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A b s t r a kt  

Ve své diplomové práci se zabývám tvorbou cen pro firmu KM Beta a.s., analýzou 

jejich silných a slabých stránek a porovnáním těchto cen s konkurencí. 

Nejdříve jsem popsala, co to jsou náklady, kalkulace, tvorba cen a popsala jsem 

vytváření plus/mínus matice, kterou potřebuji pro analýzu silných a slabých stránek firmy. 

V praktické části jsem vytvořila pomocí typového kalkulačního vzorce ceny šesti 

stěžejních výrobků pro rok 2012 a porovnala jsem změnu cen a nákladů za poslední tři 

roky. Posléze jsem analyzovala nejsilnější a nejslabší stránku firmy a její příležitosti a 

hrozby. Na závěr jsem porovnala ceny s konkurencí na tuzemském trhu.  
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A b s t r ac t  

In my  thesis I write about KM Beta company. I deal with proces of creating prices, 

analize the strenghts and weeknesses of the firm and after that  I compare created prices 

with rival companies. 

First part of the thesis includes describtion of KM Beta costs, caltulations, creation 

of prices, process of cteating plus/minus matrix, which I needed to determinate the 

strenghts and weeknesses. 

Second practical part of my thesis includes prices of six major products of the 

company for 2012, which were created according costing formula and comparison of 

prices and costs over the last three years.In final part I analyzed the strenghts and 

weeknesses of the firm along with opportunities and threats. In conclusion I compared KM 

Beta´s prices with prices of rival companies in the domestic market. 
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Ú v od  

V současné době jsou peníze nedílnou součástí života, jejich hodnota je podrobně 

zkoumána v ekonomické sféře. Ceny představují určitou hodnotu majetku a od ceny se 

odvíjí zájem nebo nezájem nákupčího či ocenění jmění firem, ale i jednotlivců. Krize se 

projevila v celém světě a ceny výrobků a služeb se mění neuvěřitelným tempem. Cena se 

odvíjí nejen od kvality použitého materiálu, ale také od cen konkurenčních podniků, míry 

konkurence na trhu a také od dostupnosti zboží. Po konzultaci se svou vedoucí a firmou 

KM Beta a.s. jsem se zaměřila na výpočet cen a jejich použití v praxi. Ceny se tvoří mnoha 

způsoby, každá firma si způsob zvolí libovolně. Nejčastěji se používá pro výpočet cen 

typový kalkulační vzorec, který více rozvedu v teoretické části diplomové práce.  

Za cíle své diplomové práce jsem si zvolila analýzu silných a slabých stránek firmy 

KM Beta a.s., vytvoření cen pro použití v praxi a jejich porovnání s konkurencí. Tato práce 

se bude skládat ze dvou základních částí a to část teoretická od kapitoly 1. Náklady až po 

kapitolu 4. Plus/mínus matice. Praktická část začíná kapitolou 5. Společnost KM Beta a.s. 

a končí kapitolou 6. Porovnání cen s konkurencí na tuzemském trhu.  

V teoretické části zmiňuji kalkulace, jež vycházejí z nákladů, které jsem také na 

začátku této části zevrubně popsala. Kalkulacím jsem po teoretické stránce věnovala větší 

pozornost, protože si myslím, že jsou nepostradatelnou součástí každé firmy a protože KM 

Beta a.s. tvoří pomocí typového kalkulačního vzorce ceny výrobků. Teorii ohledně tvorby 

cen nastíním ve třetí kapitole, kde zmiňuji i její druhy. A v závěru teoretické části popíšu 

firmu KM Beta a.s., se kterou jsem spolupracovala, a představím výrobky, pro které tyto 

ceny budu tvořit.  

Praktickou část diplomové práce lze rozčlenit na tři hlavní části a to Stanovení cen 

pro rok 2012, kde vytvořím ceny pro 6 stěžejních výrobků společnosti, které jsem popsala 

v kapitole 5. Společnost KM Beta a.s., nejdříve určím podmínky pro kalkulaci, vytvořím 

ceny výrobků a pro lepší pochopení tvorby cen popíšu kalkulace výrobků Hodonka a Beta 

podrobněji. Z typového kalkulačního vzorce vyjmu vlastní náklady, výrobní náklady a 

prodejní cenu a porovnám s vytvořenými cenami a náklady za poslední 3 roky.  

V Aplikaci plus/minus matice ve společnosti udělám nejdříve SWOT analýzu, 

kterou následně aplikuje do plus/mínus matice a vyhodnotím výsledky získané touto 

analýzou. 
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V části porovnání cen s konkurencí na tuzemském trhu vezmu vypočítané ceny 

použité v praxi a porovnám je s dostupnou konkurencí na trhu. Následně vyhodnotím 

situaci KM Bety z pohledu konkurenceschopnosti firmy. 

Kvůli bezpečnosti firmy jsem se rozhodla vynásobit veškeré ceny v kalkulačním 

vzorci koeficientem, který znám pouze já. Konečné ceny, tedy ceny, které budou 

aplikovány ve firmě, nejsou nijak upravovány.  
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1  N á kl a dy  

Náklady jsou obvykle definovány jako peněžně vyjádřené účelové vynaložení 

prostředků a práce v průběhu hospodářské činnosti podniku. Představují v penězích 

vyjádřenou spotřebu zhmotnělé a živé práce na výrobu a realizaci produkce. Náklady 

nabíhají nepřetržitě v procesu reprodukce. Náklady je nutné odlišit od peněžních výdajů, 

které představují úbytek peněžních fondů podniku. Také vždy musí souviset s výnosy 

příslušného období, musí být zajištěna věcná a časová shoda výnosů a nákladů 

s vykazovaným obdobím. V praxi se za časové období volí kalendářní období (rok, měsíc). 

Je třeba náklady podrobněji třídit podle určitých kritérií. 

 

Obr. 1 – klasifikace nákladů dle literatury [14] 

1 . 1  D r u h o v é  č l e n ě n í  n á k l a d ů  

Zde se jedná především o náklady externí (vznikající spotřebou prostředků a práce, 

které si podnik zajišťuje nákupem) mající charakter nákladů jednoduchých. Slouží 

k zachycení nákladů podniku jako celku nebo jeho částí a využívá se k prověřování vazeb 

mezi jednotlivými částmi jeho prováděcího plánu a dále při zpracování různých bilancí na 

podnikové úrovni. V podstatě je to soustřeďování do stejnorodých skupin spojených 

s činností jednotlivých výrobních faktorů. Základními nákladovými druhy jsou:  

 Spotřeba materiálu a energie. 
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 Služby nakoupené od externích dodavatelů. 

 Odpisy dlouhodobého majetku. 

 Osobní náklady (mzdové náklady, náklady na sociální zabezpečení, sociální 

náklady). 

 Finanční náklady (nákladové úroky). 

 Náklady na externí služby (oprava a udržování, nájemné, dopravné). 

Význam druhového členění nákladů  

„Slouží jako informační podklad při zajištění proporcí, stability a rovnováhy 

mezi potřebou zdrojů v podniku a jejich zabezpečením od dodavatelů (řízení zásob, 

personální řízení, …).  

Odpovídá na otázku: Jaké náklady byly vynaloženy? Tzn. druhové členění slouží 

ke kvantifikaci nákladů za dané časové období dle jednotlivých nákladových druhů.  

Na nižších stupních řízení je omezeno využití druhového členění nákladů pro 

řízení hospodárnosti (tj. přiměřenosti a účelnosti), protože druhové členění se nezabývá 

příčinou vynaložení nákladů, tj. bezprostředním či zprostředkovaným vztahem k 

výkonům.“ [14] 

1 . 2  Ú č e l o v é  t ř í d ě n í  n á k l a d ů  

Účelové členění je založeno na dvou hlediscích: 

Třídění podle místa vzniku a odpovědnosti – odpovídá na otázku, kde náklady 

vznikly a kdo je odpovědný za jejich vznik. Je to v podstatě třídění dle vnitropodnikových 

útvarů. Zde řadíme náklady jednicové a režijní nebo také náklady hospodářských středisek.  

Třídění podle výkonů neboli kalkulační členění – toto členění dále charakterizuji 

v kapitole 2.3. Členění kalkulací. 

1 . 3   Č l e n ě n í  n á k l a d ů  v  z á v i s l o s t i  n a  o b j e m u  

Důležité místo má členění nákladů na fixní a variabilní. Tradiční teorie nákladů 

vysvětlují tyto pojmy na základě výsledného chování nákladů a jejich vztahu ke konečné 

příčině jejich vzniku obvykle vyjadřované objemem produkce.  
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Náklady fixní – jsou to náklady, které se ve své absolutní výši nemění v určitém 

rozmezí objemu výroby. V přepočtu na jednici výroby tudíž budou mít tyto náklady 

s růstem objemu výroby degresivní charakter. Příkladem jsou odpisy hmotného majetku při 

použití lineární odpisové metody. Při výraznější změně objemu výroby se jejich absolutní 

výše mění skokem na jinou úroveň. Jsou tedy převážně závislé na čase. 

Graf 1 – Celkové fixní náklady 

 

Zdroj: literatura [14] 

Celkové fixní náklady se nemění s rostoucím objemem výkonů.  

Graf 2 – Průměrné fixní náklady 

 

Zdroj: literatura [14] 

Průměrné fixní náklady s rostoucím objemem výkonů klesají. Mají degresivní průběh. 

Náklady variabilní – jsou to náklady měnící se ve své absolutní výši v závislosti 

na objemu výroby. Tato závislost může být proporcionální, pak jde o náklady 

proporcionálně proměnné nebo proměnné náklady ve své absolutní výši rostou pomaleji. 
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Fixní a variabilní náklady lze zkoumat jako různě velké celky, nejrozsáhlejším 

stupněm agregace může být podnik, nejmenší zkoumanou jednotkou výrobní zařízení. 

Nejpřesnější informace získáme, když si za zkoumanou výrobní jednotku zvolíme celek co 

nejmenší, tento postup však bude velmi pracný a vynaloženému úsilí mnohdy nemusí 

odpovídat patřičné zvýšení kvality řízení daného procesu. Pokud zvolíme naopak celek co 

největší, ušetříme hodně práce, avšak výsledky analýzy budou hodně hrubé. Je nutné tedy 

hledat optimální velikost výrobní jednotky, za kterou provádíme analýzu nákladů, obvykle 

za ni lze považovat hospodářské, popř. nákladové středisko. 

1 . 4  Z  h l e d i s k a  r o z h o d o v a c í c h  p r o c e s ů  

Rozhodování je vždy orientováno na budoucí aktivity a budoucí průběh určité 

činnosti.  

Relevantní náklady jsou vymezeny jako takové budoucí náklady, které přísluší 

pouze danému rozhodnutí a liší se podle jednotlivých alternativ přicházejících v úvahu.  

Irelevantní náklady z hlediska rozhodnutí jsou takové, které zůstávají nezměněny 

při uplatnění určitého rozhodnutí.  

V procesu rozhodování je důležité, aby byly uvažovány všechny důsledky 

příslušného rozhodnutí, které mají vliv na budoucí náklady a výnosy. Je nutno uvažovat i 

s dalšími odvozenými náklady, které vzniknou v souvislosti se zvolenou alternativou. Jde 

obvykle o volbu optimální alternativy, jejíž přijetí znemožňuje realizovat efekt ze 

zamítnutých nerealizovaných variant. 

1 . 5  Č l e n ě n í  n á k l a d ů  z  h l e d i s k a  z m ě n  v  p o d m í n k á c h  

n á l a d o t v o r n é h o  p r o c e s u  

  Toto členění se zabývá projevem nákladů ve vývojovém procesu. Zkoumá 

výši rozdílů a jejich vývoj v nákladech při uskutečnění změn, při plnění plánu za určité 

časové období. Výše rozdílů se určí porovnáním veličin nákladů, jejich vývoj se má 

stanovit a vyhodnotit. Tyto rozdíly jsou označovány jako rozdílové náklady. Tyto veličiny 

lze vyjádřit v úhrnné výši nebo ve výši vztažené na jednotku výkonu, tedy v podobě 

průměrných veličin. 
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2  K a l ku l a c e  

2 . 1  Ú k o l  k a l k u l a c í  

 Nástrojem, který slouží ke stanovení nákladů a z nich vyplývající ceny 

výkonu, je kalkulace. Kalkulace vyjadřující náklady na výrobu výkonů se prolínají celým 

procesem řízení podniku. 

 Kalkulace: 

- Představují základní informační podklad pro řízení nákladů jednotlivých výkonů. 

- Slouží jako základ při plánování a kontrole v operativním řízení. 

- Jsou jedním z významných podkladů pro rozhodování o struktuře a sortimentu 

produkovaných výkonů. 

- Jsou výchozí základnou pro rozhodování týkajícího se cenové politiky. 

- Slouží jako podklad pro stanovení vnitropodnikových cen. 

Kalkulace se vyvíjejí v souladu s potřebami organizace.  

Kalkulace výsledná – zjišťování skutečných nákladů výkonů a na jejich základě 

stanoví ceny výkonu. 

Kalkulace předběžná – nutnost stanovovat náklady výkonů dopředu. [1, 2, 3] 

Kalkulace vlastních nákladů slouží ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů, 

k sestavování rozpočtů, ke kontrole a rozboru hospodárnosti výroby a rentability výkonů, 

k limitování nákladů apod. 

 Vlastní náklady jsou ve většině položek shodné s položkami finančního účetnictví, 

avšak v některých se liší (podniková mzda, kalkulační úroky, kalkulační nájemné). 

 Kalkulace nákladů je písemný přehled jednotlivých složek nákladů a jejich úhrn na 

kalkulační jednici. 

Kalkulační odpisy se účtují v takové výši, aby zajistily substanční zachování 

kapitálu, a účtují se tak dlouho, dokud je daný prostředek využíván (nájemné, odpisy, 

podnikatelská mzda atd.) 
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Kalkulační jednice je přesně určený výkon vymezený měrnou jednotkou (výrobek, 

polotovar, práce nebo služba), na který se vztahují vlastní náklady. 

Kalkulační množství představuje počet, hmotnost výkonu podniku, nebo li určité 

množství kalkulačních jednic, pro něž se stanoví najednou vlastní náklady výroby. 

[1, 2, 3, 4] 

2 . 2  O b s a h  k a l k u l a c í  

Obsahem jsou náklady na výrobu výkonů. Náklady se skládají ze svých 

jednotlivých prvků, které lze v prvním přiblížení charakterizovat jako nákladové druhy: 

- Spotřeba materiálu, spotřeba energie. 

- Spotřeba a použití externích prací a služeb. 

- Mzdové a ostatní osobní náklady. 

- Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 

- Finanční náklady (nákladové úroky, bankovní výlohy, pojistné). 

Dále členíme náklady podle účelu, přičemž toto základní členění se dělí ještě podle 

vztahu k danému technologickému procesu na dva typy: 

a) Náklady technologické – jsou ve vztahu příčinné souvislosti s technologickými 

operacemi při výrobě daného výkonu. Jde o kalkulace jednicové – materiál, mzdy, 

licenční poplatky. 

b) Náklady na vytvoření, zajištění a udržení podmínek racionálního průběhu 

daného procesu – sem patří náklady na řízení a obsluhu výroby a řízení a správu 

podniku jako celku. Jedná se o náklady režijní.  

Ještě existuje členění nákladů na přímé a nepřímé. Přímé náklady jsou náklady, 

které lze přiřadit přímo předmětu kalkulace (náklady na opotřebení speciálního nářadí). 

Nepřímé náklady jsou takové, které nemůžeme předmětu kalkulace přímo přiřadit. [1, 2, 3] 
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2 . 3  Č l e n ě n í  k a l k u l a c í  

Kalkulace můžeme členit dle:         

A) Časového hlediska 

B) Rozsahu nákladů zahrnutých do kalkulace 

C) Výkonového hlediska 

Ad A) Z hlediska času rozeznáváme kalkulace: 

Předběžné – sestavují se před započetím výrobního procesu proto, abychom zjistili 

předpokládanou výši vlastních nákladů výkonu. Předběžná kalkulace se dále dělí: 

a) Propočtová – úkolem je sestavit hodnotu nákladů pro předběžné posouzení 

efektivnosti investiční akce. 

b)  Plánovaná – využívá se především pro výkony, které se boudou v průběhu delšího 

časového období opakovat. 

c) Operativní – vyjadřuje úroveň nákladů, které odpovídají aktuálním technickým a 

výrobním podmínkám, za nichž se proces uskutečňuje. 

Výsledné – sestavují se po skončení výroby a jejich úkolem je zjistit skutečně vynaložené 

náklady. [2] 

Ad B) Podle rozsahu nákladů zahrnutých do kalkulace: 

Kalkulace úplných nákladů – veškeré náklady spojené s výkonem (přímé i režijní). Jsou 

rozpočítány na kalkulační jednici. Mezi hlavní metody úplné kalkulace řadíme: 

1. Kalkulace dělením 

a. Prostá kalkulace dělením  jde o nejjednodušší metodu kalkulace. Náklady na 

jednici se zjistí podle položek kalkulačního vzorce dělením úhrnných nákladů N za 

období počtem kalkulačních jednic q. Nejčastěji se používá v hromadné výrobě 

(elektrická energie, v těžbě uhlí, ve službách aj.) 

b. Stupňovitá kalkulace dělením  nejjednodušší případ pro použití je při oddělení 

výrobních, správních nebo odbytových nákladů, když se liší počet vyrobených a 

prodaných výrobků. Hlavní uplatnění je, když výrobek prochází několika 

výrobními stupni. Výsledek je přesnější, než když náklady finálního výrobku 
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vypočítáme jako podíl součtu nákladů jednotlivých výrobních stupňů a množství 

výrobku dohotovených v posledním výrobním stupni. Metoda se uplatňuje 

v chemické výrobě  zde se nazývá rozvrhová metoda 

c. Kalkulace dělením poměrovými čísly  Tato metoda se používá při výrobě 

výrobků lišících se pouze velikostí, tvarem, hmotností, pracností nebo jakostí (např. 

hutnické, cihlářské, dřevařské výrobky). Poměrová čísla zvolíme podle poměru 

spotřeby času na výrobu, hmotnosti, přímých mezd, velkoobchodní ceny výrobku.  

2. Kalkulace přirážková  Je určena pro kalkulování režijních nákladů při výrobě 

různorodých výrobků, a to většinou v sériové a hromadné výrobě. Náklady dělíme na dvě 

skupiny, na PŘÍMÉ a REŽIJNÍ. Přirážka je stanovena buď procentem, které zjistíme jako 

podíl režijních nákladů na nákladový druh zvolený za rozvrhovou základnu. Jinak sazbou, 

kterou vypočteme jako podíl režijních nákladů na jednotku naturální rozvrhové základny. 

Jednou z přirážkových metod je metoda strojových přirážek. Náklady zjišťujeme na každý 

stroj. Tím dostaneme přirážku režie na jednu hodinu příslušného stroje. Tato metoda je 

značným zpřesněním kalkulací, klade však značné nároky na evidenci a výpočty. Používá 

se ve vysoce mechanizovaných a automatizovaných výrobách  

3. Kalkulace ve sdružené výrobě  Zde se setkáváme s několika druhy výrobků 

v jednom technologickém postupu, vzniklé sdružené náklady proto musíme rozdělit na 

jednotlivé výrobky. 

a. Zůstatková metoda  Metodu použijeme, můžeme li jeden z výrobků považovat za 

hlavní a ostatní výrobky za vedlejší. Od celkových nákladů zúčtovacího období se 

odečtou vedlejší výrobky oceněné prodejními cenami a zůstatek se považuje za 

náklady hlavního výrobku. Výhodou je její jednoduchost a nevýhodou pak, že nelze 

kontrolovat náklady vedlejších výrobků.  

b. Rozčítací metoda  Pokud lze výrobky rozdělit na hlavní a vedlejší, potom 

použijeme tuto metodu. Náklady se rozčítají na jednotlivé výrobky podle 

poměrových čísel vypočítaných z množství získaných výrobků nebo podle poměru 

technických vlastností či cen výrobků. 

c. Metoda kvantitativní výtěže  Metodu lze použít, vznikají li sdružené výrobky ve 

stupňové výrobě. Rozvrhuje náklady podle množství výrobků získaných z výchozí 

suroviny. 
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4. Kalkulace rozdílové  Rozdílové metody se využívají ke kontrole přiměřenosti 

vynaložených nákladů tak, že porovnávají předem stanovené náklady jako úkol a zjišťují 

se rozdíly skutečných nákladů a tohoto úkolu. Zjišťují se odchylky od normovaných 

nákladů. 

[1, 2, 3, 4]. 

Ad C) Třídění dle výkonu 

Říká nám, na co byly náklady vynaloženy. Toto hledisko je rozhodující, umožňuje 

totiž zjištění rentability a řízení výrobkové struktury. Cílem je zjistit výši nákladů 

připadajících na určitý výkon. Při tomto členění je třeba přiřadit všechny náklady 

příslušnému nositeli a zároveň přihlížet k možnosti početně technického přiřazení nákladů 

k příslušnému výkonu. Zde rozlišujeme dva druhy nákladů: 
Přímé – lze určit jejich přímý vztah ke kalkulační jednici příslušných výkonů. 

Nepřímé – nelze je přímo zjistit na kalkulační jednici. Nazýváme je také režijní. 

Rozpočtují se na jednotlivé výkony podle určitých zvolených rozvrhových základen. 

Základní strukturu nákladů v kalkulačním členění lze charakterizovat pomocí tzv. 

typového kalkulačního vzorce: 
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Tab. 1 – Typový kalkulační vzorec 

 Položky vzorce Obsah položek 
1. Přímý materiál Suroviny, polotovary, pohonné hmoty, výrobní obaly 
2. 

Přímé mzdy 
Základní mzdy (úkolové, časové), příplatky a 
doplatky ke mzdě, prémie, odměny 

3. 
Ostatní přímé náklady 

Technologické palivo a energie, odpisy, opravy a 
udržování 

4. 

Výrobní režie 

Položky související s řízením a obsluhou výroby. 
Režijní mzdy, opotřebení nástrojů, odpisy, spotřeba 
energie, náklady na opravu, náklady na technický 
rozvoj 

 VLASTNÍ NÁKLADY 
VÝROBY 

1. + 2. + 3. + 4. 

5. 

Správní režie 

Nákladové položky související s řízením podniku, 
závodu nebo obdobného organizačního útvaru jako 
celku (odpisy budov, platy řídících pracovníků, 
poštovné a telefonní poplatky) 

 VLASTNÍ NÁKLADY 
VÝKONU 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY + 5. 

6. 
Odbytové náklady 

Náklady na skladování, propagaci, prodej a expedice 
výroby 

 ÚPLNÉ VLASTNÍ 
NÁKLADY VÝKONU 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU + 6. 

7. Zisk (ztráta)  
 PRODEJNÍ CENA ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU + 7.  

Zdroj: vlastní zpracování dle literatury [1, 2]. 

Typový kalkulační vzorec je nejrozšířenější metodou tvorby cen pomocí kalkulací 

nákladů. Pomocí typového kalkulačního vzorce jsem vypočítala ceny stěžejních výrobků 

firmy pro rok 2012 a zároveň je tento vzorec používán ve společnosti pro tvorbu všech cen. 
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3  C e n a  a  c e no vé  s t r a t eg i e  

3 . 1  C e n a  

Cena je peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží nebo vytvořená pro 

oceňování zboží. Lze také říct, že je to suma hodnot, kterou zákazníci vyměňují za užitek 

z vlastnictví nebo používání služby.  

Tržní hodnota je finanční částka, kterou je možno získat prodejem majetku mezi 

dobrovolně a legálně jednajícím potenciálním kupcem a prodávajícím, obě strany mají na 

uskutečnění transakce zájem, nejsou ovlivněny nátlakem ani zvláštní motivací typu nekalé 

soutěže. 

Cena je jedním z nejvýznamnějších marketingových nástrojů, obsažených v 

marketingovém mixu. Jako jediný totiž přímo vytváří finanční prostředky. Závisí například 

na platebních podmínkách, struktuře trhu, životním cyklu produktu resp. úvěrových 

podmínkách.  

Do nejdůležitějších významů ceny lze zařadit získání informací o trhu pro podnik, 

stanovuje podniku určitá kritéria, podněcuje jeho aktivity určitým směrem, poskytuje 

informace o výši tržeb z prodeje výrobků či služeb a určuje hodnotu výrobku či služby 

zákazníkovi, přičemž množství zboží kupovaného zákazníkem závisí na ceně zboží. 

Faktory ovlivňující cenu lze rozdělit do dvou nejdůležitějších skupin: 

Vnější – řadíme sem ekonomické činitele (kupní síla spotřebitele, inflace, 

konkurence), právní faktory (platná legislativa, postihy při nedodržení pravidel), 

společenské faktory (sociální struktura obyvatel). 

Vnitřní – do této kategorie patří marketingové cíle, náklady na výrobek, začlenění 

ceny do organizace podniku. 
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3 . 2  M e t o d y  s t a n o v e n í  c e n y  

Určování cen se řadí k nejobtížnějším marketingovým rozhodnutím. Ceny jsou pro 

zákazníka jedním z nejdůležitějších faktorů při nákupu.  Obrázek č. 1 nám znázorňuje, jak 

by se mělo postupovat při tvorbě cen a níže vysvětluji jednotlivé body obrázku.  

 

Obr. 2   schéma postupu stanovení cen 

 

a) Stanovení cílů cenové politiky  podnik se musí v tomto kroku rozhodnout, čeho chce 

nabídkou určitého výrobku dosáhnout (přežití, maximalizace příjmů, maximalizace zisků, 

maximalizace podílu na trhu, maximalizace růstu prodeje). 

b) Určení poptávky  při odhadování poptávky je nutné brát v úvahu následující faktory 

ovlivňující citlivost zákazníků k ceně: 

vliv mimořádné hodnoty (zákazník méně citlivý k ceně, jde li o jedinečný výrobek),  

vliv povědomí o existenci substitutů,  

vliv obtížné srovnatelnosti (menší citlivost, pokud je obtížné srovnat kvalitu 

substitutů),  

vliv poměru ceny k celkovým výdajům (menší citlivost zákazníků k cenám, jejichž 

podíl na celkových výdajích je nízký). 

c) Určování nákladů  firma si přeje dosáhnout na trhu takové ceny, která pokryje 

náklady na výrobu, distribuci a prodej výrobku, včetně přiměřené odměny za jeho úsilí a 

riziko. V takovém případě rozlišujeme tři druhy nákladů: 
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Fixní (jsou stejné bez ohledu na velikost výroby či velikost příjmů z prodeje, velikost 

produkce nemá na velikost fixních nákladů vliv). 

Variabilní (přímo úměrné velikosti produkce – jejich celková velikost se mění 

s počtem vyrobených jednotek). 

Celkové (součet fixních nákladů a výrobních nákladů pro danou produkci). 

d) Analýza konkurenčních cen a nabídek  konkurenční ceny a jejich očekávané změny 

mohou pomoci firmě při rozhodování, s jakou cenou by měla umístit výrobek na trh, proto 

firma potřebuje znát kvalitu a ceny všech konkurenčních nabídek. Tyto informace firma 

získává, když vyšle zkušené pracovníky, aby vyhodnotili a porovnali konkurenční nabídky 

nebo získává konkurenční cenové nabídky (nakoupí konkurenční výrobky a pak je 

zkoumá), a nebo se dotazuje kupujících, jak vnímají cenu a kvalitu konkurenčních nabídek. 

e) Výběr metody tvorby cen – firma je připravena stanovit cenu, jestliže má k dispozici 

zákaznickou poptávkovou funkci, nákladovou funkci a konkurenční ceny. [15, 16, 17] 

Cenu, kterou firma požaduje, je někde mezi tou, která je velmi nízká a zabezpečuje 

nulový zisk a tou, která je příliš vysoká, která už odrazuje odbyt produktu. Spodní hranicí 

ceny jsou náklady výrobků nebo služeb. Cena na této hranici neumožňuje tvorbu zisku. 

Orientačním bodem jsou ceny podobné výrobkům na trhu. Ohraničením shora je cena, 

která už odráží spotřebitele, nesplňuje jeho představu o hodnotě výrobků a fakticky 

znemožňuje odrážet odbyt a v konečném důsledku způsobuje nedostatečnou tvorbu 

absolutního objemu zisku. 

3.2.1 N á k l a d o v ě  o r i e n t o v a n á  t v o r b a  c e n  

V tržní ekonomice sice není přímá souvislost mezi výší nákladů a výší ceny, přesto 

je vhodné znát údaje o nákladech na výrobek zejména z důvodů: 

  Realizace zboží na trhu musí být hodnocena vzhledem k vynaloženým nákladům. 

  Jednoduchost a vyšší jistota ceny oproti poptávce. 

Největším nedostatkem nákladových cen je nerespektování podmínek realizace 

zboží na trhu. Dá se úspěšně aplikovat jen tehdy, když je tato cena dostatečně prověřena 

trhem. 
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Výhody: 

 jednoduchost  náklady lze poměrně snadno zjistit; poskytuje nákladově zdůvodnitelnou 

obranu proti nařčení z dumpingu a náklady představují limitní hranici, pod kterou stejně 

nemůžeme dlouhodobě jít. 

Nevýhody: 

ignoruje tržní prostředí (zákazníka nezajímají naše výrobní náklady, ale užitek, který mu 

výrobek či služba přinese); ignoruje existenci substitutů, sezónnost prodeje, průběh 

životního cyklu výrobků a přehlíží konkurenci (je li kalkulovaná cena vyšší než je cenová 

úroveň konkurence, negativně to ovlivní objem prodeje). [15,16]  

Nákladově orientovaná tvorba cen se dělí dle literatury [18] na: 

a) Stanovení ceny přirážkou – metoda spočívá v připočítání určité přirážky k nákladům 

rozpočítaných na jednotku produkce. Tento způsob cenotvorby nerespektuje úroveň odbytu 

a ani ceny ostatních konkurentů, a proto může vést k stanovení optimální ceny jen ve 

výjimečných případech. V praxi patří k nejpoužívanějším. 

 

Cena = náklady na dopravu + režie + marketing                 (vzorec č. 3.1)

                       + náklady na vývoj 

 

b) Analýza nulového bodu a ceny s cílem zisku – dalším způsobem je ocenění na základě 

nulového bodu nebo jeho modifikaci nazývanou jako cenotvorba s cílovým ziskem. 

Zjišťujeme cenu a velikost produkce, při které je zisk nulový. Využívá se koncepce grafu 

nulového bodu neboli Bodu zvratu.  

             (vzorec č. 3.2) 

 

Nf……….fixní náklady 

Nv………variabilní náklady na jednici 

Cj……......cena na jednici 
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       Obr. 3 – Bod zvratu  

 

Na základě analýzy Bodu zvratu se při metodě stanovení ceny s cílem zisku určí 

cena, při které bude dosažena požadovaná výška zisku. Nevýhodou této metody je, že se 

nebere do úvahy základní vztah mezi cenou a odbytem. Vzniká tu riziko, že nedokážeme 

vyvolat požadovaný odbyt.  

3.2.2 P o p t á v k o v ě  o r i e n t o v a n á  t v o r b a  c e n  

Bývá často označována jako cena orientovaná na zákazníka. Cenová tvorba vychází 

z požadavků zákazníků. Požadavky se zjišťují pomocí dotazníků, anket a dalších přístupů, 

které vyjadřují potřeby kupujících. Cena je odrazem hodnoty, kterou zboží přiznává 

zákazník. 

   „ Za základ ceny se bere nejčastěji zákazníkem vnímaná hodnota výrobku. 

Základem úspěšného použití této metody je přesné zjištění názoru kupujícího na hodnotu 

nabízeného výrobku. Názor kupujícího je možné zjišťovat jednak přímým dotazem na 

přiměřenost ceny, nebo prostřednictvím bodového ohodnocení různých nabízených 

výrobků“. [15]                         

3.2.3 K o n k u r e n č n ě  o r i e n t o v a n á  t v o r b a  c e n  

Zde volí prodejce cenu konkurence a menší pozornost věnuje vlastním nákladům 

nebo zájmu kupujících. Může prodávat nejen za stejnou, ale i za vyšší nebo nižší cenu než 

konkurence. Využívá se tehdy, když se podnik uchází o zakázku v konkurenčním řízení. 
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Při stanovení cen prodávající více přihlíží k ceně konkurence než ke svým vlastním 

nákladům nebo k ceně, již výrobku přisuzuje zákazník. [15, 16, 17] 

    „Ceny se odvozují od úrovně cen účtovaných konkurencí. Firma zjistí průměr 

konkurenčních cen, vyhodnotí přednosti a slabiny vlastního výrobku a cenu stanoví buď 

nad, nebo pod konkurenční průměr. Tato metoda stanovení ceny se používá zejm. v 

prostředí oligopolu.“ [15]   

„Výhody: 

jednoduchost  konkurenční ceny jsou obvykle snadno zjistitelnou 

veličinou; respektuje hodnotu vnímanou zákazníkem, protože zákazníci obvykle 

porovnávají nabídky různých firem a nevyvolává odpor distributorů  distributoři přijmou 

spíše výrobek, který zapadá do stávající cenové úrovně, než výrobek, jehož cena se 

výrazně odchyluje od podobných nabídek jiných výrobců.“ [15] 

„Nevýhoda: 

může se stát, že takto určená cena nepokrývá náklady nebo ziskové cíle firmy.“ 

Nabídkové řízení 

Tato metoda se používá tehdy, vyhlásí li investor veřejnou soutěž (tendr) na 

dodávku investičního celku nebo určitého množství výrobků. Veřejné soutěže nejčastěji 

vypisuje stát, resp. orgány státní správy. Za stejných okolností zakázku získá firma, která 

nabídne nejnižší cenu. Předpokladem úspěšné účasti ve veřejné soutěži je přesná kalkulace 

nejnižší možné ceny, která vychází z odhadu nákladů výroby a z odhadu míry 

pravděpodobnosti, s jakou bude zakázka při různě vysoké cenové nabídce získána.“ [15] 

3 . 3  U r č o v á n í  c e n  n o v ý c h  v ý r o b k ů   

 Strategie určování ceny nového výrobku obvykle závisí na tom, jakým stadiem 

životního cyklu výrobek prochází. Cena se také liší podle toho, zda půjde o úplně nový 

výrobek, který je chráněný patentem, nebo pouze o výrobek, který je napodobením již 

existujících produktů.  
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3.3.1 V y s o k o  v ý n o s o v á  c e n a  

Tato strategie je někdy označována jako „sbírání smetany“ a je založena na 

možnosti inkasovat vysokou cenu od určité skupiny spotřebitelů, protože výrobek má pro 

ně okamžitou vysokou hodnotu. Výrobce dá takovou cenu, kterou je určitý spotřebitel 

ochoten akceptovat. Uplatnění této ceny je vhodné tehdy, když jde o vysoce kvalitní 

výrobek, který svým image přiláká dostatek kupujících. Náklady na malou výrobu však 

nesmí být tak vysoké, aby pohltily výnosy z vyšších cen.  

3.3.2 P r ů n i k o v é  c e n y  

Některé ceny dávají přednost nízké výchozí ceně, protože chtějí proniknout rychle 

na trh a získat velký tržní podíl tím, že přilákají v co nejkratším čase co nejvyšší počet 

kupujících. Vysoký objem prodeje snižuje náklady a tím umožňuje udržovat nízké ceny.  

3.3.3 C e n o v á  s t r a t e g i e  

Ponechává cenu na její dosavadní úrovni i po zlevnění výroby do té doby, dokud se 

nevrátí finanční prostředky do ní vložené. Nízké ceny by totiž mohly v některých 

případech destabilizovat trh, takže by novou technologii mohly ovládnout i konkurenční 

podniky. [2, 15, 16, 17] 

3 . 4   C e n o v é  ú p r a v y  

Prodejci obvykle upravují výchozí ceny s ohledem na diferenciaci zákazníků a 

měnící se situaci na trhu. Cenové úpravy se zpravidla týkají všech zákazníků, kteří splní 

určité podmínky. K nejvíce využívaným typům cenových úprav patří: [2, 15, 16, 17] 

Skonto, které znamená snížení platby pro kupující, kteří uhradí zboží před dobou 

splatnosti.  

Množstevní rabat představuje redukci ceny pro kupujícího, který nakupuje ve 

velkém množství. Výše by neměla přesáhnout úspory, které přinese prodej ve velkém. 

Stimuluje zákazníka, aby koupil větší množství zboží u jednoho prodejce. 

Funkční rabat poskytuje prodejce zákazníkovi (skladování, vedení evidence atd.). 
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Sezónní rabat může být poskytnut zákazníkům, kteří zakoupí výrobky nebo služby 

mimo jejich sezónu. Pomáhá udržovat výrobci nepřetržitost výroby po dobu celého roku. 

Přídavky znamenají snížení ceny nového výrobku při vrácení starého. 

3.4.1   C e n o v á  d i f e r e n c i a c e  

Diferenciaci uplatňují podniky proto, aby zohlednily rozdíly týkající se zákazníků, 

výrobků a místa. Tyto rozdíly v cenách však nejsou podloženy nižšími nebo naopak 

vyššími náklady. Základní typy jsou následující: 

Podle sociálních skupin zákazníků – rozdílní zákazníci platí různé ceny za stejný 

výrobek (studenti, důchodci atd.) 

Podle modifikace výrobků – vyrábí se různé verze výrobků, jejichž ceny nejsou 

odrazem nákladů. 

Podle místa – různým místům odpovídají různé ceny, ale náklady jsou stejné. 

Podle času – ke změnám cen dochází v závislosti na měsíci, dnu nebo hodině 

prodeje. [15, 16, 17] 
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4  P l u s / mi n u s  ma t i c e  

Silné a slabé stránky, které jsou vyjádřené komplexními kritérii, poskytují pouze 

hrubý přehled o situaci ve firmě. Je třeba za nimi vidět konkrétní dílčí kritéria hodnocení, 

z nichž SWOT analýza vycházela.  

Tento často využívaný způsob využití výsledků SWOT analýzy jako základu pro 

volbu vhodné marketingové strategie má své přednosti v tom, že umožňuje identifikovat 

priority strategických postupů organizace vytvořením pořadí identifikovaných silných 

(slabých) stránek a příležitostí (ohrožení) firmy. Tato metoda porovnává vzájemné vazby 

mezi námi vytipovanými silnými stránkami S, slabými stránkami W, spolu s příležitostmi 

O a hrozbami T. Zde se rozlišuje: 

f) pozitivní vazba (+) 

g) negativní vazba ( ) 

h) žádný vzájemný vztah 0 

Přiřadíme každé hodnotě vazbu a sečteme poměr vazeb. Následně vyhodnotíme 

nejsilnější a nejslabší stránku, nejlepší příležitost a největší hrozbu. 

Tab. 2 – plus/minus matice  

 

Zdroj: příklad z literatury [8] 

 

 



22 

 

 

Tab. 3 – výsledek plus/mínus matice 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle literatury [8] 

Vyhodnocení: Nejsilnější stránka – S3 

  Nejslabší stránka – W2 

  Nejlepší příležitost – O4 

  Největší hrozba – T3 

Pomocí této analýzy firma vidí své zásadní přednosti i nedostatky a může se 

zaměřit na ty nejdůležitější body analýzy. Plus/mínus matice napomáhá společnostem 

eliminovat ty největší hrozby a slabé stránky a ukáže firmě, na které silné stránky a 

příležitosti by se měla zaměřit.  
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5  S p o l eč n os t  K M  B e ta  a . s .  

Společnost KM Beta a.s. byla založena 8. 11. 1996. Na trhu působí od 1. 1. 1997. 

Základní kapitál společnosti v době vzniku byl 1 020 000 Kč. 

KM Beta a.s. byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem 

v Brně dne 10. 8. 2010. 

Předmětem činnosti jsou:  

a) silniční motorová doprava nákladní,  

b) výroba stavebních hmot a stavebních výrobků, 

c) specializovaný maloobchod, 

d) velkoobchod, 

e) provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

f) výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd nebo společenských věd 

g) výzkum a vývoj v oblasti stavebních hmot a stavebních výrobků. 

V počátku firma podnikala v pronajatých prostorách a v průběhu roku 1997 je 

zakoupila do svého vlastnictví. Jednalo se o závod na výrobu BSK ve Bzenci – Přívozu, 

kde také v průběhu roku 1998 firma zakoupila závod na výrobu vápenopískových cihel. 

V roce 2001 odkoupila ještě společnost na výrobu BSK v Kyjově. 

Po stránce know how firma navázala na tradice výroby BSK a VPC ve Bzenci, 

které v průběhu let vylepšovala. 

Zlomovým rokem pro prodej střešních krytin je možno nazvat rok 2000, kdy firma 

poprvé dosáhla v prodeji BSK více jak 2 miliony m2 střech. 

Pro prodej VPC je rozhodující rok 2002, kdy firma uvedla na trh ve spolupráci 

s partnery vícevrstvé obvodové zdivo – SENDWIX a od 1. 12. 2002 začala platit nová 

„tepelná norma“, která klade na nově budované stavby vyšší nároky na tepelně technické 

vlastnosti. 
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Produkce BSK, mimo stávající produkci střešní krytiny pod názvem HODONKA, 

uvedla společnost v roce 2004 na trh nový výrobek pod názvem BETA s lesklou 

povrchovou úpravou a střešní krytinu HODONKA nového tvaru a povrchu, které 

produkovala i v následujících letech. 

Rok 2006 až 2008 znamenal pro společnost výrazný posun z hlediska zlepšení 

ekonomiky společnosti, naopak v letech 2009 a 2010 hospodářské výsledky negativně 

ovlivnila recese ve stavebnictví. 

Níže uvádím tři nosné programy KM Bety a.s. a jejich charakteristiku: 

ZÁKLADNÍ TAŠKA – nosným program v této oblasti jsou: BETA a HODONKA, 

které se vyrábějí ve 4 základních barvách – cihlové, višňové, hnědé a černé. Je to krytina 

s nejdelší výrobní tradicí u nás a těší se důvěře architektů, projektantů, pokrývačů i 

stavebníků. Vyrábí se z vysoce hodnotných přírodních materiálů, křemičitého písku, 

jakostního portlandského cementu a barevných pigmentů na bázi oxidu železa s využitím 

nejmodernějších technologii. 

     

                             

Obr. 4 – Beta     Obr. 5  Hodonka 

 

VÁPENOPÍSKOVÉ CIHLY   v současné době se výroba orientuje nejen na 

tradiční použití v lícovém zdivu, ale stále více na moderní vícevrstvové zdivo. Má 

nadstandardní tepelnou izolaci, nízkou tloušťku a výjimečnou akustickou izolaci. Je 

vyráběna ve dvou základních rozměrech MALÉM  a VELKÉM.  
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Obr. 6 – Velký rozměr  Obr. 7 – Malý rozměr 

 

VELKÉ ZDÍCÍ FORMÁTY – mají široké využití jak podle typu staveb – bytové, 

občanské, průmyslové – tak podle konstrukčního nebo dekorativního charakteru – nosné, 

nenosné, jednovrstvé i vícevrstvé zdivo. Nosným programem pro velké zdící formáty jsou 

SENDWIX 6DF a SENDWIX 12DF. 

 

 

Obr. 8 – Sendwix 12 DF a Sendwix 6 DF 
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5 . 1  S t a n o v e n í  c e n  p r o  r o k  2 0 1 2  

Cílem mé práce bylo stanovení cen stěžejních výrobků KM Bety a.s. Pro firmu je 

stěžejních 6 výrobků Hodonka a Beta z oblasti střešních krytin, velký a malý formát 

v oblasti vápenopískových cihel a 12DF a 6DF v oblasti Sendwixových zdiv, u kterých 

tuto tvorbu cen budu provádět. Pro názornou ukázku výpočtu cen pro rok 2012 jsem si 

vybrala střešní krytinu typu Hodonka a Beta. Firma si zvolila na začátku působení pro 

tvorbu cen typový kalkulační vzorec, který je obsažený v kapitole 2.3 Členění kalkulací 

v Tab. 1 – Typový kalkulační vzorec, podle kterého budu provádět kalkulaci cen i já. Níže 

jsem uvedla obecné podmínky pro kalkulaci výrobků Hodonka a Beta, které má firma 

fixně dány. Kalkulováno dle výpočtu pro výrobní závod Bzenec, kalkulační jednice = 1 ks 

- Materiálové náklady dle norem spotřeby, ceny nasmlouvány na rok dopředu. 

- Mzdové náklady – není dopředu známo, o kolik bude nárůst pro další rok, případně 

valorizace mezd lze promítnout do kalkulací zpětně, kalkulováno dle skutečné 

obslužnosti na výrobních linkách. 

- Roční mzdové náklady u stroje pro výrobu Bety a Hodonky činí 24 913 980 Kč, 

kde Beta: Hodonka = 1 : 2,52 

- Z kalkulačních nákladů jsou vyloučeny náklady na prodané zboží a palety – marže 

u zboží zadávána do jednotlivých prodejních cen. 

- Cena akrylátové barvy – dovoz se přepočítá prům. kurzem EUR/31 Kč. 

- Kalkulováno na směnový výkon ve dvousměnném provozu, tak jak vyžaduje 

výrobní potřeba. Prům. prac. dnů v měsíci 21 * 2 * 12 = 504 směn, a odečítáme 

zmetky 2,5 %. 

- Bylo vyrobeno 30 000 ks Bety a 30 000 ks Hodonky za 1 směnu  

- 504 * 30 000 = 15 120 000 ks – 2,5 % zmetky = 14 742 000 ks Hodonky 

- 504 * 30 000 = 15 120 000 ks – 2,5 % zmetky = 14 742 000 ks Bety 

- Roční odpis stroje na výrobu Bety a Hodonky činí 3 832 920 Kč, tyto dva výrobky 

se dělí o odpisy stroje Beta: Hodonka = 1 : 2,25 
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- Roční spotřeba energie stroje na výrobku Bety a Hodonky činí 6 486 480 Kč, tyto 

dva výrobky se dělí o energii Beta: Hodonka = 1 : 1,93 

- Opravy, služby a ostatní náklady byly při podrobnější kalkulaci stanoveny na 

jednici. 

- Ostatní přímé náklady byly stanoveny podrobnější kalkulací a na jednici a byli 

určeny na 35 % z celkové částky na jednici. 
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Tab. 4 – Kalkulace výrobku Hodonka 

HODONKA 
Kg/ks 

Kč/ks 
Cihlová 

 
Višňová 

 
hnědá 

 
černá 

 
šedá Taška základní 

Cement 
Písek kopaný 
Písek praný TV 
Písek praný Dob. 
Pigment červený 
Pigment hnědý 
Pigment černý 
Pigment červený 
Akrylová barva 
Lesk 
Mzdy 
Ostatní přímé náklady 35% 

1,17 
0,42 
0,98 
2,1 
0,0407 
0,0584 
0,07 
0,0465 
0,0238 
0,0196 
 

2,93 
 
 

0,45 
0,84 

 
 
 

1,17 
2,00 
1,21 
0,43 

2,93 
 
 

0,45 
 
 
 

0,96 
1,17 
2,00 
1,21 
0,43 

2,93 
 
 

0,45 
 

1,9 
 
 

1,17 
2,00 
1,21 
0,43 

2,93 
 
 

0,45 
 
 

2,29 
 

1,17 
2,00 
1,21 
0,43 

2,93 
 
 

0,45 
 
 
 
 

1,17 
2,00 
1,21 
0,43 

Vlastní náklady  9,03 9,13 10,09 10,48 8,19 
Odpisy 
Energie 
Opravy 
Služby 
Ostatní náklady 

 0,18 
0,29 
0,04 
1,51 
1,3 

0,18 
0,29 
0,04 
1,51 
1,3 

0,18 
0,29 
0,04 
1,51 
1,3 

0,18 
0,29 
0,04 
1,51 
1,3 

0,18 
0,29 
0,04 
1,51 
1,3 

Výrobní náklady  12,31 12,43 13,37 13,76 11,47 

Provozní režie  
Správní režie   

 0,77 
5,23 

0,78 
5,3 

0,84 
5,67 

0,85 
5,83 

0,72 
4,86 

Kalkulační cena  18,3 18,50 19,88 20,45 17,05 

Prodejní cena  21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výpočet pro tašku Hodonku barvy cihlové: 

Vlastní náklady: 

Cement  2,5 Kč / kg => 1,17 * 2,5 = 2,93 Kč 

Písek kopaný 0 Kč/kg => 0 Kč 

Písek praný TV  0 Kč/kg => 0 Kč 

Písek praný Dop.   0,214 Kč/kg => 2,1 * 0,214 = 0,45 Kč 

Pigment červená 20,64 Kč/kg => 0,0407 * 20,64 = 0,84 Kč 

Pigment hnědý  32,53 Kč/kg => 0,0584 * 32,53 = 1,9 Kč 

Pigment černý 32,71 Kč/kg => 0,07 * 32,71 = 2,29 Kč 

Pigment červený 20,65 Kč/kg => 0,0456 * 20,65 = 0,96 Kč 

Akrylová barva 49,16 Kč/kg => 0,0238 * 49,16 = 1,17 Kč 

Lesk  102,04 Kč/kg => 0,196 * 102,04 = 2 Kč 

Mzdy 17 837 820 Kč/ 14 742 000 ks = 1,21 Kč 

Ostatní přímé náklady 35 % z 1,2286 => 1,2286/100 * 35  = 0,43 Kč 

Výrobní náklad: 

Odpisy 2 653 560 Kč / 14 742 000 ks = 0,18 Kč 

Energie 4 275 180 Kč/ 14 742 000 ks = 0,29 Kč 

Provozní režie 6,25 % z výrobních nákladů => 12,31/100 * 6,25 = 0,77 Kč 

Správní režie 43,22 % z výrobních nákladů => 12,31/100 * 43,22 = 5,23 Kč 
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Tab. 5 – Kalkulace výrobku Beta 

BETA 
Kg/ks 

Kč/ks 
cihlová 

višňová hnědá Černá šedá modrá zelená 
Taška základní 

Cement 
Písek kopaný 
Písek praný TV 
Písek praný Dob. 
Pigment červený 
Pigment hnědý 
Pigment černý 
Pigment zelený 
Akrylová barva 
Mzdy 
Ostatní přímé náklady 35% 

1,17 
0,525 
0,875 

2,1 
0,047 

0,06 
0,07 

0,047 
0,04 

2,54 
0,02 
0,11 
0,36 
0,84 

 
 
 

2,17 
0,48 
0,17 

2,54 
0,02 
0,11 
0,36 
0,84 

 
 
 

2,17 
0,48 
0,17 

2,54 
0,02 
0,11 
0,36 

 
1,56 

 
 

2,17 
0,48 
0,17 

2,54 
0,02 
0,11 
0,36 

 
 

1,81 
 

2,17 
0,48 
0,17 

2,54 
0,02 
0,11 
0,36 

 
 
 
 

2,17 
0,48 
0,17 

2,54 
0,02 
0,11 
0,36 

 
 
 
 

3,11 
0,48 
0,17 

2,54 
0,02 
0,11 
0,36 

 
 
 

5,57 
3,46 
0,48 
0,17 

Vlastní náklady  6,69 6,69 7,41 7,66 5,85 6,79 12,71 
Odpisy 
Energie 
Opravy 
Služby 
Ostatní náklady 

 

0,08 
0,15 
0,01 
1,17 
0,55 

0,08 
0,15 
0,01 
1,17 
0,55 

0,08 
0,15 
0,01 
1,17 
0,55 

0,08 
0,15 
0,01 
1,17 
0,55 

0,08 
0,15 
0,01 
1,17 
0,55 

0,08 
0,15 
0,01 
1,17 
0,55 

0,08 
0,15 
0,01 
1,17 
0,55 

Výrobní náklady  8,65 8,65 9,37 9,62 7,81 8,75 14,67 

Provozní režie 
Správní režie 

 
0,64 
3,86 

0,64 
3,86 

0,69 
4,18 

0,71 
4,30 

0,58 
3,49 

0,65 
3,90 

1,08 
6,55 

Kalkulační cena  13,15 13,15 14,24 14,63 11,88 13,30 22,30 

Prodejní cena  21,95 21,95 21,95 21,95 21,95   

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výpočet pro tašku Betu barvy cihlové: 

Vlastní náklady: 

Cement  2,17 Kč / kg => 1,17 * 2,17 = 2,54 Kč 

Písek kopaný  0,038 Kč/kg => 0,525 * 0,038 = 0,02 Kč 

Písek praný TV  0,126 Kč/kg => 0,875 * 0,126 =  0,11 Kč 

Písek praný Dop.  0,17 Kč/kg => 2,1 * 0,17 = 0,36 Kč 

Pigment červený 17,87 Kč/kg => 0,047 * 17,87 = 0,84 Kč 

Pigment hnědý  26,00 Kč/kg => 0,06 * 26,00 = 1,56 Kč 

Pigment černý  25,86 Kč/kg => 0,07 * 25,86 = 1,81 Kč 

Pigment zelený 118,51 Kč/kg => 0,047 * 118,51 = 5,57 Kč 

Akrylová barva  54,25 Kč/kg => 0,04 * 49,16 = 1,17 Kč 

Mzdy 7 076 160 Kč/ 14 742 000 ks = 0,48 Kč 

Ostatní přímé náklady 35 % z 0,485 => 0,485/100 * 35 = 0,17 Kč 

Výrobní náklad: 

Odpisy 1 179 360 Kč/ 14 742 000 ks = 0,08 Kč  

Energie 2 211 300 Kč/ 14 742 000 ks = 0,15 Kč 

Provozní režie 7,37 % z výrobních nákladů  => 8,65/100 * 7,37 = 0,64 Kč  

Správní režie 44,66 % z výrobních nákladů => 8,65/100 * 44,66 = 3,86 Kč 
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Postup aplikovaný na střešní krytinu byl proveden i sendwixů typu 6DF a 12DF: 

Tab. 6 – Kalkulace výrobku 6 DF 

VPC 
Kg/ks 

Kč/ks 
Bílá 

Červená Žlutá Zelená šedá 
6 DF 

Vápno 
Písek kopaný 
Pigment červený 
Pigment žlutý 
Pigment zelený 
Pigment šedá 
Mzdy 
Ostatní přímé náklady 35% 

2,14 
11,76 
0,2085 
0,1668 
0,139 
0,1293 

5,92 
0,53 

 
 
 
 

0,38 
0,13 

5,92 
0,53 
6,81 

 
 
 

0,38 
0,13 

5,92 
0,53 

 
6,96 

 
 

0,38 
0,13 

5,92 
0,53 

 
 

19,21 
 

0,38 
0,13 

5,92 
0,53 

 
 
 

4,22 
0,38 
0,13 

Vlastní náklady  6,95 13,76 13,91 26,16 11,17 

Peletizace 
Ost. Rež. Náklady 
Odpisy 
Elektřina 
Plyn 
Opravy 
Leasing 
Doprava 
Ostatní služby 

 0,38 
2,40 
1,56 
1,32 
4,38 
0,16 
0,65 
4,23 
0,20 

0,38 
2,40 
1,56 
1,32 
4,38 
0,16 
0,65 
4,23 
0,20 

0,38 
2,40 
1,56 
1,32 
4,38 
0,16 
0,65 
4,23 
0,20 

0,38 
2,40 
1,56 
1,32 
4,38 
0,16 
0,65 
4,23 
0,20 

0,38 
2,40 
1,56 
1,32 
4,38 
0,16 
0,65 
4,23 
0,20 

Výrobní náklady  22,23 29,04 29,19 41,44 26,45 

Provozní režie  
Správní režie  

 2,07 
9,75 

2,71 
12,74 

2,73 
12,82 

3,87 
18,18 

2,48 
11,61 

Kalkulační cena  34,01 44,50 44,73 63,50 40,53 

Prodejní cena  37,50 49,58 49,84 70,75 45,16 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 7 – Kalkulace výrobku 12 DF 

VPC 
Kg/ks 

Kč/ks 
Bílá 

červená Žlutá Zelená Šedá 
12 DF 

Vápno 
Písek kopaný 
Pigment červený 
Pigment žlutý 
Pigment zelený 
Pigment šedá 
Mzdy 
Ostatní přímé náklady 35% 

4,12 
22,68 
0,402 
0,3216 
0,268 
0,2492 

11,43 
0,99 

 
 
 
 

0,75 
0,25 

11,43 
0,99 

13,13 
 
 
 

0,75 
0,25 

11,43 
0,99 

 
13,33 

 
 

0,75 
0,25 

11,43 
0,99 

 
 

37,04 
 

0,75 
0,25 

11,43 
0,99 

 
 
 

8,14 
0,75 
0,25 

Vlastní náklady  13,43 26,56 26,76 50,50 21,57 

Peletizace 
Ost. Rež. Náklady 
Odpisy 
Elektřina 
Plyn 
Opravy 
Leasing 
Doprava 
Ostatní služby 

 0,75 
4,80 
1,56 
1,31 
4,37 
0,33 
1,29 
8,47 
0,40 

0,75 
4,80 
1,56 
1,31 
4,37 
0,33 
1,29 
8,47 
0,40 

0,75 
4,80 
1,56 
1,31 
4,37 
0,33 
1,29 
8,47 
0,40 

0,75 
4,80 
1,56 
1,31 
4,37 
0,33 
1,29 
8,47 
0,40 

0,75 
4,80 
1,56 
1,31 
4,37 
0,33 
1,29 
8,47 
0,40 

Výrobní náklady  36,72 49,85 50,05 73,76 44,87 

Provozní režie  
Správní režie  

 3,43 
16,12 

4,66 
21,89 

4,69 
21,97 

6,90 
32,38 

4,20 
19,69 

Kalkulační cena  56,27 76,40 76,70 113,04 68,75 

Prodejní cena  74,00 85,13 85,47 125,95 76,61 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Stejný výpočet jsem provedla i u vápenopískových cihel typu velký a malý formát: 

Tab. 8 – Kalkulace výrobků VPC Malý formát 

VPC 
Kg/ks bílá Červená Žlutá zelená Šedá Oranžová 

Malý formát 
Vápno 
Písek kopaný 
Pigment červený 
Pigment žlutý 
Pigment zelený 
Pigment šedá 
MERUŇKA 
Mzdy 
Ostatní přímé náklady 35% 

0,41 
3,29 
0,0555 
0,0444 
0,037 
0,0344 
0,0296 
 

1,13 
0,15 
 
 
 
 
 
0,10 
0,04 

1,13 
0,15 
1,81 
 
 
 
 
0,10 
0,04 

1,13 
0,15 
 
1,85 
 
 
 
0,10 
0,04 

1,13 
0,15 
 
 
5,11 
 
 
0,10 
0,04 

1,13 
0,15 
 
 
 
1,13 
 
0,10 
0,04 

1,13 
0,15 
 
 
 
1,13 
1,54 
0,10 
0,04 

Vlastní náklady  1,42 3,23 3,30 6,53 2,55 4,10 

Peletizace 
Ostatní materiálové náklady 
Odpisy 
Elektřina 
Plyn 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Výrobní náklady  1,42 3,23 3,30 6,53 2,55 4,10 
Provozní režie  
Správní režie  

 0,14 
0,63 

0,30 
1,42 

0,30 
1,43 

0,62 
2,86 

0,24 
1,12 

0,43 
2,04 

Kalkulační cena  2,17 4,95 5,00 10,01 3,91 6,56 

Prodejní cena  2,42 5,51 5,58 11,16 4,36 7,31 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 9 – Kalkulace výrobků VPC Velký formát 

VPC 
Kg/ks bílá Červená Žlutá Zelená Šedá 

Velký formát 
Vápno 
Písek kopaný 
Pigment červený 
Pigment žlutý 
Pigment zelený 
Pigment šedá 
Mzdy 
Ostatní přímé náklady 35% 

0,53 
4,27 
0,072 
0,0576 
0,048 
0,0446 

2,15 
0,19 

 
 
 
 

0,07 
0,09 

2,15 
0,19 
2,35 

 
 
 

0,07 
0,09 

2,15 
0,19 

 
2,39 

 
 

0,07 
0,09 

2,15 
0,19 

 
 

6,63 
 

0,07 
0,09 

2,15 
0,19 

 
 
 

1,46 
0,07 
0,09 

Vlastní náklady  1,77 4,12 4,16 8,41 3,23 

Peletizace 
Ost. Rež. Náklady 
Odpisy 
Elektřina 
Plyn 
Opravy 
Leasing 
Doprava 
Ostatní služby 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Výrobní náklady  1,77 4,12 4,16 8,41 3,23 

Provozní režie  
Správní režie  

 0,16 
0,78 

0,40 
1,81 

0,40 
1,82 

0,79 
3,69 

0,30 
1,42 

Kalkulační cena  2,71 6,32 6,37 12,88 4,95 

Prodejní cena  3,02 7,04 7,10 14,35 5,51 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Shrnutí: 

Při tvorbě cen pro střešní krytiny jsem zjistila, že má firma vysoké náklady 

v oblasti pigmentů. Tyto barvy musí společnost dovážet ze zahraničí a to se značně 

prodražuje. Řešením by byl tuzemský dodavatel pigmentů. Firma by měla udělat analýzu 

trhu a zjistit jací dodavatelé pigmentů se na trhu nacházejí, z jakých surovin pigment 

vyrábějí a porovnat ceny se zahraničím. Dalším velkým nákladem pro firmu jsou externí 

opraváři, které si musí firma na opravu strojů a zařízení volat. Pro snížení těchto nákladů 

bych navrhovala přijmutí a vyškolení opravářů na stroje v dané oblasti.  

U Sendwixů typu 6 DF a 12 DF bych doporučovala taktéž vyhledání tuzemského 

dodavatele v oblasti pigmentů. Snížit by se dali taktéž náklady na dopravu, kdyby firma 

vyhradila prostory ve Bzenci Přívoze pro skladování výrobků a nemusela je převážet do 

skladu na pobočce v Kyjově.  

Vápenopískové cihly jsou poměrně novým výrobkem, který se vyrábí na pobočce 

ve Bzenci Přívoze, kde stále probíhá zkušební provoz, a z toho důvodu nejdou přesně určit 

výrobní náklady. Jejich kalkulace bude provedena v průběhu roku po skončení zkušebního 

provozu. A proto nelze přesně určit, ve kterých oblastech by mohla firma ušetřit. 

Každým rokem stoupají náklady na výrobu, a proto se firmy snaží stále nacházet 

nové a úspornější technologie výroby a levnější dodavatele. Pro malou ukázku jsem 

porovnala vlastní náklady, výrobní náklady a prodejní cenu za rok 2012 u výrobků 

Sendwix typu 6 DF a 12 DF s cenami za léta 2010 a 2011.  

Tab. 10 – Ceny sendwixe 6 DF 

6 DF Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Vlastní náklady 6,41 Kč 6,14 Kč 6,95 Kč 

Výrobní náklady 21,07 Kč 21,02 Kč 22,23 Kč 

Prodejní cena 37,50 Kč 37,50 Kč 37,50 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 1  Ceny sendwiche 6 DF 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 11 – Ceny sedwixe 12 DF 

12 DF Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Vlastní náklady 12,35 Kč 11,84 Kč 13,43 Kč 

Výrobní náklady 34,43 Kč 34,25 Kč 36,72 Kč 

Prodejní cena 74,00 Kč 74,00 Kč 74,00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 2  Ceny sendwiche 12 DF 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Shrnutí: 

Firma v roce 2011 zaznamenala menší úpadek jak vlastních tak i výrobních 

nákladů, je to dáno nestálostí trhu. V tomto roce firma přijala na sklad levnější materiál a 

také přijala reorganizaci výrobny, která zapříčinila také pokles výrobních materiálů. Tento 

pokles není velký a jak je vidět tak v roce 2012 narostly náklady nad hranici roku 2010. Do 

České republiky dorazila druhá vlna krize a to se promítlo nejen na materiálu, ale i na 

energii, topení atd. 

5 . 2  A p l i k a c e  p l u s / m í n u s  m a t i c e  v e  s p o l e č n o s t i  

 V této kapitole se pokusím analyzovat a porovnat silné, slabé stránky a příležitosti 

a hrozby společnosti. K vytvoření matice jsem použila pouze obecné informace o ceně 

výrobků. Výsledkem by měla být analýza toho co je na ceně pro KM Betu a.s. 

nejdůležitější a na co by si naopak vzhledem k ceně měla dávat pozor. 

Nejprve jsem vytvořila SWOT analýzu, kterou jsem následně převedla do 

plus/mínus matice. Tato matice má podle hodnot určit nejsilnější, nejslabší stránku a 

největší příležitost a hrozbu. Na závěr jsem uvedla vyhodnocení plus/mínus matice a 

charakterizovala jednotlivé závěry.  

Tab. 12 – SWOT analýza KM Bety a.s. 

Silné stránky (S) 
S1  Nízké náklady na výrobu 
S2  Vlastní pískovna 
S3  Laboratoře na testování 
S4  Dodavatelé ze zahraničí 
S5 – Malá konkurence v tuzemsku 
S6 – Obsazení nového kraje (nová pobočka) 
S7 – Dodávání výrobků do velkých sítí 

Příležitosti (W) 
W1  Nové technologie 
W2  Nové stroje 
W3  Nový zákazníci 
W4 – Vývoj nových výrobků 
W5 – Vznik nových dceřiných společností velkoobchodů 
v tuzemsku 

Slabé stránky (O) 
O1  Bonita zákazníka (malé prověření) 
O2 – Malé pokrytí zahraničního trhu 

 

Hrozby (T) 
T1  Nová konkurence 
T2  Snížení cen konkurence 
T3  Nová technologie od konkurence 
T4  Zvýšení cen od dodavatelů 
T5  Dovážení ze zahraničí 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 13 – plus/mínus matice KM Bety a.s. 

  Příležitosti Hrozby součet Pořadí 
  W1 W2 W3 W4 W5 T1 T2 T3 T4 T5   

S
il

né
 s

tr
án

ky
 

S1 + + 0 + 0 0 0 0  0 2 2. 3. 
S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 6. 
S3 + 0 0 + 0 0 0  0 0 1 4. 
S4 + 0 + + 0 0 0 0  0 2 2. 3. 
S5 0 0 + 0 +    0  2 2. 3. 
S6 + + + + 0 + 0 0 0 0 5 1. 
S7 + 0 + 0 +      2 2. 3. 

S
la

bé
 

S
tr

án
ky

 O1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 6. 

O2 0 0  0 0    0  5 1. 

Součet 
 

5 2 3 4 2 2 3 4 3 3 
  

Pořadí  1. 4. 5. 3. 2. 4. 5. 5. 2. 4. 1. 2. 4. 2. 4.   

Zdroj: vlastní zpracování 

Rozlišujeme:      

 Kladná vazba (+). 

 Záporná vazba ( ). 

 Navzájem se neovlivňují (0). 

Vyhodnocení: 

Nejsilnější stránkou KM Bety a.s. je obsazení nového kraje neboli založení nové 

pobočky KM Bety a.s. ve Bzenci Přívoze. Tím, že firma vybudovala novou pobočku, 

dostala příležitost k oslovení nových zákazníků, vývoji nových technologii v postupu a 

vývoji nových výrobků. Vybudovaná pobočka byla speciálně navržena pro výrobky KM 

Bety a.s., uspořádání strojů sníží čas potřebný pro výrobu (převoz z haly do haly), hala pro 

uskladnění je umístěna přímo vedle výrobny a testovací laboratoř taktéž. Vlastní pískovna 

je také nedaleko výrobny a tím se snížili i přepravní náklady. Vybudování této výrobny je 

velkou konkurenční výhodou. A velkou konkurenční výhodou je také, že se v oblasti 

nenachází žádná jiná pobočka v tomto oboru. 

Nejslabší stránkou KM Bety a.s. je malé pokrytí zahraničního trhu. Když se na 

tuzemském trhu objeví velká konkurence, KM Beta a.s. nemá možnosti ihned zareagovat 

prodejem v zahraničí. Ztratila by velkou část zisků novým průzkumem trhu a zaváděním 

výrobků na zahraniční trh. A pokud by se tak stalo, nebylo by to najednou, z důvodů, že 

firma KM Beta a.s. si již udělala v daném kraji a u odběratelů jméno, tudíž by tuto slabou 

stránku mohla ovlivnit do budoucna zvolením nové strategie 
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Největší příležitostí KM Bety a.s. je vývoj nových technologii. KM Beta a.s. má 

velké možnosti pro vývoj nových technologií, vlastní laboratoře na testování a vývoj 

výrobků, spolupracuje se zahraničními dodavateli a se zahraniční konkurencí a tím může 

pružněji zareagovat na nové technologie. KM Beta a.s. na tuzemském trhu nemá velkou 

konkurenci a může si dovolit oslovovat zahraniční firmy a spolupracovat s nimi.  

Největší hrozbou pro KM Betu a.s. je zároveň její největší příležitostí a to jsou 

vývoje nové technologie. V dnešní době jde technika velmi dopředu, a pokud nezareaguje 

na konkurenci dostatečně rychle, tak umožní konkurenci získat převahu. KM Beta a.s. 

nemá velkou konkurenci v tuzemsku, ale to ji může ukolébat natolik, že přijde nová 

konkurence a oni na ni nebudou připraveni. I když nemá zde velkou konkurenci, musí stále 

sledovat zahraniční trendy a přizpůsobovat se a vyvíjet nové technologie. 
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6  P o r ov ná n í  cen  s  ko n ku r e n c í  n a  t u ze ms k é m t r h u  

Pro svou diplomovou práci jsem zvolila 6 stěžejních výrobků firmy KM Beta a.s., 

které jsem charakterizovala v kapitole 5. Historie firmy. KM Beta a.s. na našem trhu nemá 

velkou konkurenci hlavně v oblasti vápenopískových cihel a v oblasti Sendwixů. 

Konkurence, která se objevuje na našem trhu, vyrábí výrobky stejného využití, ale 

naprosto odlišného postupu výroby.  

 Největším konkurentem v oblasti střešních krytin je pro firmu společnost Bramac, 

která konkuruje střešním taškám HODONCE a BETĚ ve firmě KM Beta a.s. Dalším 

mnohem menším konkurentem v oblasti střešní krytiny je firma Betonpres Týn nad 

Vltavou a.s. 

Firma Bramac vyrábí tyto tašky pod názvy Moravská taška (podobná tašce 

Hodonka) a Alpská taška (podobná tašce Beta). U společnosti Betonpres mají obě tašky 

zastoupení pod názvem základní taška. 

Níže srovnávám ceny již zmíněných společností KM Beta a.s., Bramac a Betonpres 

Týn nad Vltavou a.s.: 

Tab . 14  ceny pro střešní krytinu 

 HODONKA (cena bez DPH) BETA (cena bez DPH) 
KM Beta a.s. 21,95 Kč 22,20 Kč 

Bramac 25,9 Kč 30,20 Kč 

Betonpres 25,00 Kč 25,00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je zřejmé z tabulky, tak střešní krytina u KM Bety a.s. je nejlevnější, ale 

rozhodně ne na úkor kvality. KM Beta má velkou výhodu v nízkých vlastních nákladech, 

tudíž může pružněji reagovat na snížení cen konkurence.  

Srovnala jsem, po konzultaci s KM Betou a.s., v oblasti vápenopískových cihel 

výrobky z firmou VPC spol. s r.o., která vyrábí pouze malé formáty cihel. Jejich výrobky 

se nazývají vápenopískové cihly NF stejně, jako je tomu u KM Bety a.s.  Společnost VPC 

uvádí na internetových stránkách pouze cenu jedné barvy, takže nelze určit, zda má cihly i 

jiné barvy.  
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Tab. 15 – ceny pro vápenopískové cihly 

 
Barva 

Vápenopískové cihly NF (cena bez DPH 
za kus) 

KM Beta a.s. Bílá 
Červená 
Žlutá 
Zelená 
Šedá 
Písková 

2,42 Kč 
5,51 Kč 
5,58 Kč 
11,16 Kč 
4,36 Kč 
7,31 Kč 

VPC spol. s r.o.   7,40 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pokud budu vycházet z dostupných informací a tím předpokládat že společnost 

VPC má pouze jednotnou barvu cihel, tak má společnost KM Beta a.s. velkou výhodu, jak 

v šíři v sortimentu tak v ceně. Pouze zelená cihla je dražší než cihla firmy VPC.  

 

V oblasti Sendwixů v tuzemsku vyrábí firma KB Blok a firma VPC spol. s r. o. 

dováží bloky velikosti 6DF. Společnost VPC neuvádí cenu těchto bloků a proto jsem se 

rozhodla porovnat výrobky pouze s firmou KB Blok. 

Tab. 16   ceny pro sendwixe 

 Barva 6 DF (cena bez DPH) 12 DF (cena bez DPH) 
KM Beta Přírodní 

Červená 
Žlutá 
Bílá 

37,95 Kč 
49,58 Kč 
49,84 Kč 
45,16 Kč 

62,71 Kč 
85,13 Kč 
85,47 Kč 
76,61 Kč 

KB Blok Přírodní 
Červená 
Žlutá 
Bílá 

49,80 Kč 
57,80 Kč 
57,80 Kč 
74,60 Kč 

59,80 Kč 
67,80 Kč 
67,80 Kč 
84,60 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak už bylo jednou zmíněno, tak postup výroby u Sendwixů je u každé firmy jiný, 

takže nelze říci, která firma má konkurenční výhodu v této oblasti. Ale pokud se zaměříme 

na využití a nebudeme se zabývat tvorbou, tak v oblasti Sendwixů 6DF má cenovou 

převahu firma KM Beta a.s., ale u velikosti 12DF se cenová převaha přesouvá ke 

společnosti KB Blok.  
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Zá v ě r  

Na základě nastudované literatury jsem rozdělila teoretickou část na náklady, 

kalkulace, tvorba cen, plus/mínus matice a charakteristika firmy. 

Cílem mé práce bylo stanovit ceny 6 stěžejních výrobků společnosti, analyzování 

silných a slabých stránek firmy z pohledu cen a porovnání vykalkulovaných cen 

s konkurencí na tuzemském trhu. 

V praktické části jsem nejdříve vypočítala ceny výrobků pro rok 2012. Firma počítá 

ceny výrobků dle Tab. 1 – Typový kalkulační vzorec v kapitole 2.3 – Členění kalkulací a 

pro ukázku jsem rozepsala podrobnější tvorbu u střešní krytiny typu Hodonka a Beta. Jak 

jsem uvedla ve shrnutí, tak bych firmě doporučila prozkoumat tuzemský trh a změnit 

dodavatele v oblasti pigmentů a lesků, které se přidávají do výrobků. U sendwixových zdiv 

typu 6 DF a 12 DF jsem provedla srovnání vlastních a výrobních nákladů a konečné ceny a 

vložila jsem je spolu s údaji za léta 2010 a 2011 do grafu, pro názornější ukázku růstu 

nákladů a cen ve stavební sféře. Jak už bylo zmíněno v kapitole 5.1 Stanovení cen pro rok 

2012 se jak vlastní tak i výrobní náklady v roce 2011 lehce snížily z důvodu levnějšího 

materiálu a reorganizace výroby.  

Pro analýzu silných a slabých stránek v oblasti cen ve firmě jsem se rozhodla použít 

plus/mínus matici. V ní jsem zjistila, že nejsilnější stránkou společnosti, je vznik nové 

pobočky ve Bzenci Přívoze. Toto postavení je velmi výhodné nejen pro získání nových 

zákazníků, ale také je umístěna blízko vlastní pískovny a tudíž jsou minimální náklady na 

převoz písku, který je pro výrobu sortimentu KM Bety a.s. nejdůležitější. Spolu s novou 

pobočkou postavila firma také velký sklad, přičemž jí odpadly náklady na převoz do 

skladu a také náklady na nájem (pokud by si musela pronajmout prostory pro skladování). 

Postavila a celkově vybavila laboratoř, kde se testuje jakost výrobků a nové možnosti 

výroby sortimentu. Nejslabší stránkou je ovšem malá prověřenost zákazníků, společnost by 

se měla zaměřit na prověřování velkých odběratelů, jejich způsoby placení a jejich pověst 

u konkurence. Velkou příležitostí a hrozbou firmy jsou nové technologie, KM Beta a.s. 

musí být stalé v obraze a kontrolovat trh s možnými konkurenty. Technika jde v dnešní 

době velmi dopředu, a proto je nutné zareagovat na sebemenší zlepšení konkurence. 
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V závěru praktické části jsem porovnala ceny s konkurencí, ale jak už se zmiňuji 

v kapitole 6. Porovnání cen s konkurencí na tuzemském trhu společnost nemá velké 

konkurence v tuzemsku. Největším konkurentem je společnost Bramac, která vyrábí střešní 

krytiny podobné našim Hodonkám a Betám. V oblasti sendwixů a vápenopískových cihel 

je firma dominantní. Jsou zde menší firmy konkurující, ale výroba jejich cihel a zdiv se 

velmi liší. Dají se teoreticky použít na stejný účel, ale jejich srovnávání v cenách není až 

tak rozhodující.  

Ceny, které jsem v praktické části vypočítala, jsem podstoupila firmě, která je 

uvedla jako ceny pro letošní rok. Společnost je na tom natolik dobře, že nemusela své ceny 

měnit už od roku 2008. Analýza silných a slabých stránek byla odevzdána ekonomickému 

řediteli, který výsledky analýzy odevzdá řediteli firmy. Srovnání cen s konkurencí ukázalo, 

že KM Beta a.s. je velmi konkurenceschopná firma a dokáže flexibilně reagovat na změny 

cen na trhu. 

Firmě bych doporučovala větší prověřování bonity zákazníků a hlavně neustálá 

kontrola konkurence v oblasti vývoje nové technologie. Firma má velmi dobrou 

technologii výroby, ale technika jde velmi rychle dopředu a mohlo by se stát, že ji jiná 

firma předběhne. Společnost KM Beta a.s. udělala výborný marketingový i výrobní tah 

s výstavbou nové pobočky a myslím, že jí do blízké budoucnosti zajistila významné místo 

na trhu.  
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