celkové náklady na 1 tunu tvoří 50 % z celkové 

prodejní ceny produktu. 

Pro cenové srovnání jsem vybral následující konkurenční firmy, které jsou uvedeny 

v tabulce č. 23.  

Tabulka č. 23 Porovnání ceny produktu s konkurencí 

Název společnosti Průměr horolezeckého lana (v mm) Cena v Kč bez DPH 

Lanex a.s. 9,1  1 290 

Romak Group s.r.o. 9,1 1 100 

TotalOutdoor s.r.o. 9,1 1 150 

 

Tabulka č. 23 nám podává informaci o tom, že produkt společnosti Lanex a.s. je 

z porovnávaných produktů nejdražší. Společnost má ale mnohem větší nabídku 

horolezeckých lan, než konkurenční firmy, proto je pro odběratele svým rozsáhlejším 

sortimentem a nabídkou zajímavější. Svým stálým zákazníkům nabízí množstevní slevy, které 

v konečném důsledku prodejní cenu snižují.  

Díky nízkým celkovým nákladům, které tvoří celkovou prodejní cenu, může společnost 

poskytovat svým zákazníkům různé cenově zvýhodněné nabídky založené na množstevním 

odběru. Takto motivuje své odběratele ke koupi většího množství za nižší cenu.  
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5. Návrh na zlepšení řízení nákladů podniku Lanex a.s. 

Při analýze nákladů strategicko-podnikatelské jednotky SPJ III jsem zjistil, že podnik 

využívá členění nákladů ve vztahu k objemu produkce, neboli náklady jsou u hospodářských 

středisek členěny na variabilní a fixní. Cílem střediskového hospodaření je zainteresovat 

jednotlivá hospodářská střediska na výsledku hospodaření. 

Při samotné analýze jednotlivých nákladových středisek chemické linky, pletárna, 

provazárna a správa jsem vycházel z hospodářských výkazů jednotlivých hospodářských 

středisek, které jsou uvedeny v přílohách č.1, č. 2, č. 3, č. 4. Z těchto výkazů jsem vybral 

určité ukazatele, u kterých jsem sledoval jejich vývoj v letech 2008 – 2011. 

Dále jsem porovnával procentuální podíl variabilních a fixních nákladů na celkových 

nákladech jednotlivých hospodářských středisek. U jednotlivých hospodářských středisek 

jsem porovnával podíl vybraných nákladů na celkových vytvořených hodnotách daného 

hospodářského střediska. U jednotlivých hospodářských středisek byl sestaven bod zvratu. 

Z výše zmíněných porovnávání jsem zjistil, že největší podíl nákladů na celkových 

nákladech zaujímají náklady variabilní. Jinak tomu bylo u hospodářského střediska správa, 

kde vyšší podíl na celkových nákladech zaujímaly fixní náklady. Dále bylo zjištěno, že 

největší podíl na vytvořených hodnotách jednotlivých hospodářských středisek zaujímá přímý 

materiál. Při sestavování bodu zvratu bylo zjištěno, že jednotlivá hospodářská střediska 

začínají pokrývat veškeré své náklady okolo 50 % celkové produkce hospodářského střediska. 

Při analýze výkazu jednotlivých hospodářských středisek jsem si povšiml, že ve výkazech 

nejsou uvedeny odpisy jednotlivých hospodářských středisek. Každé z výše uvedených 

hospodářských středisek, až na hospodářské středisko správa, je plně automatizováno. Což 

můžeme také vypozorovat z množství dělníků, kteří jsou v jednotlivých hospodářských 

střediscích vedení. Dle mého názoru jsou díky nepřítomnosti odpisů výsledky každého 

hospodářského střediska zkresleny a nepodávají tak pravý obraz o hospodaření daného 

hospodářského střediska. Také úroveň bodu zvratu je díky nepřítomnosti odpisů, které by dle 

mého názoru velkou mírou ovlivnili výši fixních nákladů, velmi zkreslená. Proto bych 

doporučoval společností Lanex a.s. vedení odpisů na úrovni hospodářských středisek. 
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Z analýzy hospodářských středisek jsem vypozoroval fakt, že způsob sledování 

hospodaření jednotlivých hospodářských středisek je prováděn pouze na analytických účtech 

nákladů a výnosů, bez účtování vzájemného poskytování služeb, materiálu atd., o čemž 

vypovídá také výsledek hospodaření hospodářského střediska správa, který byl ve 

sledovaných letech 2008 – 2011 vždy v záporných číslech. Což svědčí o tom, že služby 

hospodářského střediska správa nejsou přímo účtovány  hospodářským střediskům, které tyto 

služby využívají.  Dle mého názoru, takovéto sledování hospodaření hospodářských středisek 

je vhodné pro malé účetní jednotky, kde není mnoho hospodářských středisek, což není 

příklad společnosti Lanex a.s..  Společnosti Lanex a.s. bych doporučil sledování hospodaření 

jednotlivých hospodářských středisek se vzájemným zaúčtováním vnitropodnikových výkonů. 

V případě, že by společnost využila sledování hospodaření jednotlivých středisek včetně 

zaúčtování vnitropodnikových služeb, naskýtají se jí dvě možnosti, jakým způsobem 

sledování provádět: 

1. Jednookruhové účetnictví - vhodné vytvořit, pokud se významně liší požadavky 

externích a interních uživatelů účetních informací, například z hlediska odlišného 

vymezení nebo ocenění aktiv a závazků 

2. Dvouokruhové účetnictví - vhodné vytvořit pokud je zřejmé, že požadavky 

nákladového účetnictví je možno zajistit pouhým podrobnějším sledováním informací 

za podnik jako celek 

Já bych společnosti doporučil sledování hospodaření hospodářských středisek na základě 

dvouokruhového účetnictví, jelikož takovéto vedení vnitropodnikového účetnictví má vyšší 

vypovídací schopnost pro manažery podniku. V současné době využívá společnost 

jednookruhového účetnictví. 

Při analýze systému kalkulací ve společnosti Lanex a.s. bylo zjištěno, že ve společnosti se 

používají dvě základní metody pro stanovování nákladů a cen výkonů. První způsob 

sestavovaní kalkulací je pomocí kalkulací úplných vlastních nákladů, kterou společnost 

využívá při oceňování vlastních výkonů. Na tento typ kalkulační metody, byl v kapitole č. 4 

sestaven příklad, jehož úkolem bylo zjistit, jaké jsou celkové náklady výkonů hospodářského 

střediska provazárna. Příklad byl sestaven na datech uvedených v příloze č. 3 a datech 

poskytnutých společnosti Lanex a.s. . Data, která byla v příkladu použita, byla z důvodu 

citlivosti interních informací pozměněná a neodpovídala skutečným hodnotám společnosti.  
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Z výsledku příkladu bylo zjištěno, že náklady tvoří 47 % z prodejní ceny výrobku. Ale jak 

jsem už zmínil, nízký podíl nákladů a tedy vysoká marže byla zapříčiněna neúčtováním 

odpisů na úrovní hospodářských středisek.   

Součástí této kapitoly byla podkapitola zabývající se krycím příspěvkem na úhradu. V této 

podkapitole bylo zjištěno, že v podniku jsou ke sledování ziskovosti hospodářských středisek 

využívány krycí příspěvky KP I a KP II. Na základě příloh č.1, č.2, č.3, byl sestaven krycí 

příspěvek hospodářských středisek chemické linky, pletárny a provazárny. Z výsledku bylo 

zjištěno, že hospodářské středisko provazárna je středisko se stabilním podílem celkových 

vytvořených hodnot KP I a KP II. Dále bylo zjištěno, že středisko chemické linky má největší 

podíl na celkových vytvořených hodnotách, ale podíl hodnoty KP I a KP II ku celkovým 

vytvořeným hodnotám klesá, což znamená, že prodejní ceny všech vytvořených hodnot 

tohoto hospodářského střediska jsou nižší, než u ostatních dvou hospodářských středisek 

vzhledem k vyprodukovanému množství a variabilním nákladům (KP I). 

Jak jsem uvedl výše, společnost Lanex a.s. využívá pro výpočet nákladů kalkulaci úplných 

vlastních nákladů a neúplných vlastních nákladů. Nevýhoda těchto dvou kalkulačních metod 

je ta, že nemusí dávat správné informace o nákladech spojených s podnikovými činnostmi a 

výkony nebo pro stanovení cen, jelikož nezachycují přesnou příčinu vzniků nákladů 

k danému výkonu. To znamená, že danému výkonu nejsou přiřazeny přesně ty náklady, které 

výkon skutečně spotřebovává, ale jsou mu přiřazovány na základě rozvrhových základen 

v určitém poměru.  

Z tohoto důvodu bych firmě doporučil zavedení kalkulační metody podle aktivit, neboli 

také ABC kalkulační metodu. Výhoda této metody je ta, že se snaží aplikovat principy příčné 

souvislosti do kalkulačního systému firmy tím způsobem, že mapuje a nákladově oceňuje 

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

Hlavním pozitivem, které ABC kalkulace přináší, je vyšší přesnost kalkulace jako takové, ale 

také značně širší spektrum informací, které metoda ABC poskytuje, a které se neomezují jen 

na nákladové ocenění výkonů.  

Při analýze podniku jsem zjistil, že firma provozuje e-shop, což znamená, že se zaměřila 

také na online klientelu. E-shop, kterým v současné době disponuje, velmi postrádá SEO 

optimalizaci, což znamená, že je velmi obtížné tento e-shop ve vyhledávačích najít.  

Společnost vyrábí mnoho produktů, které jsou na internetu vyhledávány koncovými 
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zákazníky, jako například horolezecké lana, autolana atd..  Z důvodu špatné SEO 

optimalizace se společnost ochuzuje o možné příjmy a tedy i v konečném důsledku o 

navýšení hospodářského výsledku z tohoto prodeje.  

Z výše uvedeného důvodu, bych společnosti u vybraných výrobku doporučil zlepšení SEO 

optimalizace e-shopu. Společnost by měla využívat takových marketingových nástrojů, jako 

jsou Sklik, Googleadwords, Heureka. V případě využívání těchto nástrojů by se zvýšil prodej 

vybraných výrobků. U těchto marketingových nástrojů je velká výhoda, že se u nich dají 

velmi efektivně řídit náklady. 

V případě, že by se společnost zaměřila na online prodej, oslovila by tím novou skupinu 

zákazníků a tím by začala generovat zisky z tohoto segmentu zákazníků. 
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6. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat náklady a bod zvratu vybraného podniku 

Lanex a.s. Náklady a bod zvratu byly analyzovány na úrovni hospodářských středisek 

podniku. Součástí byla také analýza kalkulace nákladů v podniku. 

V úvodu praktické částí jsem provedl analýzu vývoje hospodářského výsledku 

společnosti, jako celku. Z této analýzy bylo vypozorováno, že podnik vykazoval kladný 

hospodářský výsledek i v období krize v roce 2009. Při prozkoumání výkazu zisku a ztrát 

bylo zjištěno, že kladný hospodářský výsledek byl zapříčiněn doprodejem dlouhodobého 

majetku. Po odečtení částky získané za prodaný dlouhodobý majetek od výsledku 

hospodaření můžeme konstatovat, že i v tomto roce byl podnik v červených číslech. 

V následném roce 2010 již podnik vykazoval zisk, na kterém se velkou měrou podílel 

provozní výsledek hospodaření, což svědčilo o překonání hospodářské krize. 

V následné kapitole jsem prováděl analýzu nákladů a výnosů na úrovni hospodářských 

středisek strategicko-podnikateské jednotky II, která se zabývá výrobou lan a šňůr. U 

jednotlivých hospodářských středisek, jsem prováděl horizontální analýzu nákladů a výnosů 

za období 2008 – 2011. Z této analýzy byl vývoj vybraných nákladů a výnosů ve zmíněných 

letech. 

Dále jsem prováděl analýzu závislosti vybraných nákladů na celkových vytvořených 

hodnotách jednotlivých hospodářských středisek. Z uvedené analýzy bylo zjištěno, že 

nejvyšší měrou se na celkových vytvořených hodnotách podílí přímý materiál. Tento údaj pro 

firmu znamená, že podnik by měl co nejefektivněji řídit hospodaření s přímým materiálem. 

Například nákup vstupního materiálu, kterým je granulát, jenž je dovážen ze zahraničí a jehož 

cenu ovlivňuje vývoj amerického dolaru, za který je nakupován, může firma využitím 

zajišťovacích instrumentů jako je forward a tak zamezit ztráty z vývoje kurzu. 

Na úrovni hospodářských středisek byl také zjišťován podíl variabilních a fixních nákladů 

k celkovým nákladům jednotlivých hospodářských středisek. Z analýzy bylo zjištěno, že 

nejvyšší podíl na celkových nákladech zaujímají variabilní náklady a to mnohonásobně než 

náklady fixní. Jinak tomu bylo u hospodářského střediska Správa, kde fixní náklady 

převyšovaly variabilní.   

Tento jev byl velkou měrou zapříčiněn tím, že firma neúčtuje odpisy na úrovni hospodářských 

středisek, a tím velkou měrou dochází ke zkreslení poměru mezi variabilními a fixními 
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náklady na celkových nákladech. Firmě bylo v kapitole č. 5 doporučeno doplnění 

hospodářských výkazů jednotlivých hospodářských středisek o odpisy. 

U jednotlivých hospodářských středisek byl vypočítán bod zvratu. Výsledky z výpočtu 

bodu zvratu poukazovaly na fakt, že jednotlivá hospodářská střediska začínají pokrývat 

veškeré své náklady a tím vykazovat zisk již při 50 % veškeré své produkce. Tyto výsledky 

byly velkou měrou ovlivněny právě neúčtováním odpisů na úrovni hospodářských středisek. 

V případě, že by byly odpisy jednotlivých hospodářských středisek zahrnuty do fixních 

nákladů, došlo by posunutí bodu zvratu směrem nahoru, což by znamenalo, že firma by začala 

dosahovat zisku při vyšší produkci výrobků.  

 Z výsledku kalkulace na vybraný výrobek, kterou jsem prováděl v kapitole č. 4, bylo 

zjištěno, že náklady na výrobek činily 47 % z prodejní ceny. Což znamená, že podnik má 

velký prostor pro marži a díky tomu může na základě velikosti objednávky nabízet svým 

zákazníkům množstevní slevy a tím je nutit k vyšším odběrům zboží. 

Pro zvýšení příjmů z tržeb jsem společnosti navrhl zaměření se na online byznys. 

Společnost sice disponuje e-shopem, na kterém nabízí své výrobky, ale SEO optimalizace 

daného e-shopu je na velmi nízké úrovni. Společnost by měla rozšířit svůj obzor působnosti 

právě o online svět, jelikož tento segment skýtá mnoho potencionálních zákazníků, kteří 

nakupují vybrané výrobky u konkurence. Tím, že se společnost online prodeji věnuje jen 

v minimální míře, připravuje se tak o konkurenční výhodu oproti konkurenci a o potenciální 

příjmy z této oblasti. 
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8. Přílohy 

Příloha č. 1 Výkaz hospodaření hospodářského střediska Chemické linky. 

Příloha č. 2 Výkaz hospodaření hospodářského střediska Pletárna. 

Příloha č. 3 Výkaz hospodaření hospodářského střediska Provazárna. 

Příloha č. 4 Výkaz hospodaření hospodářského střediska Správa. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


