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1 ÚVOD 

Ke zpracování diplomové jsem si vybrala téma Význam a využití kalkulací  

ve vodárenské společnosti. Jedním z důvodů, pro který jsem se rozhodla zpracovat toto téma 

je skutečnost, že s placením vodného, případně stočného se setkává každý v běžném životě, 

ne však každý si ale dovede představit, z jakých položek je kalkulace ceny vodného  

a stočného tvořena a co si pod jednotlivými položkami představit. Někdy je též problematické 

objasnit zákazníkům vodárenských společností, proč stejně velké obce mají rozdílnou cenu 

vodného. S tímto problémem se i mnou vybraná vodárenská společnost setkává, a proto mne 

požádala o vypracování podrobného rozboru kalkulací a zdůvodnění příčin jejich rozdílných 

položek. Současně požádala o vypracování fiktivní kalkulace, jaká by mohla být cena 

vodného a stočného, kdyby se odběr vody zvýšil na celorepublikový průměr u obyvatel tedy 

89,5 l na den a osobu. 

Cílem druhé kapitoly je seznámení s manažerským účetnictvím a jeho historií, vymezit 

rozdělení vnitropodnikového účetnictví na jednookruhovou a dvouokruhovou účetní soustavu 

a jejich kombinaci. Dále bližší seznámení s členěním nákladů v rámci manažerského 

účetnictví a s kalkulacemi, metodami jejich tvoření a druhy kalkulací.  

Třetí kapitola má za cíl bližší seznámení s VODÁRESNKOU AKCIOVOU SPOLEČ-

NOSTÍ, a. s., předmětem činnosti společnosti, organizační strukturou společnosti  

a jednotlivých divizí a s divizí Boskovice. Dále se zabývá vnitropodnikovým účetnictvím 

společnosti, jeho vymezením, tarify využívanými ve společnosti jejich členěním a složením, 

režijními náklady, jejich strukturou a rozpouštěním do jednotlivých středisek a rozpouštěním 

dalších středisek.  

Cílem čtvrté kapitoly je rozebrat kalkulační vzorce využívané ve společnosti, především 

kalkulační vzorec divize a přechodový můstek na kalkulační vzorec Ministerstva zemědělství. 

Analyzovat kalkulace vybraných srovnatelně velkých obcí a vysvětlit a analyzovat rozdílnosti 

v kalkulačních položkách, tak aby i neznalý člověk, nezabývající se tímto oborem, pochopil, 

jaké mohou být příčiny rozdílných cen vodného či stočného. Současně je mým cílem 

prozkoumat, co se stane s kalkulací divize, pokud se spotřeba vody zvýší na celorepublikový 

průměr, na průměr kraje s nejvyšší a nejnižší spotřebou. Jaký tato skutečnost bude mít vliv  
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na cenu vodného a stočného? O kolik korun by se mohla cena snížit při zachování stejné 

celkové výše zisku? 

Metodologie 

V diplomové práci jsou využívány různé metodologie. Metoda analýzy je používána 

pro rozložení jednotlivých údajů a informací, které umožní získat potřebná a kvalitně 

zpracovaná data k dalšímu postupu při zpracování diplomové práce.  

Pro porovnání jednotlivých dat se využívá metoda komparace. Nejvíce se používá  

ve čtvrté kapitole při srovnávání kalkulací obou obcí, především veškerých nákladových 

položek a při srovnávání jednotlivých variant kalkulací vodárenské společnosti.  

V diplomové práci, především v třetí a čtvrté kapitole, je využita metoda praktické 

aplikace. Pro aplikaci praktických věcí na konkrétní subjekt se nejčastěji používá tato 

metoda. 

K shrnutí veškerých poznatků a vysvětlení vědeckých přístupů, je používána metoda 

syntézy. Metoda syntézy zajišťuje komplexnost a přehlednost zjištěných i získaných údajů. 

Citace autorů jsou vyjádřeny prostřednictvím tzv. harvardského způsobu. Veškeré 

použité zdroje, ze kterých bylo čerpáno, jsou uvedeny v rámci seznamu použité literatury.  

Veškeré vlastní názory a doporučení týkajících se zjištění jsou vyznačeny v diplomové 

práci kurzívou. 
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2 VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ A KALKULAČNÍ SYSTÉM 

Kalkulace a vnitropodnikové účetnictví jsou stejně jako rozpočetnictví a nákladové 

účetnictví součástí manažerského účetnictví. Informace z nich získané jsou využívány  

pro interní potřeby, proto je hlavním záměrem maximální pravdivost. Stát tuto problematiku 

neupravuje, je výhradně ve vedení vnitropodnikových stanov a předpisů.  

2.1 Manažerské účetnictví 

Manažerské účetnictví je prezentováno jako soubor informací důležitých pro daný 

subjekt k jeho rozhodování. Úkolem je identifikovat, třídit, seskupovat, prezentovat a dodat 

správné informace oprávněným osobám. Manažerské účetnictví je určené pro interní použití, 

i z tohoto důvodu ve většině případů není státem regulováno. Jednou z výjimek, kdy stát 

reguluje manažerské účetnictví, jsou vodárenské společnosti.  

Při vedení finančního účetnictví musíme dbát na dodržování obecných zásad 

vykazování účetních informací, které zajistí jejich úplnost, spolehlivost, srozumitelnost  

a srovnatelnost. Tyto informace jsou určeny externím uživatelům, jako jsou například 

akcionáři, investoři, banky a další, kteří chtějí mít jistotu návratnosti investice, proto je velmi 

důležité udržet stabilitu vývoje podniku v čase. 

Řídící pracovníci vyžadují informace umožňující analyzovat minulý vývoj, ale i ovlivnit 

současný a budoucí průběh skutečností na základě různých opatření a změn, prostřednictvím 

nich zlepšovat finanční pozici, ovlivňovat základní faktory ekonomického vývoje  

a podporovat výkonnost podniku (Fibírová, Šoljaková, Wagner, 2011). 

Manažerské účetnictví je zpracováváno tak, aby zobrazovalo požadavky řídících 

pracovníků. Pokud srovnáme manažerské účetnictví s účetnictvím finančním, zjistíme 

obsahově různé pojetí ve: 

• Vymezení aktiv a pasiv – v manažerském účetnictví se přizpůsobují potřebám 

manažera, ve finančním účetnictví jsou dané legislativou; 

• Odlišnými oceňovacími principy a způsoby oceňování – v manažerském účetnictví 

využívání oportunitních nákladů a výnosů, ty vyjadřují ušlý zisk nebo uspořené 

náklady z jiné varianty zvolené podnikatelské aktivity. Jiné pojetí reprodukčních cen; 
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• Odlišné pojetí nákladů – ve finančním účetnictví náklady vychází z finančního 

pojetí, založeném na uplatnění peněžní formy koloběhu prostředků. V manažerském 

účetnictví vychází z hodnotového pojetí, kde jsou za náklad považovány veličiny, 

které nemají odpovídající náhradu výdeje peněžních prostředků, ale důsledky 

ovlivňují ekonomické dění v podniku.  

2.2 Historie  

Zajímavostí je, že k první skutečné aplikaci principů managementu došlo v soukromém 

sektoru ve Spojených státech při důležité reorganizaci americké armády. Samotné manažerské 

účetnictví se do současné podoby začalo formovat již v 19. století též ve Spojených státech 

amerických, kde začínal velký rozvoj průmyslové výroby.  

Vývoj manažerského účetnictví je možné rozdělit do několika fází. První fáze tohoto 

vývoje se zaměřila na zjištění skutečných nákladů a realizovaných výnosů. Členění těchto 

nákladů a výnosů se nejprve vztahovalo k finálním prodaným výkonům, později k dílčím 

procesům, činnostem a útvarům za ně odpovídajícím. Takto rozčleněné náklady se ve druhé 

fázi porovnávaly s žádoucím stavem, tedy se skutečnými kalkulacemi, rozpočty a plány. 

Odchylky vznikající mezi skutečným a plánovaným stavem dávali podklady pro úpravu 

krátkodobého a střednědobého řízení. Účetnictví, které zajišťuje informace pro první dvě 

fáze, označujeme nákladovým účetnictvím. Třetí fáze je zaměřena na budoucí vývoj. Snažíme 

se získat takové informace, které nám umožní upřesnit a vyhodnocovat různé varianty 

budoucího rozvoje firmy. 

Vznik a rozvoj manažerského účetnictví zapříčinila potřeba uspokojit stále rostoucí 

manažerské potřeby k tomu, aby firma mohla být efektivně vedena. 

2.3 Vnitropodnikové účetnictví  

Vnitropodnikové účetnictví se většinou využívá ve velkých a středních podnicích.  

I přesto, že není zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění vyžadováno, je velmi 

důležité pro sledování pohybu nákladů a výnosů mezi jednotlivými vnitropodnikovými útvary 

účetní jednotky, jejich správné zařazení a vytvoření z daných podkladů výsledek hospodaření 

samostatných vnitropodnikových útvarů. Taktéž zabezpečuje průkazné podklady pro finanční 

účetnictví např. o stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností, ucelené podklady  
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pro vyjádření aktivace vlastních výkonů nebo pro ocenění zásob a ostatních výkonů 

vytvořených vlastní činností. Vnitropodnikové účetnictví může podnik vykazovat třemi 

způsoby a to buď v rámci jednookruhové, dvouokruhové účetní soustavy nebo jejich 

kombinací. 

2.3.1 Jednookruhová účetní soustava 

V jednookruhové účetní soustavě máme pouze jeden okruh účetnictví, v kterém  

je skloubeno jak finanční tak vnitropodnikové účetnictví. Zachycení vnitropodnikových 

nákladů a výnosů  je upraven v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 001: Účty  

a zásady účtování na účtech, bod 2.5.2. Definuje, že v rámci analytických účtů k finančnímu 

účetnictví lze vnitropodnikové účetnictví organizovat, přičemž se využije účtů 

Vnitropodnikové náklady a Vnitropodnikové výnosy, které se zařadí do účtových skupin  

59-Daně z Příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů a 69-Převodové účty. 

 

Schéma 2.1 Jednookruhová účetní soustava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Král, 2010 – vlastní úprava 
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Analytická evidence jednotlivých účtů by měla být vedena jednak dle věcné náplně  

a jednak dle útvarů a výkonů. Informace rozdílně zachycené ve finanční a vnitropodnikovém 

účetnictví jsou zachyceny na rozdílových účtech. V rámci vnitropodnikových transakcí 

vznikají interní (druhotné) náklady a výnosy, které jsou zachyceny pouze ve výsledku 

hospodaření jednotlivých středisek (útvarů, provozů), na celopodnikový výsledek hospodaření 

nemají žádný vliv, vzájemně se eliminují (Fibírová, Šoljaková, Wagner, 2011).  

2.3.2 Dvouokruhová účetní soustava 

 V anglosaské oblasti se klade hlavní důraz na vypovídací schopnost a obsah 

informací, současně respektuje rozdílné požadavky interních a externích uživatelů. Z tohoto 

důvodu se zcela přirozeně vyvinuly dva okruhy informací, první okruh týkající  

se vnitropodnikového (nákladového) účetnictví a druhý finančního účetnictví. Manažerské 

účetnictví je v anglosaské oblasti výchozí pro systém účetních informací, důležitých hlavně 

pro řízení v krátkých časových intervalech s největší mírou podrobnosti. Tyto informace  

se jednoduše a rychle mohou zpracovávat pro požadavky externích uživatelů i pro potřeby 

finančního účetnictví (Fibírová, Šoljaková, Wagner, 2011). 

V zemích kontinentální Evropy je oproti tomu velmi těsné spojení mezi okruhy 

finančního a vnitropodnikového účetnictví, které je zapříčiněno legislativní úpravou 

finančního, ale i vnitropodnikového účetnictví např. prostřednictvím spojovacích účtů. 

Finanční účetnictví je v této oblasti základním systémem účetních informací. Přechody mezi 

finančním a vnitropodnikovým účetnictví se uskutečňují prostřednictvím spojovacích  

a rozdílových účtů (Fibírová, Šoljaková, Wagner, 2011). 

Spojovací účty využíváme v situacích, kdy položky zobrazené ve finančním účetnictví 

současně vstupují do vnitropodnikového účetnictví a naopak. Slouží především pro kontrolu 

správnosti účetních dat. Náklady, zásoby, výnosy z prodeje, atd. jsou nejčastějším předmětem, 

který se zobrazuje v obou účetnictvích, a pro něž se využívají spojovací účty např. spojovací 

účet nákladů – SUN, spojovací účet výnosů – SUV, spojovací účet zásob – SUZ, spojovací 

účet aktivace – SUA, spojovací účet časového rozlišení – SUČR. Dokladem sloužícím 

k zaznamenání těchto operací je sborník (soupis) převzatých účetních případů. 

Rozdílové účty zaznamenávají odlišné zobrazení jednotlivých transakcí v obou 

účetních systémech. V závislosti na konkrétních rozdílných skutečnostech a schopnosti určení 
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příčin a podstaty jejich vzniku, je schopen vrcholový management rychlejší reakce na změny 

v ekonomickém prostředí a včasné přijetí vhodných opatření.  

Způsob účtování ve dvouokruhové soustavě je upraven v ČUS pro podnikatele č. 001 

bod 2.5.2.b), kde je řečeno, “v samostatném účetním okruhu, pro který se zvolí účty v rámci 

volných účtových tříd 8 a 9. Obsahovou náplň uvedených účtových tříd, zvolených účtových 

skupin a jednotlivých syntetických účtů si určí účetní jednotka sama. Účetní jednotka  

si v tomto případě zvolí i účetní období, pokud jím bude kratší období než kalendářní rok.“ 

 

Schéma 2.2 Dvouokruhová účetní soustava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Král, 2010 – vlastní úprava 
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příčinou kombinování, pokud tyto informace nelze zajistit rozdělením syntetických účtů  

na analytické. Může jít o rozdílné ocenění nebo vymezení aktiv a pasiv, kde je výhodnější 
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využít dva okruhy účtů. Dojde-li k situaci, kdy požadavky externích uživatelů finančního 

účetnictví, lze zajistit pouhou součtovou agregací podrobnějších informací nákladového 

účetnictví, využijeme k tomu pouze analytickou evidenci (Král, 2010).  

2.4 Členění nákladů 

Dříve jsme si již zmínili, že hlavním prvkem odlišující manažerské účetnictví  

od finančního účetnictví je pojetí nákladů. Náklady se dají členit do stejnorodých skupin 

mnoha způsoby. Každé členění, které uskutečníme, pro nás musí mít správnou vypovídací 

schopnost. Jedním z mnoha způsobů členění uvádí ve své publikaci Manažerské účetnictví 

Bohumil Král: 

• druhové členění nákladů, 

• účelové členění nákladů, 

• členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik, 

• kalkulační členění nákladů, 

• členění nákladů z hlediska k jejich vztahu k výkonu. 

2.4.1 Druhové členění nákladů 

Členění se uskutečňuje na základě jednotlivých nákladových druhů, do kterých se např. 

zahrnuje spotřeba materiálu, spotřeba energie, spotřeba externích služeb, mzdové náklady  

a další.  

Základními charakteristickými prvky jsou: 

• zobrazení nákladů okamžitě při vstupu do podniku, nazýváme jej prvotním 

zobrazením,  

• náklady vznikají spotřebou výrobků nebo využíváním služeb jiných subjektu, jde  

o náklady externí, 

• náklady, které se nedají dále členit na jednodušší složky, jsou náklady jednoduché. 

Druhové členění nákladů by mělo vypovídat o tom jak, čím, kdy, od koho a jakým 

množstvím zásobovat daný podnik. Využívá se především pro řízení podniku jako celku. 

Výhodou druhového členění je průkaznost a jednoznačnost vykazované potřeby zdrojů 
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podniku, naopak nevyjadřuje důvod pro vynaložení nákladů, což může být na jednu stranu 

nevýhodou, ale současně při sestavování výsledovky pro veřejnost neposkytuje dostatečné 

informaci pro analyzování daných jevů (Král, 2010).  

2.4.2 Účelové členění nákladů 

Účelové členění nákladů je členění podle činností, především výkonu, při kterých 

dochází k jejich spotřebě. Informace získané tímto členěním zajišťují podklady pro zjištění, 

zda podnik náklady spoří nebo překračuje.  

Máme více úrovní účelového členění nákladů. První úroveň rozčleňuje jednotlivé 

náklady do okruhů různých výrobních, pomocných a obslužných činností, v rámci nich  

se dále člení (Král, 2010). 

Schéma 2.3 Účelové členění nákladů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Účelové náklady lze dále členit podle:  

• vztahu nákladu k činnosti 

- náklady technologické – náklady přímo souvisí s výrobou daného výrobku, jedná  

se o náklady jednicové, 

- náklady na obsluhu a řízení – podnik vynakládá tyto náklady, aby vytvořil, 

zajistil a udržel podmínky pro racionální průběh jeho činnosti, nesouvisí přímo 

s výrobou, jedná se například o plat mistra nebo nájemné výrobní haly. 
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podle vztahu nákladů k činnosti  

 

technologické 

 
 

na obsluhu a řízení 

 

podle způsobu kontroly přiměřenosti 
nákladu a stanovení žádoucí výše 
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jednicové 

 
 

režijní 
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• způsobu kontroly přiměřenosti nákladu a stanovení žádoucí výše nákladu  

- náklady jednicové – jsou určeny přímo na jednotku výkonu a vynásobením 

počtem výkonů získáme celkové jednicové náklady na danou produkci, 

- náklady režijní – nelze konkrétně určit na jednotku výkonu, souvisí s celkovým 

ekonomickým procesem (Král, 2010). 

2.4.3 Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik 

Jedním ze základních úkonů u tohoto členění je přiřazení jednotlivých operací  

ke konkrétním útvarům v podniku a stanovení pracovníků odpovědných za správné 

vynaložení nákladů. Odpovědnostní pracovníci by měli disponovat takovou pravomocí  

a odpovědností, která jim napomáhá řídit a vytvářet podmínky k ovlivnění nákladů, výnosů, 

vnitropodnikového výsledku hospodaření a dalších kritérií. Z tohoto hlediska známe šest 

základních typů středisek vztahujících se k pravomocím a odpovědnosti: výdajové  

a výnosové, rentabilní a investiční, a v neposlední řadě ziskové a nákladové.  

Stejně důležité je zobrazení vazeb mezi útvary a určení odpovědnosti za překročení 

nákladů u výkonů, které se neprodávají externím spotřebitelům. „Základními předpoklady  

pro toto spojení jsou 

• vymezení činnosti jednotlivých odpovědnostních středisek tak, aby byl možno 

vyjádřit a kvantifikovat jejich náklady; 

• identifikace dílčích výkonů, které tyto útvary předávají jiným vnitropodnikovým 

útvarům; 

• ocenění těchto výkonů promocí tzv. vnitropodnikových (předacích) cen“, jak tvrdí 

Král (2010, s. 75). 

2.4.4 Kalkulační členění nákladů 

Právě souvislostmi mezi náklady a hotovými výrobky, nebo polotovary se zabývá 

kalkulační členění nákladů. Pomáhá nám řešit problémy, zda danou součástku či polotovar 

raději koupit nebo vyrobit, jestli je výroba daného výrobku zisková či ztrátová a je vhodné 

v ní pokračovat. Toto členění nákladů se řadí k těm nejsložitějším, hlavně z důvodu obtížnosti 
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rozčlenění některých nákladů ke konkrétnímu výkonu. Většinou předběžné členění je spíše 

abstrakcí nebo předpokládaným modelovým odhadem, jež neodráží realitu v plné šíři.  

Podle toho zda jsou jednotlivé náklady přiřaditelné a zjistitelné na jednotku výkonu 

nebo-li na tzv. kalkulační jednici, rozlišujeme dva druhy nákladů:  

• Přímé náklady – souvisejí s určitým druhem výkonu a jejich výše je zjistitelná  

na kalkulační jednici. Prostřednictvím vážení spotřeby, měřením, existencí detailního 

technologického postupu, normy nebo projektu je dána zjistitelnost nákladů.  

Do přímých nákladů řadíme téměř veškeré jednicové náklady, kromě jednicových 

nákladů vynakládaných v tzv. sdružených výrobách; 

• Nepřímé náklady – náklady, které se váží na více druhů výkonu (kalkulačních 

jednic) a průběh podnikatelské činnosti v širších souvislostech (Král, 2010). 

2.4.5 Členění nákladů z hlediska jejich vztahu k výkonům 

Členění nákladů z hlediska jejich vztahu k výkonům, které jsou předmětem kalkulace, 

jsou důležité z hlediska zhodnocení budoucích variant podnikání. Jsou tvořena částí 

manažerského účetnictví orientovaného na informace pro rozhodování, jelikož nám tyto 

informace mohou poskytnout různé alternativy budoucího vývoje. Dle závislosti na změnách 

objemu výkonu je můžeme členit na variabilní náklady a fixní náklady. Náklady měnící  

se s objemem výkonů nazýváme variabilní náklady. Zatímco fixní náklady se při změně 

v určitém rozpětí prováděných výkonů nebo využité kapacity zůstávají nemněné.  

Variabilní náklady lze podle vztahu k výkonům dělit na proporcionální, nadproporcio-

nální a podproporcionální. Proporcionální náklady se vyvíjí přímo úměrně se změnou výkonů, 

jedná se o celkové náklady, jednotkové jsou konstantní. Pokud celkové se mění menší 

rychlostí, než se mění výkony, hovoříme o podproporcionálních nákladech. Hovoříme-li  

o jednotkových nákladech, jedná se o degresivní růst. Nadproporcionální náklady se mění 

rychleji než objem výkonu. Rychleji rostoucí náklady na jednotku se nazývají progresivní. 

O fixních nákladech se hovoří, jako o tzv. kapacitní náklady vyvolané potřebou zajisti 

vhodné podmínky. Fixní náklady dělíme do dvou skupin. První skupinou jsou tzv. umrtvené 

(utopené) fixní náklady. Vynakládají se před začátkem podnikatelského procesu a v průběhu 

podnikatelského procesu nelze ovlivnit jejich velikost. Jedinou možností ovlivnění těchto 

procesů je například prodej zařízení. Se zajištěním kapacitních podmínek podnikatelského 
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procesu je spojena druhá skupina fixních nákladů, kterou nazýváme vyhnutelné fixní náklady. 

U vyhnutelných fixních nákladů záleží na využití kapacity. Zřetelným snížením kapacity 

můžeme tyto náklady omezit. 

Skupina fixních nákladů má jednu velmi významnou vlastnost, jejich výše zůstává 

nemněná v určitém intervalu využité kapacity. Tato vlastnost vede společnosti 

k maximálnímu využití dané kapacity. Čím více se budeme přibližovat k maximálnímu 

využití dané kapacity, tím menší budou fixní náklady na jednotku. Pokud však překročíme 

hranici maximálního využití dané výrobní kapacity, je nutné rozšíření kapacity, které vede  

ke skokovému zvýšení fixních nákladů. Fixní náklady se samozřejmě zvýší nejen celkové,  

ale i jednotkové (Král, 2010). 

2.5 Kalkulace 

Kalkulace je jedním z nedůležitějších nástrojů pro stanovení nákladů, marže, zisku  

a postupným procesem vytvořené ceny jednotlivých výkonů. Jelikož kalkulace současně 

zobrazují naturálně vyjádřený výkon a jeho hodnotové parametry, jsou jedním 

z nejvýznamnějších nástrojů, zobrazujících vztah věcné a hodnotové stránky podnikání 

(Fibírová, Šoljaková, Wagner, 2011).  

Kalkulace se postupem let vyvíjely. První z jejich funkcí bylo zjistit skutečné náklady 

na jednotlivé výkony a dle nich stanovit cenu těchto výkonů, jednalo se o kalkulaci 

výslednou. Později na podnět řídících složek, které chtěli mýt možnost kontroly nákladů, 

vznikly různé druhy předběžných kalkulací.  

„Je nepopiratelné, že se kalkulace, vyjadřující náklady na výrobu výkonů, prolínají 

celým procesem řízení podniku. Jako stěžejní informační nástroj kalkulace zejména: 

• představují základní informační podklady pro řízení nákladů jednotlivých výkonů, 

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

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

a nedokončené produkce, 

• jsou jedním z významných podkladů pro rozhodování o struktuře a sortimentu 

produkovaných výkonů, 

• jsou výchozí základnou pro rozhodování, týkající se cenové politiky, 
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• slouží jako podklad pro stanovení vnitropodnikových cen“, jak tvrdí Hradecký 

(2008, s. 175).“ 

Pojem kalkulace lze také používat ve třech různých významech. V prvním z nich  

je kalkulace chápána jako činnost, která umožňuje přesné stanovení nebo zjištění druhu, 

objemu a jakosti nákladů na konkrétní výkon podniku. V druhé z nich může vyjadřovat 

výsledek této činnosti, tj. systém vzájemně skloubených propočtů zpracovaných pro podstatné 

kalkulační jednice a za různým účelem. Dále je může jednat o část informačního systému 

podniku, kterým rozumíme systém vzájemně propojených propočtu, využitelných pro různé 

účely například řídících středisek, odpovědnostních středisek a dalších (Král, 2010). 

2.5.1 Struktura nákladů v kalkulaci 

Výčet jednotlivých položek nákladů představuje strukturu kalkulace. Pro rozdělení 

nákladů se v kalkulaci používá tzv. kalkulační členění nákladů, které je vysvětleno v kapitole 

2.4 Členění nákladů podkapitole 2.4.4 Kalkulační členění nákladů. Tato struktura nákladů  

je v každém podniku vytvořena podle jeho potřeb individuálně v tzv. kalkulačním vzorci. 

„Podstatným rysem kalkulačního systému progresivních podniků je to, že způsob řazení 

nákladových položek, podrobnost jejich členění, vztah ke kalkulaci ceny a dalších 

hodnotových veličin i struktura mezisoučtů se vykazují variantně s ohledem na uživatele  

a rozhodovací úlohu, k jejímuž řešení má kalkulace přispět“, jak tvrdí Král (2010, s. 137-138). 

Splnění tohoto požadavku je však velmi časově a finančně náročné. 
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Schéma 2.4 Typový kalkulační vzorec 

 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní (provozní) režie 

Vlastní náklady výroby (provozu) 

5. Správní režie 

Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytová režie 

Úplně vlastní náklady výkonu 

7. Zisk/ztráta 

Cena výkonu (základní) 

Zdroj: Popesko, 2009 – vlastní úprava 

 

Přímé náklady lze přiřadit na kalkulační jednici, již při jejich vzniku. Celkové přímé 

náklady přiřadíme na kalkulační jednici přepočtením na jednotku, a to pomocí vydělením 

celkovým množstvím vytvořených výkonů. Mezi přímé náklady řadíme veškeré náklady 

jednicové a některé režijní náklady. Jedná se o režijní náklady výkonu vynaložené na zajištění 

druhu výkonu, např. odpisy nehmotných aktiv nebo výše odpisů jednoúčelových zařízení 

(Fibírová, Šoljaková, Wagner, 2011). 

2.5.2 Metody kalkulace 

Metody kalkulace jsou různé postupy přiřazení nepřímých nákladů ve správné výši  

na kalkulační jednici (podnikový výkon). Nepřímé náklady jsou společné náklady pro více 

výkonů, proto je obtížnější přiřadit je na konkrétní kalkulační jednici. K přiřazení nám slouží 

právě tyto metody: kalkulace dělením prostá, kalkulace dělením s poměrovými čísly 

(ekvivalenčními čísly), kalkulace přirážková sumační nebo diferencovaná (Fibírová, 

Šoljaková, Wagner, 2011). 

Kalkulace 

nákladů Cenová 

kalkulace 
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Kalkulace dělením prostá 

Jedná se o nejjednodušší metodu nákladových kalkulací. Využívá se především  

v podnicích se stejnorodými výkony, jako je homogenní výroba s jedním druhem produktu 

např. v podnicích zabývajících se výrobou elektrické energii, těžbou v dole, dřevozpracující 

průmysl atd. V praxi se tato kalkulace využívá velmi zřídka, hlavně z toho důvodu,  

že se dotýká pouze malého okruhu podnikových struktur. Veškeré náklady spojené s kalkulací 

dělením prostou jdou označit jako přímé náklady, jelikož za kalkulační jednici považujeme 

pouze jeden druh výkonů. Nesmíme, však zapomenou na rozdělení nákladů na jednicové  

a režijní, pro jejich rozdílný výpočet. Základním výpočtem zjistíme skutečné náklady  

na kalkulační jednici (dále jen SNJ) a to tak, že vydělíme skutečný součet režijních  

a jednicových nákladů celkovým počtem jednotek.   

 

  

 

 

Zdroje: Fibírová, Šoljaková, Wagner, 2011 - vlastní úprava 

 

Kalkulace dělením s poměrovými čísly 

Jedná se o zvláštní případ metody kalkulace dělením, využívající se ve stejnorodé 

výrobě s jedním druhem výkonu, kde se jednotlivé vyráběné výrobky liší určitým technickým 

parametrem. Tvar, váha, rozměry, doba trvání technologického procesu mohou být jedním 

z nich. Na rozdíl od kalkulace dělením prosté, se zde vyskytuje více výrobků, což vede 

k nutnosti rozlišit jak přímé tak nepřímé náklady (Hradecký, 2008).  

Důležité při stanovení přímých nákladů na kalkulační jednici, je využití nákladů buď 

pro předběžnou, nebo výslednou kalkulaci. Podle druhu sestavované předběžné kalkulace  

se používá operativní nebo plánová norma spotřeby, která se pro konkrétní druh kalkulace 

ocení cenou nákladové položky. Skutečné spotřeby jednotlivých nákladových druhů přímých 

nákladů u výsledné kalkulace, podle jednotlivých kalkulačních jednic lze zjistit z účetnictví 

nebo z operativní evidence o výrobě. V peněžních jednotkách se dá obvykle zjistit 
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v účetnictví nebo bývá evidována v naturálních jednotkách, kdy je nutné skutečnou spotřebu 

vynásobit skutečnou cenou dané nákladové položky. 

Hlavním rozdílem je vznik nepřímých nákladů a jejich přiřazení na kalkulační jednici. 

Rozdíly mezi jednotlivými výrobky jsou trvalé, proto i poměr mezi jednotlivými výrobky 

určený pro rozdělení nepřímých nákladů je stálý nejméně po určitou dobu.  Pro rozdělení 

nepřímých nákladů se používá určitý poměr, vyjádřený pomocí poměrových čísel nebo 

koeficientu obtížnosti. Poměrová čísla můžeme odvodit z individuálních kalkulací 

sestavených speciálně pro tento účel nebo z technicko-technologických parametrů.  

U individuální kalkulace vycházíme z předpokladu, že poměr v ní zjištěný bude stejný jako 

poměr nepřímých nákladů mezi výrobky. Při aplikaci této metody nejdříve pro jednotlivé 

výrobky vytvoříme individuální kalkulaci nákladů. Dle předem určitých kriterií zvolíme 

z daného sortimentu výrobků tzv. základní výrobek. Kritériem mohou být vázanost nákladů, 

největší podíl na celkovém objemu výroby a další. Základní výrobek zjišťujeme především 

kvůli vyjádřením poměrového čísla.  K základnímu výrobku vždy přiřadíme poměrové číslo 

kz = 1. Poté vypočteme poměrová čísla pro každý další výrobek, jako poměr nákladů daného 

výrobku a nákladů základního výrobku 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Určení poměrových čísel pomocí individuálních kalkulací je velmi pracný a jsou  

při něm využívány ceny daných nákladů ovlivňující dané výpočty, z tohoto důvodu není tento 

způsob výpočtu příliš vhodný. 

Pokud budeme vycházet z odlišností jednotlivých výrobků, tedy z odlišných technicko-

technologických parametrů, předpokládáme rovnost poměrů mezi nepřímými náklady 

jednotlivých kalkulačních jednic a mezi parametry odlišujícími jednotlivé výrobky.  

Při výpočtu poměrových čísel postupujeme stejně jako u individuální kalkulace. 

 

Kalkulace přirážková 

Kalkulace přirážková se využívá především u výroby více druhů výrobků, při které  

se využívají různorodé technologické postupy. Právě, různorodost zpracovatelských postupů  
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a výrobních operací při zhotovení výrobků, je příčinou měnícího se poměru nákladů mezi 

jednotlivými výrobky. Z tohoto důvodu není možné v heterogenní výrobě využít kalkulaci 

dělením.  

Při výrobě různých výrobku vznikají přímé i nepřímé náklady. Přímé náklady zjistíme  

z příslušné dokumentace přímo na kalkulační jednici. Oproti tomu nepřímé náklady jsou 

společné pro všechny nebo část výkonů. Nelze je s přesností určit na kalkulační jednici  

ani poměr výkonů, jelikož výše nákladů není zcela ovlivněna množstvím výkonů. Rozdělení 

nepřímých nákladů vychází z předpokladu, že se tyto náklady vyvíjí úměrně jedné veličině, 

která se stává rozvrhovou základnou. Pro vypovídací schopnost kalkulací a pro správné 

rozvržení nákladů je velmi důležitá vhodně zvolená rozvrhová základna. Je nutná její snadná 

zjistitelnost a kontrolovatelnost, měla by mít příčinnou souvislost s náklady. Abychom 

zabezpečili srovnatelnost kalkulací v jednotlivých obdobích, je důležitá stálost rozvrhové 

základny. Důležitou vlastností je její dostatečná velikost, která zabezpečí, aby malé výkyvy 

rozsahu nezpůsobily nadměrné výkyvy v rozvrhových nákladech na kalkulační jednici. 

Rozdělení nepřímých nákladů se provádí pomocí režijních přirážek nebo režijních sazeb. 

Můžeme se setkat s dvěma základními druhy rozvrhových základen peněžní a naturální 

(Lang, 2005). 

První rozvrhovou základnou je peněžní, která je vyjádřena v hodnotových jednotkách, 

jako jsou nákladové veličiny, ceny zásob, přímé mzdy a další. Za výhodu peněžní základny 

 je považována její snadná a přesná zjistitelnost, ta je zapříčiněna snadným získáním 

informací, které jsou přímo uvedeny v účetnictví. Oproti tomu, ne příliš silné vazby mezi 

vývojem nepřímých nákladů a oceněním rozvrhové základny, jsou považovány za její 

nevýhodu. Jednou z nejrozšířenějších peněžních základen využívaných v podnicích jsou 

nepřímé mzdy. Nepřímé mzdy jsou snadno zjistitelné a jejich opodstatnění je především 

oblastech, kde mzda tvoří velkou část nepřímých nákladů, tedy v manuální a duševní oblasti 

(Fibírová, Šoljaková, Wagner, 2011).  

Režijní přirážka je vypočtena na základě peněžní rozvrhové základny v procentech. 

Informuje podnikatelský subjekt, kolik % daného nepřímého nákladu připadá na 1 korunu 

rozvrhové základny. Vypočítá se takto: 

 

 

Zdroj: Fibírová, Šoljaková, Wagner, 2011 – vlastní úprava 
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 V současné době kdy je kladen důraz na vypovídací schopnost kalkulací se stále více 

používají naturální rozvrhová základna. Tato základna je vyjádřena v naturálních 

jednotkách, jako jsou hmotnost, plocha, délka atd. Jedná se o technické parametry 

jednotlivých výrobků, které se nachází v operativní evidenci o výrobě nebo v normách 

spotřeby operativního nebo plánového charakteru. Jsou náročněji zjistitelné, ale jelikož 

nepříznivě neovlivňují cenové změny, je jejich vypovídací schopnost stabilnější v čase  

a přesnější. Pro zvolené veličiny je potřebná jejich přesnější evidence (Fibírová, Šoljaková, 

Wagner, 2011). Vzorec pro výpočet je znázorněn takto: 

 

 

Zdroj: Fibírová, Šoljaková, Wagner, 2011 

2.5.3 Kalkulační systém 

Soubor kalkulací v podniku a vazeb mezi nimi můžeme definovat jako kalkulační 

systém. Jde o hlavní nástroj, pomocí něhož řídíme náklady na výkony. Důležitý úkolem 

kalkulačního systému je zajištění metodické jednoty a vázanost kalkulací mezi sebou.  

Kolik bude druhů kalkulací v daném podniku a jejich zahrnutí do kalkulačního systému 

je závislé na druhu a velkosti podniku, nárocích na vypovídací schopnost kalkulací, potřebách 

jejich využití v různých časových horizontech (Hradecký, 2008).  

Kalkulační systém jde formulovat jako soubor kalkulací: 

a) předběžných, 

- propočtových,  

- operativních,  

- plánovaných,  

b) výsledných. 

 

Předběžná kalkulace 

Předběžná kalkulace se sestavuje před samotným výrobním, nebo jiným procesem. 

Zahrnují se do ní propočtové (rozpočtové), operativní a plánové kalkulace.  
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Propočtová kalkulace se sestavuje u nových výrobků, u kterých ještě není k dispozici 

podrobná konstrukční a technologická dokumentace. Ceny, výsledné kalkulace, náčrty, 

technické parametry, hmotnost a další hodnoty podobných výrobků jsou podkladem  

pro propočtovou kalkulaci. Spolehlivost a dostupnost vhodných dokumentů ve velmi důležitá 

pro kvalitní propočtovou kalkulaci. Pokud kromě výsledné kalkulace je k dispozici  

i předběžná kalkulace podobného výrobku a to zejména kalkulace operativní, může být  

při zpracování propočtové kalkulace dosaženo optimálního výsledku (Hradecký, 2008). 

Operativní kalkulace se řadí ke kalkulacím předběžným. Normy spotřeby materiálu  

a času platné k datu sestavení kalkulace jsou podkladem pro sestavení operativní kalkulace. 

Po každé změně norem se platná operativní kalkulace mění na novou operativní kalkulaci. 

Operativní kalkulace je tedy nejpřesnější kalkulací, které jsou v podnicích k dispozici.  

Je známá jako kalkulace běžná nebo výrobní. V operativní kalkulaci se výše režijních položek 

stanoví podle přirážek nebo sazeb režijních nákladů. Svým charakterem je kalkulací 

okamžiku. Může také sloužit jako vnitropodniková cena (Hradecký, 2008). 

Plánová kalkulace je vhodným nástrojem nákladů výkonů v opakované, stabilizované 

sériové a hromadné výrobě. Plánová kalkulace představuje průměrné náklady výroby, proto 

platí po celé období, na které je stanovena.  

Výsledná kalkulace  

Výsledná kalkulace se sestavuje až po dokončení daného výkonu, jako dovršení celé 

kalkulačního systému. Funguje jako kontrolní nástroj všech předběžných kalkulací, nelze 

však podle nich činit operativní zásahy ve výrobě nebo jiné činnosti. Vypovídací schopnost 

výsledné kalkulace je omezena souhrnnou částkou v jednotlivých nákladových položkách 

kalkulace. Pro bližší upřesnění nákladů je nutná analýza účetních případů týkajících se dané 

položky. Uplatnění výsledné kalkulace je především ve srovnání s některou z předběžných 

kalkulací, jako jeden z podkladů řízení ceny, jako podklad pro sestavení propočtových 

kalkulací podobných či příbuzných výkonů a dalších. V kusové nebo malosériové výrobě  

se sestavuje okamžiková výsledná kalkulace. Okamžiková kalkulace se sestavuje okamžitě  

po dokončení výroby ať sériové nebo kusové. Výsledná kalkulace může být také intervalová 

(Hradecký, 2008).  
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3 VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ V PRAXI  

3.1 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen VAS, a.s.) se zabývá 

provozováním vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Součástí této činnosti je výroba  

a dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody, likvidace kalů a laboratorní rozbory 

vod. Tato společnost patří mezi sedm největších vodárenských společností v republice  

a působí jak v Jihomoravském kraji, tak i v kraji Vysočina. 

VAS, a.s. vznikla 1. 12. 1993 privatizací, státního podniku Jihomoravských vodovodů  

a kanalizací Brno, jako jeden z jejich nástupců. Majetek, který původně patřil státu, byl 

rozdělen tzv. oddílnou metodou, při které byl rozdělen na majetek infrastrukturní a provozní. 

Infrastrukturní majetek bezúplatně připadl do vlastnictví obcí, ve kterých je potřebný 

k výrobě a dodávce pitné vody, respektive k odvádění a čištění odpadní vody. Jedná  

se například o zdroje vody, vodovodní a kanalizační řady, úpravny vody, vodojemy, čistírny 

odpadních vod a další. Infrastrukturní majetek tedy společnost VAS, a.s. nevlastní je pouze 

nájemce a provozovatel. Provozní majetek naopak přímo nesouvisí s výrobou a dodávkou 

pitné vody. Byly do něj zahrnuty zaměstnanci, auta, mechanismy a správní budovy.  

Ty se naopak stali součástí vlastnictví nástupnických společností. Vodovody provozované 

společností se dělí na místní, kdy má obec vlastní zdroj nebo zdroje vody a společný vodovod, 

což znamená, že více obcí má společný zdroj nebo více zdrojů vody.  

Složení akcionářů společnosti 31. 12. 2012 – 100 % akcií Svaz VKMO, s.r.o. 

(dobrovolné sdružení Svazků jednotlivých provozovaných obcí). Svaz VKMO, s.r.o. odkoupil 

akcie společnosti během minulých dvou let. Nejdůležitějším krokem byl v roce 2011 odkup 

podílu od druhého největšího akcionáře francouzské společnosti SUEZ ENVIRONNEMENT. 

Hlavním důvodem pro výkup akcií bylo, aby společnost mohla přejít z oddílného modelu 

provozování na tzv. vlastnický. Jendou z hlavních výhod tohoto vlastnického modelu je to,  

že mohou jednotlivé Svazky členové Svazu VKMO zadávat provozování vodovodů  

a kanalizací VAS, a.s. přímo a nemusí tak vypisovat složitá a komplikovaná výběrová  

či koncesní řízení. Neméně důležitá je pak skutečnost, že tento model zajistí, aby veškeré 

prostředky z vodného a stočného se vraceli opět do příslušných regionů a nekončili 

v zahraniční, jak tomu u některých jiných zahraničních společností bývá. 
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Společnost VAS, a.s. k 31. 12. 2011 zásobovala více než 535 000 obyvatel vodovodní 

sítí o délce bezmála více než 5 000 km a vyrobila téměř 28 mil. m3 vody. Na kanalizační sítí  

o délce cca 2 300 km a 115 čistíren odpadních vod bylo napojeno více než 420 000 obyvatel. 

3.2 Cenotvorba a právní předpisy 

Ceny vodného a stočného jsou upravovány Ministerstvem financí prostřednictvím 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Pravidla pro tvorbu ceny vydává každý rok ministerstvo 

prostřednictvím Cenového věstníku. Pro všechny vlastníky, případně provozovatele 

vodohospodářské infrastruktury, existují při jejich provozování výrazné regionální rozdíly  

a z tohoto důvodu nelze použít přesné stanovení maximální ceny, jako je tomu u ceny 

regulované. Stát v tomto případě využívá tzv. věcně usměrňované ceny. Význam tohoto 

usměrnění je v určení podmínek, za kterých je cena stanovena. Těmito podmínkami jsou: 

• dosažený zisk – dle cenového věstníku mohou společnosti dosahovat maximálně  

tzv. přiměřeného zisku, za který se nejčastěji považuje zisk do 10 % celkových 

nákladů. Od roku 2013 je nově maximální přiměřený zisk stanoven podle nových 

pravidel cenotvorby (rozhodující je zůstatková cena provozního případně 

infrastrukturního majetku); 

• nedaňové náklady – do ceny vodného a stočného nesmí vstupovat; 

• nekalkulovatelné náklady – nesmí být v žádném případě zahrnuty. Definuje  

je Cenový věstník. Mezi ně patří například daňově uznatelný odpis pohledávek, 

úroky a poplatky z prodlení, nevyužité provozní náklady spojené s přípravou  

a zabezpečením investiční výstavby (zmařené investice), peněžité vyrovnání (např. 

odstupné nad rámec povinností stanovené jiným právním předpisem jako je zákoník 

práce, obchodní zákoník), náklady vynaložené, formou sponzorování sportovních  

a kulturních akcí; 

• vnitropodnikové náklady – vstupující do kalkulace (např. práce montérů a využití 

strojního zařízení vyjádřené tarify hodinové nebo kilometrové zúčtovací ceny) musí 

být zahrnuty pouze v nákladové ceně, tedy v bezziskové ceně. 

Dodržování výše uvedených podmínek, je přísně kontrolováno příslušnými kontrolními 

orgány a jejich nedodržování nebo zjištění chyb může být přísně trestáno, až milionovými 

pokutami. Toto platí i pro skutečně dosažený zisk ve výsledné kalkulaci, který nesmí  

být vyšší než plánovaný.  
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Pokud vlastník infrastruktury čerpá dotace na vodohospodářské stavby z evropské unie 

či Operačního programu z fondu životního prostředí, potom musí splnit podmínky dané  

tzv. Finanční analýzou projektu, ze které mimo jiné vyplývá povinnost zajistit ve výši ceny 

vodného a stočného garanci budoucí samofinancovatelnosti obnovy tohoto majetku. Jinými 

slovy cena vodného a stočného musí být tak vysoká aby si celý projekt za dobu životnosti 

tohoto majetku na sebe vydělal, protože až bude tento majetek znovu budován, již žádná 

dotace na toto dílo poskytnuta nebude. Pro VAS, a.s., která je pouze provozní společností, 

vyplývá Finanční analýzy projektu povinnost odvést vlastníkovi infrastruktury předem danou 

a známou výši nájemného.  

3.3 Vnitropodnikové účetnictví ve VAS, a.s. 

VAS, a.s. používá pro zúčtování vnitropodnikového účetnictví jednookruhovou účetní 

soustavu (blíže v kapitole 2.3.1 Jednookruhová účetní soustava), což znamená, že k vyjádření 

vnitropodnikových nákladů a výnosů používá účtové třídy 5 – Náklady, resp. 6 – Výnosy 

(z upravené osnovy pro podnikatele viz Příloha 1 – Účtový rozvrh výsledkových účtů). Účet 

599 se využívá pro zachycení jednotlivých vnitropodnikových nákladů. Oproti tomu účet  

699 se používá k zachycení jednotlivých vnitropodnikových výnosů v rámci organizace (viz 

Příloha 1 - Účtový rozvrh výsledkových účtů). Pro účtování finančního i vnitropodnikového 

účetnictví je ve společnosti využíván od 1. 1. 2008 finanční informační systém (ERP nebo 

FIS) systém Microsoft Business Solution – Dynamics Navision 4.00. Tento program byl 

speciálně upraven pro potřeby společnosti a jeho propojení s dalšími programy a možnosti 

přenosu dat jsou více než vyhovující. Důležitou informací také je, že některá data vznikají 

v jiných systémech, jako je zákaznický informační systém (ZIS nebo CRM) USYS nebo 

provozní informační systém Solver (PIS). V ZISu jsou evidována data jako je fakturace 

vodného a stočného či pohledávky za vodné a stočné. V Solveru se naopak evidují data  

o výkonech jednotlivých zaměstnanců a mechanismů a vznikají zápisy pro vnitropodnikové 

účetnictví a do účetního programu se data pouze přináší  

Jednotlivé divize vedou své účetnictví samostatně (jedná se o tzv. determinovanou 

formu vedení účetnictví) a vyúčtovávají si mezi sebou jednotlivé úkony opět pomocí účtů  

599 a 699, které se na celkovém výsledku hospodaření společnosti neprojeví. Za celou 
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akciovou společnost provádí sumarizaci výkazů generální ředitelství, poté z nich vyhotoví 

výsledovku a vypočítá a odvede daň z příjmů právnických osob za celou společnost. 

V síťovém hospodářství má vedle finančního účetnictví nepostradatelnou pozici 

vnitropodnikové účetnictví, které tvoří určitý doplněk právě tomuto účetnictví. Ve společnosti 

velikosti VAS, a.s. a ani v divizi Boskovice není možné si její fungování představit  

bez vnitropodnikového účetnictví. Divize Boskovice vytváří kalkulace pro 90 obcí a měst 

z toho 77 subjektů jsou členy Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí. Nejen z tohoto 

důvodu je velmi důležitý vypovídací charakter účetních zápisů, který by měl zajistit jasné  

a snadné přiřazení nákladů a výnosů k jednotlivým provozovaným subjektům.  

Ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. se vnitropodnikové účetnictví 

rozděluje do dvou skupin. První z nich je vnitrodivizní účetnictví, zaměřující se na účtování 

odděleně v rámci jednotlivých divizí. Jedná se o náklady a výnosy účtované v rámci 

jednotlivých divizí, které nevstupují do výsledku hospodaření divize ani společnosti. Druhá 

skupina se zaměřuje  mezidivizní účetnictví, tedy účtování mezi jednotlivými divizemi. 

Náklady a výnosy vznikají v rámci mezidivizní fakturace ovlivňují výsledky hospodaření 

jednotlivých divizí, ovšem na celospolečnostní výsledek hospodaření pochopitelně stejně jako 

veškeré vnitropodnikové účtování nemá vliv. 

3.3.1 Způsoby účtování ve VAS, a.s. 

Při účtování společnost VAS, a.s. postupuje, podle upravené účtové osnovy  

pro podnikatele, při dodržování všech zákonných norem, jako je zákon č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví v platném znění, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a ČÚS.  

Pro lepší přiřazení vnitropodnikových nákladů k jednotlivým kalkulacím nepostačuje účtování 

pouze na jednotlivé analytické účty hlavní knihy. Vnitropodnikové účetnictví proto využívá 

dělení účtů rozvažných a zejména výsledkových účtů na dimenze. Dimenze je bližší  

a konkrétní určení daného účetního případu.  

Účetní případ se ve finančním informačním systému může účtovat na tyto úrovně: 

•  středisko – základní organizační jednotka, na kterou se vždy účtují náklady 

a výnosy ve společnosti, 
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• provoz – vyšší organizační jednotka složená z jednotlivých středisek, používá  

se vždy při účtování výsledkových účtů a doplní se automaticky při vyplnění 

dimenze středisko,  

• kalkulace – úroveň účtování pro účely snadné tvorby kalkulace vodného 

a stočného, používá se vždy při účtování výsledkových účtů a doplní  

se automaticky při vyplnění dimenze  

• projekt – úroveň určená pro vyčíslení výnosů a nákladů konkrétní akce spadající 

pod jedno infrastrukturní středisko, 

• zam/zař – konkrétní zaměstnanec či technika spadající pod jedno provozní 

středisko, 

• cyklus – slouží k vyčíslení dohadné položky spotřeby elektrické energie a plynu. 

3.3.2 Organizační struktura společnosti 

Vnitřní organizační struktura společnosti je dvoustupňová. Prvním stupněm je generální 

ředitelství a další stupeň tvoří jednotlivé divize, jimiž jsou divize: Boskovice, Brno-venkov, 

Jihlava, Třebíč, Znojmo, Žďár nad Sázavou a technická divize.  

Schéma 3.1 Organizační struktura společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní zdroje společnosti – vlastní úprava 

 

Organizační, řídící a metodicko-kontrolní složkou společnosti je generální ředitelství. 

Hlavním úkolem tohoto stupně je komplexní zabezpečení výrobní, technické a ekonomické 

činnosti společnosti. Druhý organizační stupeň, tedy divize, nemají právní subjektivitu  

a výsledky hospodaření za svou činnost předkládá generálnímu ředitelství. Provozní divize 
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jsou povinny zajišťovat provozní činnost, především provozování vodovodů a kanalizací  

pro dobrovolné svazky obcí, samotné obce a ostatní odběratele. Zvláštním typem divize  

je vzhledem k charakteru své činnosti Technická divize. Ta nabízí provozním divizím  

a externím odběratelům laboratorní rozbory pitných a odpadních vod, projektovou  

a inženýrskou činnost, prohlídky kanalizací televizní kamerou, obchodní činnost a další 

služby. Tyto služby poskytuje externím odběratelům i divizím za úplatu. 

3.3.3 Divize Boskovice 

Kvůli velkému množství informací a složitějšímu zpracování, které by přesáhlo obsah 

diplomové práce, jsme vybrali jednu z divizí. Divize Boskovice patří mezi šest divizí, jejichž 

hlavním úkolem je zabezpečit provoz vodovodů a kanalizací. Přesněji se zabývá výrobou  

a dodáním pitné vody včetně náhradního zásobování, údržbou a opravou vodovodů  

a kanalizací, odvádění a čištění odpadních vod. Všechny tyto činnosti provádí na infrastru-

kturrním majetku měst a obcí na základě nájemní smlouvy.  

Divize Boskovice se stará především o obce a města na území okresu Blansko 

nacházejícího se v severní části Jihomoravského kraje. Kde k 31. 12. 2011 zásobovala více 

než 87 000 obyvatel vodovodní sítí o délce více než 1 100 km a vyrobila téměř 5 mil. m3 

vody. Na kanalizační sítí o délce cca 460 km a 19 čistíren odpadních vod bylo napojeno více 

než 65 000 obyvatel. 

Provozované subjekty se rozdělují do dvou skupin: 

• členské obce Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí – (dále jen Svazek 

Blansko), do kterých patří 78 provozovaných obcí, pro něž je pevně stanovena 

cena. Platí tu tzv. princip solidarity, kdy větší města platí vyšší cenu, než  

by platili jako samostatně provozované subjekty a menší obce mají naopak nižší 

cenu vody než by platili při samostatném provozování;  

• samostatně provozované subjekty – patří sem dvanáct samostatně 

provozovaných subjektů např. město Velké Opatovice, městyse Svitávka, 

Lysice, Sloup v Moravském krasu, obce Drnovice, Sebranice a další. 
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Organizační struktura divize Boskovice 

Stejně jako výrobní podniky má i divize Boskovice organizační strukturu rozdělenou  

do nižších organizačních stupňů. Tyto stupně se nazývají provozy a střediska. Důvodem  

pro vytvoření organizačních stupňů je větší přehlednost a detailnost především pro potřeby 

managementu. Vedení společnosti má lepší přehled o tom, kdo má jaké pravomoci, výsledky 

hospodaření jednotlivých středisek a jak dále pokračovat v jednotlivých činnostech 

společnosti. 

Divize je rozdělena do pěti provozů, které tvoří první organizační stupeň divize. Provoz 

41- provozování vodovodů Boskovicko, 42- provozování vodovodů Blanensko,  

43- provozování kanalizací a čistíren odpadních vod (ČOV), 44- doprava a správa budov,  

45- správa podniku. Za výrobní provozy jsou považovány 41 až 43, provozy 44 a 45 jsou 

obslužné a nevýrobní. 

Nižším (druhým) organizačním stupněm jsou střediska. Jedná se o nákladová střediska 

(NS) členící se na provozní a infrastrukturní. Konkrétně mezi provozní nákladová střediska 

patří režijní střediska, střediska montérů a dopravy. Infrastrukturní nákladová střediska jsou 

například čistírny odpadních vod (ČOV), úpravna vody Bělá (ÚV), jednotlivé vodovody  

a kanalizace. Některé provozy a střediska se i dále rozdělují na tzv. útvary či úseky na které  

se však již náklady a výnosy neúčtují. 
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Schéma 3.2 Organizační schéma divize 

 

Zdroj: interní zdroje společnosti – vlastní úprava 

3.3.4 Členění nákladů  

Ve VAS, a.s. se náklady člení pro účetní potřeby i pro potřeby kalkulací podle různých 

hledisek. Z hlediska toho zda se jedná o jednoznačně identifikovatelný náklad účtovatelný  

na konkrétní infrastrukturní středisko, se rozdělují náklady na přímé a nepřímé. Ty, které 

takto přiřadit lze jsou přímé, ty které takto přiřadit nelze jsou označovány jako nepřímé 

(režijní). Z hlediska k vztahu k výkonům členíme náklady na fixní a variabilní. Fixními 

náklady jsou takové náklady, které jsou s objemem fakturace vodného či stočného neměnné. 

Patří sem mimo jiné přímé mzdy, nájemné infrastruktury, plyn, vodoměry, laboratorní 
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rozbory a další. Variabilní náklady jsou naopak ty, které se s objemem fakturace vodného  

a stočného mění. Patří sem poplatky za podzemní vodu, chemikálie a likvidace odpadu. 

Konkrétnější rozdělení nákladů na fixní a variabilní je v kapitole 4.1.1 Kalkulační vzorec 

divize, kde u jednotlivých položek kalkulace jsou upřesněny. 

Dále lze členit náklady podle toho, zda mohou či nemohou ovlivňovat prodejní cenu 

vodného a stočného na kalkulovatelné a nekalkulavatelné. Dalším členěním může být dle 

účtové osnovy na provozní, finanční a mimořádné náklady a členění na interní a externí 

náklady. 

3.3.5 Prováděné činnosti na infrastruktuře 

Každá z činností, kterou provádí jednotlivý jednicový zaměstnanci auta a mechanismy, 

se dá zařadit do jedné z šesti typů vykonávaných činností. Pod činnostmi prováděnými  

na infrastruktuře rozumíme oprava, údržba, provozování, odbyt, ostatní práce a externí 

činnost. Tomuto rozdělení na jednotlivé typy činností odpovídá i přizpůsobení analytických 

účtů 599.  

Oprava - odstraňují se jí účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození  

za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Vykazují se sem veškeré 

práce související s odstraněním poruchy a havárie a plánované opravy. 

Údržba – vykonávané preventivní činnosti snažící se zabránit poruše či havárii  

či prodloužit životnost majetku. Patří sem například malování, lakování a natírání. 

Provozování – patří sem značná část činností vykonávaných podle Provozní smlouvy 

mezi vlastníkem a provozovatelem. Jedná se např. o preventivní přezkoušení bez spotřeby 

materiálu, chlorování. 

Odbyt – činnosti spojené se zjištěním stavu fakturačních či provozních vodoměrů 

v souladu se Zákonem o vodovodech a kanalizacích (výměna, oprava a repase).  

Ostatní práce – veškeré ostatní činnosti, které nelze přiřadit k jiným výše jmenovaným 

činnostem. Patří sem např. sečení travin a křovin. 

Externí činnosti – zatím co předchozí činnosti se týkali provozované hospodářské 

infrastruktury, externí činnost se týká oblasti mimo kalkulací vodného a stočného.  
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3.3.6 Tarify 

Zúčtovací sazba vyjádřená v Kč na měrnou jednotku (hod, km) se nazývá tarif. Tarif  

se využívá ve vnitropodnikovém účtování jednotlivých divizí i celkově za společnost. Podle 

toho kdo danou práci odebírá (zda se jedná o externí či interní zákazníky), má divize dva 

druhy tarifu: interní a externí. 

Interní tarif – cena práce se odvíjí na základě skutečností minulých let  

a předpokládaného vývoje hospodaření jednotlivých středisek v daném roce. Tyto ceny jsou 

po vytvoření sepsány do vnitropodnikového ceníku. Podle něj se ekonomický úsek v průběhu 

roku řídí při účtování nákladů a výnosů vstupujících do vnitropodnikového účetnictví 

společnosti a později do kalkulací. Cena vodného a stočného spadá do kategorie věcně 

usměrňovaných cen, kdy je nutné skutečné (bezziskové) zachycení nákladů v konečných 

kalkulacích vodného a stočného. Blíže je upřesněno v kapitole 4.1 Kalkulace a kalkulační 

vzorce ve VAS, a.s.. Kontrolou na konci účetního období, tzn. zda, jsou náklady opravdu 

vykázány bez zisku, je nulový výsledek hospodaření středisek montérů a dopravy. Dosáhlo-li 

některé z těchto středisek zisku, jedná se dle Cenového věstníku 13/2011 o nepřípustné 

nadhodnocení tarifu. Nejprve se musí upravit příslušný tarif snížením jeho hodnoty a podle 

něj se upraví veškeré účetní operace s ním související. Pokud dojde k podhodnocení tarifu, 

středisko je ve ztrátě, tarif lze navýšit a opravit příslušnou účetní operací. Firma by se měla 

snažit o co nejpřesnější stanovení tarifu, hlavně kvůli přesnosti průběžných kalkulací vodného 

a stočného. 

Divize Boskovice má dva základní druhy tarifu: 

 Čtyřsložkový tarif se skládá ze čtyř složek a využívá se u tarifů jednicových 

pracovníků, jako jsou veškeří montéři, pracovníci dispečinku nebo elektrikáři. U tohoto tarifu 

společnost využívá hodinovou zúčtovací sazbu (Kč/h). První ze složek tarifu jsou přímé 

mzdy, do nich jsou zahrnuty veškeré náklady účtované na účtu 521 Přímé mzdy výnosům 

zúčtovaných na účtech 699.211 Interní činnost – mzdy a 699.291 Externí činnost - mzdy. 

Druhou složkou je pojištění z mezd, které zahrnuje jak zdravotní pojištění tak sociální 

pojištění zaúčtované na účtu 524 Zákonné sociální pojištění a výnosům účtovaným na účtech 

699.212 Interní činnosti – pojištění a 699.292 Externí činnosti – pojištění. Třetí složkou tarifu 

je přeprava, ta se musí rovnat rozpouštěným nákladům na osobní dopravu, zúčtovaným  

na účtech 599.2x3 Oprava, Údržba, Provozování, Odbyt, Ostatní práce, Externí práce vždy  

– přeprava zúčtovaných na účtech 699.213 Interní činnost – přeprava a 699.293 Externí 
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činnost – přeprava. Poslední čtvrtou složkou tarifu je část výrobní režie, která se řadí mezi 

nepřímé náklady. Do této složky tarifu jsou zahrnuty všechny ostatní prvotní  

a vnitropodnikové náklady, tedy náklady nezahrnované do předchozích tří složek. Mezi tyto 

náklady patří kromě 599.910 Výrobní režie například 501.330 Ochranné pracovní pomůcky, 

511.400 Opravy a údržba budov, 552.220 Odpis pracovních strojů.  

Je také možný třísložkový tarif. Využívá se u pracovníků, kteří k dopravě nepoužívají 

firemních vozidel, jako jsou odpočtáři. Vynechává se třetí složka tarifu, kterou je osobní 

přeprava, ostatní složky zůstávají stejné. 

Jednosložkový tarif se využívá u veškerých mechanizmů a vykazuje se v hodinové 

nebo kilometrové zúčtovací sazbě (Kč/hod a Kč/km). Mezi mechanizmy vyjádřené 

v hodinové zúčtovací sazbě patří, drobná mechanizace (malá i velká) a přístroje, cisterny, 

mobilní odstředivky a bagry. Naopak kilometrová zúčtovací sazba se využívá u osobní 

dopravy, nákladní dopravy. Jednosložkový tarif je definován jako náklady (prvotní  

i vnitropodnikové), snížené o případné prvotní výnosy, které se musí rovnat 

vnitropodnikovým výnosům zúčtovaným pro nákladní dopravu na účtech 699.216 Interní 

činnosti - ujeté km a 699.296 Externí činnosti – ujeté km, pro středisko mechanizace  

na účtech 699.215 Interní činnost – hod. zař. a 699.295 Externí doprava – hod. zař. 

Ve vodárenské společnosti se využívá i dvousložkový tarif, kdy dochází ke kombinaci 

jak hodinové zúčtovací sazby, tak kilometrové zúčtovací sazby. Tímto způsobem určuje tarif 

u sacokanalizačních vozidel, tlakových a fekálních vozidel. Účtování i výpočty jsou stejné 

jako u jednosložkového tarifu.  

U všech tarifů, můžou na konci účetního období nastat dvě situace a to nadhodnocení 

nebo podhodnocení tarifu. Obě situace mohou nastat, především kvůli tomu, že tarif se určuje 

na začátku účetního období, podle skutečností předchozích let a skutečné náklady zjištěné  

na konci účetního období mohou být rozdílné od předpokladu. Podhodnocení je situací, kdy 

jsou náklady vyšší než výnosy. Potom se může tarif navýšit o procento vypočtené jako: 

 

Zdroj: interní zdroje společnosti – Pokyny pro rozpouštění 2011  

 

Jestliže společnost zjistí nadhodnocení tarifu, tedy náklady jsou nižší než výnosy, musí 

jej snížit o procento vypočítané jako:   
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Zdroj: interní zdroje společnosti – Pokyny pro rozpouštění 2011  

Externí tarif – jedná se o cenu prací pro externí odběratele, tedy subjekty, pro které 

vodárenská společnost neprovozuje vodné a stočné. Cena pro tyto subjekty již nespadá  

do kategorie věcně usměrňovaných cen, proto je počítáno se ziskem.  

3.3.7 Režijní (nepřímé) náklady ve VAS, a.s. 

Režijní náklady se řadí mezi nepřímé náklady, jelikož u nich nelze jednoznačně určit, 

které nákladové středisko mají zatížit. Jelikož režijní náklady nejsou žádným právním 

předpisem upravovány, je na kompetenci každého podniku, jaké režie budou používat. Dále  

si každý podnik stanoví, jaké náklady na dané režie bude účtovat a způsob jejich rozpouštění. 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice používá kvůli lepší 

orientaci a podrobnějšímu zobrazení kromě výrobní a správní režie i zásobovací a odbytovou 

režii.   

Na tyto režijní střediska se v průběhu roku účtují náklady a výnosy s nimi související. 

Rozpouštění neboli přesun nákladů, které jsou účtované na režijních střediscích, do jednotli-

vých infrastrukturních nákladových středisek probíhá minimálně na konci účetního období 

pomocí vhodně zvolené rozvrhové základny.  

 Zásobovací režie 

 Zásobovací režie je v některých společnostech vykazována jako součást výrobní režie. 

VAS, a.s. ji účtuje a vykazuje samostatně, neboť se jedná o poměrně významnou kalkulační 

položku a kalkulace je tak přehlednější. Veškeré náklady související se skladovým 

hospodářstvím jsou součástí zásobovací režie. Jedná se o náklady spojené s nákupem, 

skladováním a vyskladněním zásob, jako jsou zejména osobní náklady skladníků, vedoucího 

zásobování, materiálové účetní, náklady spojené se skladovými prostory (nájem, energie)  

a další. Tyto náklady jsou sledovány na jediném samostatném středisku Útvar zásobování.   

Rozpouštění zásobovací režie probíhá prostřednictví rozvrhové základny, kterou  

je spotřeba a prodej materiálu, resp. pouze toho materiálu, který jde fyzicky přes sklad. Jedná 

se o většinu (ale ne všechny) analytických účtů 501 a 542. Podle divize je tato základna 
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nejvhodnější, nejobjektivnější a především dochází k nejmenšímu zkreslení kalkulací 

vodného a stočného. Divize v tomto případě nepoužívá jako rozvrhovou základnu přímé mzdy 

ani přímé náklady, především kvůli obcím, u kterých jsou přímé náklady velmi vysoké, 

ovšem náklady na spotřebu materiálu, zejména na opravu infrastruktury, nikoli. 

V celém procesu rozpouštění nepřímých nákladů se zásobovací režie rozpouští jako 

první. Důvodem, je skutečnost, že i na jiných režijních střediscích může být zaúčtována 

spotřeba materiálu a tak se tato režie po rozpuštění stává součástí i ostatních režií. Pokud  

by byla rozpouštěna zásobovací režie až po rozpuštění ostatních režií, musela by divize 

opětovně rozpustit následující tři režie.  

Rozpouštění výsledku hospodaření střediska zásobovací režie probíhá dle spotřeby 

materiálu na všechna nákladová střediska prostřednictvím účetního zápisu:  

MD 599.930 Zásobovací režie (všechna nákladová střediska)/ D 699.930 Zásobovací 

režie (nákladové středisko útvaru zásobování). 

V divizním kalkulačním vzorci je zásobovací režie uvedena jako samostatná kalkulační 

položka, v kalkulaci MZe je součástí režie výrobní. 

Výrobní režie 

Výrobní režie zahrnuje veškeré nepřímé náklady spojené s výrobou a dodáním pitné 

vody nebo odváděním a čištěním odpadních vod, u kterých nelze přesně určit středisko 

zatížení. Jedná se o náklady výrobního a technického úseku. Divize Boskovice využívá 2 typy 

výrobní režie:  

a) celodivizní výrobní režie – daná výrobní střediska mohou pracovat pro všechny 

provozy, proto nelze jednoznačně určit provoz, který zatěžují, jedná se především  

o náklady výrobně-technického úseku. Patří sem zejména osobní náklady výrobně 

technického náměstka, hlavního inženýra, útvaru bezpečnosti a ochrany zabezpečení 

práce, útvaru vyjadřovacích činností, investičního útvaru, dopravy, technologa pitné 

vody a odpadní vody a útvaru energetika; 

b) provozní výrobní režie – u těchto nepřímých nákladů lze přesně určit, který 

konkrétní provoz zatěžují, lze tedy přesně určit okruh středisek, na které má být tato 

provozní režie rozpuštěna. Jedná se zejména o osobní náklady vedoucího a mistra 

příslušného výrobního provozu.  
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Výrobní režie se rozpouští jako druhá v pořadí. Nejprve se rozpustí výsledek 

hospodaření celodivizní výrobní režie do výrobních režií jednotlivých provozů.  

To je prováděno podle rozvrhové základny, kterou tvoří přímé mzdy (účet 521 a 599) 

vyplácené na těchto nákladových střediscích. Poté je rozpouštěn výsledek hospodaření 

výrobních režií jednotlivých provozů, jejichž součástí je již rozpuštěný výsledek hospodaření 

celodivizní výrobní režie na ně připadající. Je rozpouštěn na příslušná provozní nákladová 

střediska spadající pod daný provoz (na střediska jednicových pracovníků a dispečink). 

Rozpouštění probíhá pomocí příslušné rozvrhové základny, tedy podle přímých mezd  

na těchto střediscích vyplácených (účet 521).  Hlavním důvodem, proč divize Boskovice 

využívá, jako rozvrhovou základnu přímé mzdy, je jejich přímá úměrnost s náklady  

na výrobní režii. Je tedy přímo úměrná s tím, co a kde jednicoví pracovníci spadající  

pod konkrétní provoz opravovali nebo udržovali. Tyto jednicové pracovníky (dělníky) 

metodicky řídí, úkolují a kontrolují jejich vedoucí režijní pracovníci. Proto přímé mzdy 

považuje divize za nejvhodnější a nejobjektivnější rozvrhovou základnu. 

Rozpouštění výsledku hospodaření střediska výrobní režie probíhá dle přímých mezd  

na všechna účetní střediska prostřednictvím účetního zápisu:  

MD 599.910 Výrobní režie (příslušná provozní nákladová střediska)/ D 699.910 

Výrobní režie (nákladové středisko režijní). 

Na konci účetního období je tímto způsobem zjištěn skutečný hodinový tarif a rozpuštěn 

rozdíl mezi skutečným a plánovaným tarifem do všech účetních zápisů, které byly v daném 

období na jednotlivá střediska zúčtovány. Divize tak zabezpečuje pomocí zvýšení nebo 

snížení plánovaného hodinového tarifu nulový hospodářský výsledek všech provozních 

nákladových středisek. 

Správní režie 

Správní režie zahrnuje náklady spojené s chodem společnosti jako celku. Konkrétními 

náklady jsou například osobní náklady ředitelského úseku a ekonomického úseku. Správní 

režii ve vodárenské společnosti stejně jako u výrobní režie rozlišujeme též dvojího typu: 

a) správní režie generálního ředitelství – jedná se o podíl provozní divize  

na nákladech spojených s řízením společnosti jako celku, tedy nákladech 

generálního ředitelství, 

b) správní režie divize – tyto náklady souvisí s provozem konkrétní divize.  
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Rozpouštění správní režie probíhá jako třetí v pořadí a stejně jako u předchozí výrobní 

režie probíhá ve dvou fázích. První fází je rozpuštění správní režie generálního ředitelství, 

které se rozpouští do správních režií jednotlivých provozních divizí. Důležité je, dle Směrnice 

rozpouštění 2011, zjistit k 30. 9. běžného roku přepočtený stav pracovníků jednotlivých 

divizí, který je rozvrhovou základnou. Náklady správní režie generálního ředitelství  

se převádí na jednotlivé správní režie pomocí účetního zápisu:  

MD 599.959 (Správní režie divize) /D 699.959 (Správní režie generálního ředitelství) 

Prostřednictvím nákladového účtu 599.959 účtují jednotlivé divize náklady převzaté  

od generálního ředitelství ve svém účetnictví, zatímco prostřednictví výnosového účtu 

699.959 účtuje generální ředitelství výnosy dosažené převedením nákladů na příslušné divize. 

V druhé fázi je již navýšená správní režie divize rozpouštěna do nákladů všech 

středisek vodovodů, kanalizací, stavebně-montážní činnosti, čistíren odpadních vod, 

vodárenský dispečink. Rozvrhovou základnou pro správní režii divize jsou opět přímé 

mzdy. Veškeré rozpouštění je prováněno prostřednictvím nákladového a výnosového účtu 

Správní režie divize a to účetním zápisem: 

MD 599.950 (nákladová střediska) /D 699.950 (správní režie divize) 

Odbytová režie 

V některých společnostech je odbytová režie součástí správní režie. VODÁRENSKÁ 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. ji však účtuje zvlášť, protože se nerozpouští na stejná 

střediska jako režie správní. V kalkulačním vzorci divize i Ministerstva zemědělství ČR  

je součástí správní režie. Odbytová režie zahrnuje nepřímé náklady spojené s fakturací 

vodného a stočného, nesouvisí však se zakázkami středisek stavebně-montážní činnosti. 

Obchodní úsek neboli zákaznické oddělení společnosti je zahrnováno do odbytové režie.  

Do tohoto střediska se zahrnují veškeré náklady (výnosy) související s vedoucí obchodního 

úseku, pokladní a fakturantka vodného a stočného.  

Rozpouštění výsledku hospodaření odbytové režie probíhá na veškerá infrastrukturní 

střediska. Konkrétněji se mezi tento majetek zahrnují všechny vodovody, kanalizace a čistírny 

odpadních vod.  Pro rozpouštění odbytové režie je určena rozvrhová základna, kterou jsou 

přímé mzdy jednicových pracovníků účtované na účtech 521 a 599. Rozpouštění se provádí 

pomocí níže uvedeného účetního zápisu:  

MD 599.920 (nákladové středisko)/D 699.920 (odbytová režie) 
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Rozpouštění jak správní tak odbytové režie se provádí až po rozpuštění obou výrobních 

režií, správní režie a výrobní režie. 

 
Schéma 3.3 Rozpouštění režijních nákladů                                                              

  
                           

 

    

 

 

 

 

    

      

   

 

  

 

  

  

 

 

 

 

     

 
 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní zdroje společnosti – Pokyny pro rozpouštění 2011 – vlastní úprava 

Celodivizní výrobní režie  Zásobovací 

Provozní výrobní režie 

STŘEDISKA 
INFRASTRUKTURNÍ 
jednotlivé vodovody,  
kanalizace, ČOV a ÚV 

STŘEDISKO 
PROVOZNÍ 
montéři, doprava 
hledači poruch 

 

5. ROZPUŠTĚNÍ SR                 
a OR 
rozvrhová základna:         
přímé mzdy středisek 

1. ROZPUŠTĚNÍ  
ZÁSOBOVACÍ REŽIE    
rozvrhová základna: 
spotřeba materiálu 

Správní a odbytová režie 

Správní režie Generálního ředitelství 

4. ROZPOUŠTĚNÍ SPRÁVNÍ REŽIE GŘ 
rozvrhová základna: 
přepočtený stav pracovníků k 30. 9. b. r. 

generální ředitelství 

divize 

2. ROZPOUŠTĚNÍ CELODIVIZNÍ  
VÝROBNÍ REŽIE 
rozvrhová základna: 
přímé mzdy na střediscích VR provozů 

3. ROZPOUŠTĚNÍ PROVOZNÍ  
VÝROBNÍ REŽIE  
 rozvrhová základna: 
přímé mzdy montérů, patřící  
do konkrétního provozu 

provoz 
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3.3.8 Další střediska – rozpouštění 

Středisko technická činnost jedná se zejména o osobní náklady pracovníků majících 

na starosti kompletní agendu vodoměrů a metodicky řídí a koordinují práci odpočtářů. 

Rozpouštění probíhá mezi střediska vodoměry a odpočtáři v poměru 1:1 pomocí zápisu:  

MD 599.920 (vodoměry nebo odpočtáři)/D 699.920 (technická činnost). Technická činnost  

se rozpouští po rozúčtování zásobovací režie. 

Středisko vodoměry zahrnuje náklady na opravu, údržbu a výměnu vodoměrů.  

Do kalkulační položky vodoměry se náklady rozpouští podle počtu a průměru vyměněných, 

případně osazených vodoměrů na střediska. Účtuje se prostřednictvím účtů: MD 

599.391(nákladové středisko)/D 699.391 (středisko vodoměry) Středisko vodoměry  

se rozpouští až po rozúčtování zásobovací režie a nákladů technického střediska.  

Středisku dispečink jsou zde sledovány náklady na vodárenský dispečink. Rozpouštění 

tohoto střediska probíhá jednotlivě podle průtoku objekty, které jsou na dispečink napojeny. 

Účetní zápis: MD 599.331 (příslušná nákladová střediska)/D 699.331(dispečink). Rozpouštění 

střediska dispečink probíhá až po rozpuštění výrobní a správní režie. 

Na středisku pracovníci dispečinku se evidují výkony jednicových pracovníků 

dispečinku. Výkony jsou vykazovány účetním dokladem na základě sumárních výkazů práce. 

Středisko pracovníci dispečinku se rozpouští pomocí účetního zápisu: MD 599.251, 252 a 254 

(příslušné nákladové středisko)/D 699.211, 212 a 214 (středisko pracovníci dispečinku). 

Přeúčtování na režijních střediscích – v některých případech, kdy je zaměstnanec 

kmenově veden na jednom režijním středisku, prokazatelně vykonává činnost i pro jiné režijní 

středisko. V takovém případě jsou jeho osobní náklady (mzdy, pojištění, sociální náklady) 

v poměru 1 : 1 přeúčtovány účetním dokladem na toto druhé středisko. 

Společné vodovody a kanalizace (SV, resp. SK) se rozumí taková část infrastruktury, 

kterou využívá více než jedna provozovaná obec. Náklady respektive výnosy těchto 

společných středisek jsou sledovány jednotlivě a samostatně. Rozpouštění společných 

středisek se přímo v účetnictví za pomoci účetních zápisů neprovádí. Při vytváření kalkulací 

obce napojené na společný vodovod jsou náklady na vodu převzatou doplněny do kalkulace 

ručně. Rozvrhovou základnou pro ruční rozpuštění středisek SV a SK jsou údaje o množství 

vody dodané (odvedené) do (z) jednotlivých obcí napojených na tyto společné části.  
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V případě, že odběr není měřen, použije se údaj o množství vody dodané k fakturaci 

(odvedené).  
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4 VYUŽITÍ KALKULACÍ V HOSPODÁŘSKÉ PRAXI 

4.1 Kalkulace a kalkulační vzorce ve VAS, a.s. 

Vytváření kalkulací ve VAS, a.s. není jen nezbytnou a důležitou součástí dohody mezi 

vedením společnosti a jednotlivými divizemi, ale také povinností a nutností vyplývajících  

ze zákonných norem (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění). 

Důležité podklady právě pro vytváření kalkulací získává společnost z finančního  

a vnitropodnikového účetnictví a ze zákaznického informačního systému, proto je velmi 

důležité jejich správné zpracování.  

Nejčastěji vytvářenými kalkulacemi jsou kalkulace vodného a stočného. Jako první jsou 

zpracovány a zaslány k odsouhlasení plánované kalkulace pro jednotlivé provozované 

subjekty. Podle nich si mohou jednotlivé obce či města vytvořit představu o budoucích 

příjmech a výdajích. Pro zpřesnění se průběžně vytváří předběžné kalkulace a to minimálně 

jednou za čtvrtletí. Hlavním důvodem je fakt, že pravidla pro věcně usměrňovanou cenu 

říkají, že nesmí být překročen roční plánovaný zisk v kalkulaci. Pokud by byl překročen, 

musel by se majitel (provozovatel) o tento zisk rozdělit se zákazníkem. Jednou ročně  

po skončení roční účetní závěrky se vyhotovuje výsledná kalkulace, která již pracuje  

s aktuálními a ověřenými čísly.  

Podle toho komu jsou kalkulace určeny, zpracovává divize Boskovice dva typy 

kalkulačních vzorců. Kalkulace se přizpůsobují nejrůznějším požadavkům, potřebám  

a zákonným úpravám na detailnost a rozsah kalkulace, mohou se lišit i odlišnou formou 

jednotlivých kalkulací. Naopak společnými prvky pro všechny kalkulace je možnost vyčíslení 

přímých a nepřímých nákladů, výnosů a dosaženého zisku nebo ztráty.  

Kalkulačními vzorci používané na divizi Boskovice jsou: 

• kalkulace ve formátu Ministerstva financí ČR, 

• kalkulace divizní pro interní potřeby a pro municipalitu.  

4.1.1 Kalkulační vzorec divize 

Kalkulační vzorec divize je nejpoužívanější a nejdetailnější, který se na divizi používá. 

Slouží především pro potřeby divize a pro komunikaci s provozovanými subjekty. Vzorový 
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kalkulační vzorec divize nalezneme v tab. 4.1 Vzorový kalkulační vzorec divize, kde také 

vidíme barevně odlišené součtové řádky. 

Tab. 4.1 Vzorový kalkulační vzorec divize 

 1. Přímý materiál celkem  0,00 
   a   - chemikálie   
   b   - surová voda   
   c   - podzemní voda   
   d   - převzatá voda (vyčištěná voda)   
 2. Přímé mzdy celkem   
 3. Nájem infrastruktury   
 4. Náklady spojené s infrastrukturou  0,00 
   a   - dodavatelské (vč. čerpadel)   
   b   - vnitropodnikové  0,00 
   c   - materiál na opravu a udržování   
 5. Jiné přímé náklady celkem  0,00 
   a   - materiál na opravu a udržování provozního majetku   
   b   - pomocný materiál, majetek v operativní evidenci   
   c   - elektrická energie   
   d   - plyn, teplo, jiné   
   e   - oprava a udržování provozu dodavatelská   
   f   - likvidace odpadu   
   g   - služby externí   
   h   - pojištění z mezd   
   i   - daň, poplatky, pojištění a ostatní provozní náklady   
   j   - vodoměry (poplatky za vypouštění odpadních vod)   
   k   - odpisy   
   l   - dispečink   
   m   - osobní doprava   
   n   - laboratorní rozbory   
   o   - nákladní doprava a mechanismy    
 6. Přímé náklady celkem  0,00 
 7. Výrobní režie   
 8. Správní režie   
 9. Zásobovací režie   
 10. Úplné vlastní náklady  0,00 
 11. Tržby středisek mimo vodné/stočné    
 12. Náklady celkem v tis. Kč  0,00 
 13. Voda dodaná (odvedená) k fakturaci celkem v tis. m3  0,00 
 - z toho pro: obyvatelstvo   

                     ostatní   
 14. Nákladová cena Kč/m3   
 15.  Prodejní cena bez DPH - obyvatelstvo Kč/m3   
                                             ostatní Kč/m3   
 16. Zisk v ceně - obyvatelstvo Kč/m3   
                        ostatní Kč/m3   
 17. Zisk celkem v %   
 18. Zisk celkem v tis. Kč  0,00 

Zdroj: interní zdroje společnosti – Pokyny pro rozpouštění 2011 
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Obsahová náplň kalkulačního vzorce divize: 

1.  Přímý materiál celkem – veškeré náklady spadající do této skupiny, jsou zahrnuty 

do variabilních nákladů.  

a. chemikálie – na úpravu pitných (chlornan sodný, plynný chlór) a odpadních vod 

(srážedla sokofloc, prefloc). Patří sem položky účtované na účtu 501.210 Chemikálie 

pro úpravu vody; 

b. surová voda – jedná se o platbu za odebranou neupravenou vodu z nadzemních 

zdrojů. Poplatky se platí Povodí Moravy a spadají sem veškeré náklady účtované  

na účtu 501.110 Surová voda. Divize Boskovice surovou vodu neodebírá, proto  

je ve všech kalkulací tato položka nulová; 

c. podzemní vody – jedná se opět o poplatky, tentokrát však odváděné přímo státu  

a to za vyrobenou vodu z podzemních zdrojů. Poplatek se účtuje ve výši 2 Kč/m3  

na účet 538.100 Poplatek za odběr podzemních vod; 

d. převzatá voda – (pouze v kalkulaci vodného) nakoupená a upravená od cizích 

subjektů. Může se jednat o vodu od externích subjektů evidovanou na účtu 501.120 

Voda převzatá, od jiné divize účet 599.119 Voda upravená z jiné divize nebo od jiného 

subjektu v rámci jedné divize 599.110 Voda upravená – vlastní; 

 vyčištěná voda – (pouze v kalkulaci stočného), poplatek za odvedenou odpadní vodu. 

Jedná se o účet 518.200 Voda předaná k vyčištění, 599.120 Voda vyčištěná – vlastní, 

599.129 Voda vyčištěná z jiné divize.  

2.  Přímé mzdy celkem – jsou řazeny mezi fixní náklady, které nejsou pohyblivé 

s objemem vyrobené vody. Jedná se buď o přímé mzdy vodáků nebo montérů vodovodů  

a kanalizací. Vodáci pracují pouze v jedné jediné konkrétní obci (čili kalkulaci) a jejich 

mzda je účtována na účet 521 a vykazuje se v pravém sloupci kalkulace. Jelikož  

je konkrétně určen subjekt (obec), na něhož jsou vázány náklady, není nutné vykazování 

práce přes vnitropodnikové účetnictví. Přímé mzdy montérů, kteří mohou pracovat 

v průběhu roku pro vícero středisek (subjektů, obcí), vytváří výkazy práce a jejich mzda 

musí být rozúčtována přes vnitropodnikové účetnictví. Patří sem účet 599 s analytickou 

evidencí 211 Opravy - mzdy, 221 Údržba - mzdy, 231 Provozování - mzdy, 241 Odbyt  

- mzdy a 251 Ostatní práce - mzdy. Tyto mzdy se uvádí v levém sloupci kalkulace a jsou 

současně kalkulační položky 4.b). 
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3. Nájemné infrastruktury – je nákladovou položkou fixní. Nájemné je platbou  

za provozování vodovodů, kanalizací respektive čistíren odpadních vod, odváděnou 

provozovaným subjektům. V účetnictví jsou vedeny na účtu 518.110 Nájemné 

infrastrukturního majetku. 

4. Náklady spojené s infrastrukturou – neboli Oprava, údržba a provozování 

infrastrukturního majetku. Do této položky jsou zahrnuty tři druhy nákladů a to dodavatel-

ské, vnitropodnikové a spotřebovaný materiál na opravu a údržbu. 

a. dodavatelské opravy – neboli externí opravy včetně oprav a údržby čerpadel. 

Evidované na účtech 511.100 Oprava infrastrukturního majetku, 511.200 Oprava 

infrastrukturního majetku – čerpadla a 511.350 Údržba infrastrukturního majetku, 

599.219 Opravy, 599.229 Údržba, 599.239 Provozování, 599.249 Odbyt, 599.259 

Ostatní práce, vždy z jiné divize; 

b. vnitropodnikové náklady – náklady na opravu, údržbu, odbyt a provozování 

infrastruktury (tj. mzda a pojištění montérů, osobní doprava, nákladní doprava, bagry  

a jiná mechanizace). Položka je součtová a sčítá veškeré infrastrukturní náklady 

evidované v levém sloupci. Jedná se o položku 2) Přímé mzdy celkem, 5. h) Pojištění 

z mezd, 5. m) Osobní doprava a 5. o) Nákladní doprava a mechanizmy;  

c. materiál na opravu a údržbu infrastruktury – se účtuje na účtech 501.220 Materiál  

na opravy infrastruktury a 501.230 Materiál na údržbu infrastruktury. 

5. Jiné přímé náklady celkem – je součtovou položku, sčítající jak fixní tak 

variabilní náklady, obsažené v řádcích 5. a) až 5. o). Jsou to náklady, které nelze zahrnout  

do předchozích nákladových položek.  

a. materiál na opravu a udržování provozního majetku – jde o fixní náklady na opravu  

a udržování majetku umístěného na infrastruktuře, který vlastní VAS, a.s., je evidován 

na účtu 501.310 materiál na opravu/údržbu VAS mimo aut, 

b.  pomocný materiál, majetek v operativní evidenci – jde o náklady fixní např. ruční 

hasicí přístroje, automatické dávkovače chloru účtované na infrastrukturní střediska  

na účtech 501.510 Drobný hmotný majetek evidovaný v operativní evidenci, 501.800 

Ostatní materiál a 503.100 Hrazené vodné a stočné, 

c. elektrická energie – jedná se o náklady spojené s vytápěním infrastrukturního 

majetku a výrobou pitné vody a čištěním odpadních vod, z dvou třetin se jedná  
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o variabilní náklady a zbylá jedna třetina jsou fixní náklady, obě jsou účtované na účtu 

502.100 Elektrická energie, 

d. plyn, teplo, jiné – jedná se o náklady fixní účtované dle energií na účty 502.200 Plyn, 

502.300 Teplo, 502.800 Ostatní energie a mimořádně 502.990 Energie daněné minulý 

rok, na vytápění infrastrukturního majetku, 

e. oprava a udržování provozu dodavatelská – náklady fixní na opravu či údržbu 

provozního majetku umístěného na infrastruktuře externí firmou, účtované na 511.800 

Opravy a údržba ostatní a 511.990 Opravy a údržby daňově uplatněné minulý rok, 

f. likvidace odpadu – variabilní náklady týkající se pouze kalkulací stočného, jedná  

se o náklady na odvoz a uložení odpadu na skládky účet 518.120 Likvidace kalů  

a shrabků písku, likvidace při využití vnitropodnikovými činnostmi účet 599.391Ostatní 

služby, 

g. služby externí – fixní náklady  např. na monitorování vodovodní a kanalizační sítě 

TV kamerou, čištění kanalizací, revize, telefonní poplatky účet 518.310 Telefony, 

518.140 Deratizace, 518.150 Zpracování provozních řádů, 518.350 Zpracování studií  

a projektů, 518.410 Internet, služby spojené s WAN, 518.620 Nájemné, půjčovné obalů, 

503.100 Hrazené vodné a stočné, 599.399 Ostatní služby z jiné divize, 518.800 Ostatní 

služby; 

h. pojištění z mezd – fixní infrastrukturní náklady (znázorněné v levém sloupci)  

na zdravotní a sociální pojištění počítané z přímých mezd, jsou evidovány na účtech 

524.100 Zákonné sociální pojištění a 524.200 Zdravotní pojištění, v rámci vnitropodni-

kového účetnictví je to účet 599 s analytickou evidencí 212 Opravy, 222 Údržba,  

232 Provozování, 242 Odbyt, 252 Ostatní práce (vždy pojištění), 

i. daň, poplatky, pojištění a ostatní provozní náklady – fixní náklady účtované  

na účtech 527.100 - 527.800 patří sem penzijní a zdravotní pojištění, stravné a další, 

538.500 Poplatky za znečištění ovzduší, 538.800 Ostatní daně, 538.910 Ostatní daně  

a poplatky daněné minulý rok 538. 911, 541.100 Zůstatková cena prodaného DM, 

j. vodoměry – (pouze u vodného) fixní náklady na opravu a výměnu vodoměrů účet 

511.300 Oprava vodoměrů, 599.391 Ostatní služby a 511.990 Oprava a údržba daňově 

uplatněna minulý rok. Poplatky za vypouštění odpadních vod – (pouze u stočného) 
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účtované na účtech 538.210 Poplatky za vypouštění odpadních vod splatné a 538.220 

Poplatky za vypouštění odpadních vod odložené, 

k. odpisy – fixní náklady spojené s provozním majetkem umístěným na infrastruktur-

ním majetku souvisí s tím účty 551.310 až 552.800 veškeré odpisy, 

l. dispečink – jedná se o fixní náklady, v jednotlivých obcích dispečink sleduje a řídí 

dodávky pitné vody a případně i odvádění a čistění odpadních vod, tyto náklady  

se týkají pouze subjektů, které jsou na dispečink napojeny, účtované na účtu 599.331 

Dispečink, 

m. osobní doprava – fixní náklady na osobní vnitropodnikovou dopravu účet 599.213 

Opravy, 599.223 Údržba, 599.233 Provozování, 599.243 Odbyt, 599.253 Ostatní práce 

(vždy přeprava), další související účty 599.351 Osobní doprava a 599.359 Osobní 

doprava z jiné divize, 

n. laboratorní rozbory – jedná se o fixní náklady jak externí (účet 518.130 Externí 

rozbory vod, půd, kalů) tak interní (účet 599.319 Laboratorní rozbory z jiné divize)  

na rozbory pitné a odpadní vody,  

o. nákladní doprava a mechanizmy – vnitropodnikové fixní náklady (fekální vozy, 

mechanizmy, bagry, atd.) 599.215 a 599. 216 Opravy, 599.225 a 599.226 Údržba, 

599.235 a 599.236 Provozování, 599.245 a 599.246 Odbyt, 599.255 a 599.256 Ostatní 

práce (vždy práce v hodinách a kilometrech), 599.341 Nákladní doprava a 599.349 

Nákladní doprava z jiné divize (práce pouze v kilometrech). 

6. Přímé náklady celkem – jde o součtový řádek bodů 1 až 5. 

7. Výrobní režie – nepřímé náklady výrobní povahy evidované na účtech 599.214 

Opravy, 599.224 Údržba, 599.234 Provozování, 599.244 Odbyt a 599.254 Ostatní práce 

(vždy ostatní náklady) a účet 599.910 Výrobní režie. 

8. Správní režie – jedná se o nepřímé náklady spojené s provozováním celého 

podniku je tu zahrnuta i odbytová režie, účtované na účtu 599.950 Správní režie divize 

 a 599.920 Odbytová režie. 

9. Zásobovací režie – nepřímé náklady spojené se spotřebou materiálu účtované  

na účtu 599.930 Zásobovací režie. 

10. Úplné vlastní náklady – jde o součet přímých nákladů (položka 6) a nepřímých 

nákladů (položek 7, 8 a 9). 
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11. Tržby středisek mimo vodné/stočné – účtované na účet 601.430 Tržby za vodné  

– stojany, 601.510 Voda předaná, 602. 481/2 Ostatní služby obyvatelstvo/ostatní zakázky, 

602.491/2Tržby za nájem obyvatelstvo/ostatní zakázky, 648.510 až 648.540 jedná se o různé 

dotace, 602.423 nadměrně znečistěné vody (týká se pouze kalkulací stočného). 

12. Náklady celkem v tis. Kč – úplné vlastní náklady (položka 10) snížené o případné 

tržby středisek mimo vodné/stočné (položka 12).  

13. Voda dodaná (odvedená) k fakturaci celkem v tis. m3 – voda odebraná  

za období 1. 1. do 31. 12. běžného roku. Členíme ji podle toho, zda je tato voda dodaná  

pro obyvatelstvo či pro ostatní subjekty (např. podniky, státní správa, nemocnice, 

zemědělství, atd.), jsou evidované na účtech 601.110 až 601.321 kde je veškeré vodné. 

Stočné je evidováno na účtech 602.110 až 602.320 veškeré stočné a srážkové vody. 

14. Nákladová cena Kč/m3 – uvádí bezziskovou cenu, vypočtená jako podíl nákladů  

a vody dodané (položky 12/13). 

15. Prodejní cena bez DPH – jedná se o prodejní cenu platnou pro daný rok, stejnou 

pro obyvatelstvo i pro ostatní, určená v korunách na metr krychlový (Kč/m3). 

16. Zisk v ceně – je rozdíl mezi cenou prodejní a nákladovou (mezi položkami 15-14). 

17. Zisk celkem v % – je podíl zisku v korunách na celkových nákladech (položky 

18/12*100). 

18. Zisk celkem v tis. Kč – jedná se o zisk nebo ztrátu z provozovaného subjektu. 

Vypočítá se jako voda dodaná k fakturaci (13) vynásobená prodejní cenou bez DPH (15) 

sníženou o náklady celkem (12). Pokud skutečný zisk překročí plánovaný zisk, musí  

se podle zákona rozdíl vrátit provozovanému subjektu. Jestliže je vyšší plánovaný zisk,  

má společnost právo požadovat doplatek po jednotlivých subjektech. 

4.1.2 Kalkulační vzorec Ministerstva zemědělství ČR  

V kalkulačním vzorci Ministerstva zemědělství předkládají jednotlivé divize 

plánovanou a skutečnou kalkulaci vedení společnosti, ministerstvu a kontrolním orgánům 

státní správy. Uvádí vždy porovnání plán, skutečnost a kalkulace z minulého roku. Obsah 

jednotlivých řádků kalkulace je velmi podobný s divizním, proto jsme v tab. 4.2 převodní 
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můstek pro kalkulační vzorec MZe na kalkulační vzorec divize vypsali položky z divizního 

vzorce do příslušných řádků. 

Tab. 4.2 Převodní můstek pro kalkulační vzorec MZe na kalkulační vzorec divize 

 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné 
 Nákladové položky jednotk divizní kalkulační vzorec 
1. Materiál mil. Kč - 
1. - surová voda podzemní + povrchová mil. Kč 1.b, 1.c 
1. - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná mil. Kč 1.d 
1. - chemikálie mil. Kč 1.a 
1. - ostatní materiál mil. Kč 5.a, 5.b 
2. Energie mil. Kč - 
2. - elektrická energie mil. Kč 5.c 
2. - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil. Kč 5.d 
3. Mzdy mil. Kč - 
3. - přímé mzdy mil. Kč 2. (jen účet 521) 
3. - ostatní osobní náklady mil. Kč 5.h ( jen 524) 
4. Ostatní přímé náklady mil. Kč - 
4. - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku mil. Kč 5.k  
4. - opravy infrastrukturního majetku mil. Kč 4*, 5.e, 3b (pouze 599 mzdy) 
4. - nájemné infrastrukturního majetku mil. Kč 3. 
4. - poplatky za vypouštění odpadních vod mil. Kč 5.j (538.210 a 538.220) 
4. - ostatní provozní náklady externí mil. Kč 5.i, 5.g, 5.f, 4 ** 
4. - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil. Kč 5.l, 5.m, 5.n, 5.o, 
5. Finanční náklady mil. Kč  
6. Výrobní režie mil. Kč 7, 9 
7. Správní režie mil. Kč 8 
8. Úplné vlastní náklady mil. Kč 12 
A Hodnota infr. majetku podle VÚME mil. Kč  
B Pořizovací cena provozního majetku mil. Kč  
C Počet pracovníků osob  
D Voda pitná fakturovaná mil. m3 13 kal. vodného 
E - z toho domácnosti mil. m3 13.a)  
F Voda odpadní odv. fakturovaná mil. m3 13. kal. stočného 
G - z toho domácnosti mil. m3 13.a) 
H Voda srážková fakturovaná mil. m3  
I Voda odpadní čištěná mil. m3  
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil. m3  
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil. m3  
9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/ m3  
1 Úplné vlastní náklady mil. Kč 12 
1 Kalkulační zisk mil. Kč  18 
 - podíl zisku z ÚVN % 17 
 - z ř. 11 na rozvoj a obnovu infra. majetku mil. Kč  
1 Celkem ÚVN + Zisk mil. Kč 13*15 
1 Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková mil. m3 13 
1 CENA pro vodné, stočné Kč/ m3 15 
1 CENA pro vodné, stočné + DPH  Kč/ m3 16 

Zdroj: interní zdroje společnosti – vlastní úprava 

* 4 – pouze náklady na opravy         ** 4 - vše ostatní mimo opravy (údržba, provozování,…)  
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Rozdíly v těchto vzorcích jsou především v přímých mzdách, kde u vzorce ministerstva 

se do řádku 3.1 přímé mzdy účtují pouze provozní mzdy účtované na účtu 521  

a vnitropodnikové přímé mzdy jsou považovány za součást položky 4.2 nákladů na opravu 

infrastruktury. Objevuje se tu i nová položka voda vyrobená, která se v divizním vzorci 

nevyskytuje. Tento údaj se musí doplnit ve spolupráci s výrobním úsekem. 

4.2 Porovnání kalkulací dvou obcí 

Jedním z nejčastějších dotazů medií, provozovaných subjektů i občanů je, proč jsou 

rozdílné prodejní ceny vody a to nejen v různých regionech, ale i subjekt od subjektu. 

Většinou se domnívají, že náklady na provozování vodovodů a kanalizací a tím i prodejní 

cena by měli být stejné. Jako důkaz mylnosti jejich názoru, je možno rozebrat kalkulace 

vodného dvou obcí ze stejného regionu. Rozbor těchto kalkulací ukáže na praktickém 

příkladě, že i u srovnatelně velkých obcí se náklady mohou značně lišit v závislosti  

na vynaložených nákladech a objemu fakturace.   

Pro účel porovnání kalkulací byly vybrány dvě přibližně stejně velké obce. Velikost  

je hodnocena především podle počtu zásobovaných obyvatel, což znamená, že tito obyvatelé 

jsou napojeni na veřejný vodovod. V obci Alfa je zásobováno 471 obyvatel z 507 obyvatel 

s trvalým pobytem, a v obci Beta je zásobovaných 485 obyvatel z 529 obyvatel s trvalým 

pobytem. Skutečnost, že ne všichni obyvatelé obce jsou napojeni na veřejný vodovod, není 

v Jihomoravském kraji ani na Vysočině výjimkou. Vlastní studny ani v dnešní době neztrácí 

své příznivce a navíc ne všichni, kteří jsou napojeni na veřejné vodovody, je využívají po celý 

rok. Pro lepší porovnání a zdůvodnění výše jednotlivých položek v kalkulaci nestačí pouze 

údaje vyskytující se v kalkulaci, proto je nezbytné důkladnější seznámení s oběma obcemi. 
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Tab. 4.3 Základní údaje o obcích 

  m.j. Obec Alfa Obec Beta 
Počet obyvatel v obci obyvatel 507 529 
Počet zásobovaných ob. obyvatel 471 485 
% napojenosti % 92,90 91,68 
Voda dodaná k fakturaci celkem m3 21 178,00 6 700,00 
  z toho obyvatelstvo m3 15 514,00 5 700,00 
specifická spotřeba vody celkem l/ obyv/den 123,40 38,00 
  z toho obyvatelstvo l/ obyv/den 90,00 32,00 
Počet vlastních zdrojů vody ks 2 0 
Voda vyrobená k realizaci m3 25 000,00 9 600,00 
Ztráty v trubní síti  % 15,20 30,21 
Počet čerpacích stanic ks 0 0 
Počet vodojemů ks 2 1 
Kapacita vodojemů m3 250 150 
Délka rozvodné vodovodní sítě  m 8 526 6 775 
 - z toho litina m 948 0 
 - z toho plast m 6 693 6 775 
 - z toho ocel m 885 0 
Rok zprovoznění vodovodu rok 1997 1886 
Stáří sítě       
do roku 1910 rok 1 837 0 
1951 - 1960 rok 1 476 0 
1961 - 1970 rok 1 500 0 
1971 - 1980 rok 162 0 
1981 - 1990 rok 2 590 0 
1991 - 2000 rok 0 5 844 
2001 - 2010 rok 961 931 
počet vodovodních přípojek ks 185 141 
počet osazených vodoměrů ks 156 141 

Zdroj: interní zdroje společnosti – vlastní úprava 

 

Obecnímu (městskému) úřadu, kterému jsou kalkulace určeny, jsou předkládány  

ve formátu Ministerstva zemědělství (dále jen MZe). Pro lepší a přehlednější porovnání 

kalkulací obou obcí byla upravena kalkulace MZe (viz Příloha 3 – Kalkulace obce Beta  

a Příloha 4 – Kalkulace obce Alfa). Úprava spočívá v přidání dvou posledních sloupců  

a zkrácení o řádky týkající se kalkulací stočného. Byl přidán sloupec č. 5 - Kč/m3, kde jsou 

veškerá data přepočtena, na to kolik nákladů z nákladové ceny v českých korunách připadá  

na jeden metr krychlový a sloupec č. 6 - % nákladů, který vyjadřuje, kolik procent tvoří daná 

položkaz celkových nákladů. V sloupci č. 5 – Kč/m3 jsou vypočteny jednotlivé položky jako 

podíl dané nákladové (výnosové) položky a položky D - Voda pitná fakturovaná. Údaje  
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ze sloupce č. 6 - % nákladů jsou vypočítány jako podíl daného nákladu v Kč/m3  

a jednotkových nákladů v Kč/m3, celé vynásobené 100 abychom získali procentní údaj.  

Položka D - Voda pitná fakturovaná obci Alfa činí 21 178 m3 fakturované vody, zatímco 

v obci Beta bylo fakturováno jen 6 700 m3. Obec Alfa spotřebovala 2,5 krát víc vody než obec 

Beta. Při přepočtu spotřeby v litrech na jednu osobu a jeden den (dále jen l/osobu/den), pak 

obyvatel obce Alfa spotřebuje 91,9 l/osobu/den, ale v obci Beta jen 32,2 l/osobu/den. 

 Na základě tohoto údaje je možné předpokládat, že pokud je chování všech obyvatel 

v obou obcích týkající se spotřeby vody stejné má většina obyvatel obce Beta kromě veřejného 

připojení na vodovod také vlastní studny, z kterých čerpají převážnou část vody pro vlastní 

spotřebu.  

 Přes rozdílnou spotřebu je prodejní cena vodného v kalkulacích obou obcí stejná,  

což je dáno tím, že obě obce jsou členy Svazku obcí, který zabezpečuje stejnou, solidární 

prodejní cenu pro všechny zákazníky. Ve stanovách Svazku je uvedeno, jak je s případným 

ziskem nebo ztrátou v konkrétní obci dále nakládáno. Pokud obec skončí ve ztrátě je povinná 

svazku odvést z této ztráty určitý příspěvek maximálně však do výše 100 Kč na jednoho 

obyvatele obce. Naopak pokud obce skončí v zisku, má nárok na 50 % finanční příspěvek  

na investiční akce do vodohospodářské infrastruktury.   

4.2.1 Rozbor jednotlivých položek kalkulace 

Pro porovnání nákladů obou obcí byly v dalším textu rozebrány jednotlivé položky 

kalkulace. Pro srovnání jsou použita data z účetnictví k vytvoření výsledné kalkulace vodného 

k 31. 12. 2011. Položky budou označeny stejně jako v kalkulaci obou obcí, viz Příloha 3  

a Příloha 4.  

1. Materiál je souhrnnou nákladovou položkou. V obou obcích jsou tyto náklady 

přibližně stejně vysoké, ale poměr ve složení položky materiál se liší. Pokud jsou náklady 

přepočtené na m3, lze zjistit, že v obci Alfa připadá 4,75 Kč/m3 materiálových nákladů,  

což je přibližně 23 % z celkových nákladů na výrobu a dodání pitné vody (dále jen celkové 

náklady) a v obci Beta jsou materiálové náklady ve výši 15,50 Kč/m3 tedy téměř 27 % 

z celkových nákladů. Materiál je souhrnnou položkou, proto jsou nyní rozebrány jednotlivé 

složky.  
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První složkou je voda z vlastních zdrojů ať již podzemní nebo povrchová, v obci Alfa 

tato položka tvoří 2 Kč/m3 což je přes 40 % z materiálových nákladů. Surová voda se musí 

upravovat různými chemikáliemi, v tomto případě chlornanem sodným. Zásluhou dobré 

kvality vody je tento náklad nepatrný, tvoří pouze 0,02 Kč/m3 což je 0,1 % z celkových 

nákladů. Obci Alfa nestačí vlastní zdroje, proto část vody přebírá ze společného vodovodu. 

Převzatá voda tvoří náklady ve výši 0,99 Kč/m3, přibližně pětinu z materiálových položek. 

Z interního dokumentu Statistické údaje obcí 2011 jsem zjistila, že obec Alfa převzala zhruba 

8 % z celkového potřebného množství vody. Náklady na spotřebu přímého materiálu jsou 

vyšší o tuto položku. Převzatá voda tvoří 4,82 %. Zbylých téměř 40 % materiálových nákladů 

tvoří ostatní materiál, v tomto konkrétním případě se jedná o materiál na opravu 

infrastruktury, který vyjde na 1,75 Kč/m3.   

V obci Beta je položka surová voda nulová, nemá tedy žádné vlastní zdroje. Jelikož 

položka chemikálie se váže k surové vodě, je také nulová. Zcela převážnou část 

materiálových nákladů (přes 99 %) činí pitná voda převzatá. Z celkových nákladů tato 

položka činí 15,39 Kč/m3, tedy více než čtvrtinu celkových nákladů. Zbývající část tvoří 

ostatní materiál na opravu infrastruktury.  

2. Energie je další souhrnnou položkou. V obci Alfa nejsou na položce energie žádné 

náklady, je to především díky zdrojům vody, které jsou postaveny na kopci, proto se pitná 

voda nemusí přečerpávat, ale teče od zdroje pomocí zemské přitažlivosti. V obci jsou dva 

vodojemy, bez energetické náročnosti. Nejsou tu ani budovy, v kterých by se využívali jiné 

energie. Oproti tomu v obci Beta je na vodojemu zabudované elektrické osvětlení, proto jsou 

v této položce náklady, byť minimální, na elektrickou energii v celkové výši 1 524 Kč tedy 

0,39 % celkových nákladů.  

3. Mzdy (přímé mzdy), jedná se o mzdy vodáků přímo přiřazených k jedné obci.  

Ani jedna z obcí není tak velká a nemá vybavení, které by vyžadovalo stálé přiřazení 

pracovníka, proto je tato položka nulová.  

4. Ostatní přímé náklady zahrnují veškeré přímé náklady nevyskytující se v některé 

z předchozích položek. V obci Alfa na celkové ostatní přímé náklady připadá 259 606 Kč.  

Při přepočtu na m3 zjistíme, že se jedná o největší nákladovou položku ve výši 12,26 Kč/m3, 

tedy bezmála 60 % z celkových nákladů. V obci Beta celkové ostatní přímé náklady činí 

209 409 Kč, po přepočtu jsou ve výši 31,26 Kč/m3. Z celkových nákladů tvoří ostatní přímé 

náklady přes polovinu celkových nákladů.  
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 4.1) odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku jsou v obou obcích nulové. 

Důvodem, proč se v položce odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku 

nevyskytují žádné náklady, je skutečnost, že tyto náklady se vyskytují pouze u subjektu, 

které vlastní infrastrukturní majetek a současně jej i provozují. VAS, a.s. jak již bylo 

zmíněno v kapitole 3.1 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. není 

vlastníkem infrastrukturního majetku, je pouze nájemcem a provozovatelem. V žádné 

kalkulaci, kterou vytváří VAS, a.s. pro svoje provozované subjekty se náklady  

na odpisy a prostředky infrastrukturního majetku nevyskytují. 

4.2) opravy infrastrukturního majetku jsou u obce Alfa náklady ve výši 116 260 Kč, což 

představuje prováděné opravy na infrastrukturním majetku. Na opravy 5,49 Kč/m3  

a z celkových nákladů činí přibližně 27 %. Při náhledu na konkrétní data z účetnictví, 

bylo zjištěno, že největší položkou je externí výměna vodovodu v části obce v hodnotě 

80 510 Kč. Poruch vyžadujících vnitropodnikovou opravu bylo celkem sedm a tvoří 

náklady ve výši 33 329 Kč. Největší z vnitropodnikových oprav byla porucha  

na vodovodním řadu u č. p. 86, která si vyžádala i výkopové práce za pomocí bagru. 

Celková hodnota této opravy byla vykázána na 10 570 Kč. Většina oprav byla 

zapříčiněna stářím sítě, o kterém je zmínka na začátku této kapitoly. Další významnou 

položkou byla také externí oprava chlorátoru (dávkovače chlornanu) ve výši 2 073 Kč. 

Zbylých 348 Kč jsou náklady na drobné externí opravy. V obci Beta jsou náklady  

na opravu infrastrukturního majetku zanedbatelné, činí pouhých 561 Kč. Nízké náklady 

na opravy v obci Beta jsou zapříčiněny novější vodovodní sítí, která, jak již bylo 

zmíněno na začátku této kapitoly, není starší než 21 let.  

4.3) nájemné infrastrukturního majetku je podle stanov Svazku pro jednotlivé členské 

obce kalkulováno, jako průměrný daňový odpis z majetku Svazku, který v dané obci 

přímo financoval. V obci Alfa je nájemné vypočteno z pořizovací ceny majetku  

cca 1,4 mil. Kč ve výši 68 200 Kč. Náklady činí 3,22 Kč/m3, které tvoří 15,66 % 

z celkových nákladů. V obci Beta je nájemné určené vypočteno z pořizovací ceny 

majetku cca 2,7 mil. Kč ve výši 133 575 Kč, což je téměř dvakrát více než u obce Alfa. 

Náklady na nájemné činí 19,94 Kč. Z celkových nákladů na výrobu a dodávku vody činí 

přes jednu třetinu. Údaje o nájmu vypovídají o skutečnosti, že i přes první zdání, kdy  

se náklady na nájem zdály u obce Beta pouze dvojnásobně vyšší než u obce Alfa, 

s ohledem na fakturované metry krychlové je viditelné, že náklady u obce Beta jsou  

cca šestkrát vyšší.  
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4.5) ostatní provozní náklady externí jsou v obci Alfa, konkrétně náklady na poštovní 

služby, ve výši 54 Kč. V obci Beta jsou tyto náklady nulové. 

4.6) ostatní provozní náklady ve vlastní režii jsou náklady nezařazené do předchozích 

položek interního charakteru nákladů. V obci Alfa jsou tyto ve výši 75 092 Kč,  

které tvoří 3,55 Kč/m3, tedy 17,25 % z celkových nákladů. Největší položku ve výši  

20 583 Kč činí laboratorní rozbory z technické divize, kterými se zjišťuje kvalita vody. 

Další významnou položku tvoří mzdové náklady na provozní pracovníky ve výši  

12 855 Kč a na pracovníky odbytu ve výši 11 631 Kč a jejich sociální a zdravotní 

pojištění, které tvoří celkem za pracovníky odbytu i provozu 8 314 Kč. Zbývající ostatní 

provozní náklady ve vlastní režii jsou nižší, méně významné položky. Při podrobnějším 

náhledu na položku mzdy provozních pracovníků, je zřejmé, že je z 36 % tvořena 

pracemi  

na čištění akumulační komory vodojemu, z 25 % sečení travin a porostů na prameništi, 

z 15 % kontrola průtoků, tlaků a odposlechů na vodovodní síti a zbylých 24 % jsou 

drobnější práce jako dezinfekce vody, kontrola vodojemu a další.  

V obci Beta jsou celkové ostatní provozní náklady téměř ve stejné výši jako u obce 

Alfa a to ve výši 75 273 Kč. Tvoří téměř pětinu z celkových nákladů. Největším 

nákladem v ostatních provozních nákladech ve vlastní režii jsou mzdy provozních 

pracovníků 16 497 Kč, mzdy z ostatních prací v hodnotě 14 459 Kč a mzdy odbytových 

pracovníků ve výši 9 427 Kč a jejich sociální a zdravotní pojištění. Při podrobnějším 

rozboru položky mzdy provozních pracovníků je zjištěno, že téměř z 55 % ji tvoří 

obsluha technologických prvků infrastruktury, z 14 % tvoří práce na odkalování 

vodovodní sítě, z 14 % tvoří práce na čištění akumulační komory vodojemu a zbylých 

17 % jsou ostatní náklady, jako je sečení travin a porostů na prameništi, kontrola 

průtoků, tlaků a odposlechů na vodovodní síti.  

6. Výrobní režii tvoří nepřímé náklady výrobního charakteru. Tato rozpuštěná režie 

tvoří v obci Alfa náklady ve výši 36 088 Kč, které činí 1,70 Kč/m3 z celkových nákladů. 

Vzhledem k tomu, že se výrobní režie rozpouští podle přímých mezd, odpovídalo  

by procentuální rozdělení této režie výše uvedenému textu. Součástí výrobní režie 

v kalkulačním vzorci MZe je i režie zásobovací, která u obce Alfa činí 1 934 Kč, což je něco 

přes 5 % z výrobní režie. 
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U obce Beta činí výrobní režie 37 594 Kč, což představuje 5, 61 Kč/m3 její rozdělení lze opět 

vyvodit z výše uvedeného textu. Vzhledem k tomu že spotřeba materiálu, která činní 

rozvrhovou základnu pro rozpouštění zásobovací režie, je v obci Beta minimální, zásobovací 

režie tvoří zcela zanedbatelnou položku (necelých 40 Kč).  

7. Správní režie jsou nepřímé náklady týkající se fungování celé společnosti, 

rozpouští se podle přímých mezd. Správní režie v obci Alfa tvoří 39 087 Kč celkových 

nákladů, tedy 8,98 % celkových nákladů. Z toho zhruba pětinu tvoří režie odbytová. Náklady 

Obec Beta má náklady na správní režii ve výši 38 429 Kč, tedy 9,83 % celkových nákladů, 

z toho opět zhruba pětinu tvoří režie odbytová. 

8. Úplné vlastní náklady (také položka 10. Úplné vlastní náklady) jsou součtovou 

položkou sčítající veškeré nákladové položka (1-7). V obci Alfa jsou úplné vlastní náklady  

ve výši 435 411Kč, oproti tomu v obci Beta jsou úplné vlastní náklady nižší a to ve výši 

390 786 Kč. Při vydělení celkových nákladů položkou D) Fakturovaná pitná voda, lze zjisti, 

že tomu je v přepočtu na množství přesně naopak. Nákladová cena vody tj. cena, za kterou 

stál vyrobit 1 m3 vody, je v kalkulaci označeno položkou 9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY  

(v Kč/m3). V obci Alfa je nákladová cena 20,56 Kč/m3 celkových nákladů, zatímco v obci 

Beta je tato cena téměř trojnásobné, a to ve výši 58,33 Kč/m3.  

 

 Graf 4.1 Složení celkových nákladů obce Alfa 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.2 Složení celkových nákladů obce Beta 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro lepší představu, je vytvořeno grafické znázornění jednotlivých kalkulačních položek 

obou obcí pomocí výsečových grafů. V grafu 4.1 Složení celkových nákladů obce Alfa  

a v grafu 4.2 Složení celkových nákladů obce Beta je možno vidět položky se stejným 

číselným označením, jako u položek v kalkulacích, viz  Příloha 3 – Kalkulace obce Alfa  

a Příloha 4 – Kalkulace obce Beta. Úplné vlastní náklady obce Alfa jsou znázorněny v Grafu 

4.1 a u obce Beta jsou znázorněny v Grafu 4.2. 

V grafu obce Alfa je jasně viditelná největší položka 4.2 Opravy infrastrukturního 

majetku, která tvoří 26,70 % celkových nákladů, naopak v obci Beta je tato položka nejnižší 

(0,15 %), z nenulových. Položka 4. Ostatní přímé náklady (4.1, 4.5 a 4.6) patří u obou obcí 

k největším nákladovým položkám. V obci Alfa se svými 17,26 % z celkových nákladů  

se jedná o druhou nejvýznamnější položku. V obci Beta tvoří jednu pětinu z celkových 

nákladů a jde o třetí nejvýznamnější položku. Tato se skládá v drtivé většině nebo zcela 

z položky 4.6) Ostatní provozní náklady ve vlastní režii. U obce Alfa tvoří 99,9 % z ostatních 

přímých nákladů a u obce Beta celých 100 % z ostatních přímých nákladů. Položka  

4.3 Nájemné infrastrukturního majetku je u obce Alfa se svými 15,66 % třetí nejvýznamnější 

položkou a u obce Beta se s 34,18 % jedná dokonce o nejvýznamnější nákladovou položku. 

Což je zapříčiněno vyššími investicemi do vodohospodářské infrastruktury ze strany Svazku. 
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Položka 1.2 Pitná voda převzatá je se svými 26,38 % z celkových nákladů druhou 

nejvýznamnější položkou u obce Beta, u obce Alfa je naopak se 4,82 % celkových nákladů 

nejmenší nenulovou položkou. Pokud je uvedena převzatá voda, je vhodné zmínit i pitnou 

vodu z vlastních zdrojů. U obce Alfa je položka 1.1 Surová voda podzemní + povrchová 

čtvrtou nejvýznamnější položkou, tvořící téměř jednu desetinu celkových nákladů a u obce 

Beta je tato položka nulová. U obce Alfa je vyrobená voda 25 000 m3, z toho voda převzatá 

tvoří 2 000 m3, zatímco obec Beta nemá vlastní zdroj a je tedy závislá na dodávkách vody  

ze společného vodovodu. Pokud jsou u obce Alfa přepočteny celkové náklady na vodou 

převzatou ve výši 21 000 Kč podle skutečně převzatých 1 700 m3, vyjdou náklady na vodu 

převzatou ve výši 12,35 Kč/m3 z původních 0,99 Kč/m3. Pokud je stejný postup využit  

i u vody pitné podzemní a povrchové zvýší se náklady na 2,18 Kč/m3 z původní 1,99 Kč/m3. 

V obci Beta jsou náklady na vodu převzatou ještě vyšší a to 15,39 Kč/m3. 

Podle těchto faktů by laik mohl usoudit, že náklady na převzatou pitnou vodu jsou 

mnohokrát vyšší než náklady na vodu z vlastních podzemních nebo povrchových zdrojů. 

Převzatá voda sebou nese především náklady na společné části infrastrukturního majetku  

a na údržbu a chod přivaděčů. Skutečnost je však daleko složitější a přesahuje rámec této 

diplomové práce, museli by se totiž vzít do úvahy nejen přímé materiálové vstupy pro výrobu 

vody v dané obci, ale i další náklady se zdrojem související a také samozřejmě nejen pohled 

úzce lokální obecní, ale širší globální svazkový.  

Ostatní přímý materiál v tomto případě zahrnuje kromě ostatního materiálu i náklady  

na chemikálie (položky 1.3 a 1.4). V obci Alfa jsou ostatní přímé náklady ve výši 8,63 % 

celkových nákladů, z nich tvoří velmi malou část chemikálie a to 0,1 % celkových nákladů, 

zatímco v obci Beta se náklady na chemikálie vůbec nevyskytují a ostatní materiál tvoří 

zanedbatelné náklady ve výši 0,39 % z celkových nákladů. Dále je možné vidět, že jak 

náklady na výrobní, tak na správní režii, jsou fixní a jsou dány objemem přímých mezd. 

V obci Alfa tvoří výrobní režie 8,29 % celkových nákladů, správní režie 8,98 % z celkových 

nákladů. Náklady, které přímo nesouvisí s výrobou pitné vody, tedy činí celkem 17,27 % 

z celkových nákladů. V obci Beta jsou náklady na správní i výrobní režii o něco vyšší. 

Výrobní režie tvoří 9,62 % celkových nákladů a správní 9,83 % celkových nákladů. Celkově 

výrobní a správní režie tvoří necelou pětinu celkových nákladů. Náklady na energie  

se vyskytují pouze kalkulaci obce Beta, kde tvoří cca 0,2 % celkových nákladů 

 Rozdílná míra nepřímých nákladů v jednotlivých obcích je dána složením jednotlivých 

nákladových položek v kalkulacích těchto obcí. Jak již bylo několikrát zmíněno výše, rozpouští 
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se výrobní a správní režie podle přímých mezd jednicových pracovníků. Tyto přímé 

vnitropodnikové mzdy jsou součástí pouze kalkulační položky 4.6) ostatní provozní náklady  

ve vlastní režii, protože tyto jsou v obci Beta vyšší zhruba o 2 % oproti obci Alfa, je také o tyto 

dvě procenta vyšší míra nepřímých nákladů u obce Beta. Podle mého názoru nejsou tyto 

nepřímé náklady nikterak přemrštěné vzhledem k náročnosti zpracování veškeré 

dokumentace, kterou vyžadují nejen obce, ale i Ministerstvo zemědělství a další kontrolní 

orgány.  

 
D. Voda pitná fakturovaná uvádí se údaj o množství vody dodané k fakturaci, tedy 

množství vody dodané za kalendářní rok od 1. 1. do 31. 12. Dle fakturované vody, jak již 

řečeno v úvodu této kapitoly, byl přepočten sloupec 5. v kalkulaci. V obci Alfa  

je spotřebováno dle fakturace 21 178 m3. V obci Beta je tato fakturace pitné vody o poznání 

nižší, a to 6 700 m3. 

E. Z toho domácnosti. Navazuje na předchozí položku D. Určuje část vody pitné 

fakturované, která byla dodána obyvatelstvu dané obce, zbylá část byla dodána ostatními 

subjekty. V obci Alfa je obyvatelstvu fakturováno pitné vody 15 514 m3 z celkové fakturace 

21 178 m3. Zbylých 5 664 m3 z fakturované pitné vody jsou ostatní subjekty, jako je místní 

obecní úřad, základní škola a mateřská škola, pošta, zemědělské družstvo, prodejna, dětská 

léčebna a pohostinství. Obyvatelům obce Beta je fakturováno pitné vody 5 700 m3 

z fakturovaných 6 700 m3. Ostatním zařízením je fakturováno 1 000 m3 pitné vody  

a to především základní škole, obecnímu úřadu a pohostinství. 

11. Kalkulační zisk je výsledek hospodaření dosažený z kalkulace. Jedná se o rozdíl 

mezi výnosy a náklady. Výnosy lze potom definovat, jako součin fakturovaného množství 

(m3) vody a prodejní ceny vodného (Kč/m3). V obci Alfa kalkulační zisk vypočítáme jako: 

 

Výsledkem je dosažený zisk v hodnotě 261 329 Kč nebo 12,34 Kč/m3. V obci Beta 

vypočteme kalkulační zisk stejným způsobem, a to takto: 

 

Výsledkem je dosažená ztráta ve výši -170 356 Kč nebo -25,43 Kč/m3, je tedy více než 

jasné, že prodejní cena pitné vody nepokrývá nákladovou cenu.  

Položka 11. a) podíl z ÚVN (v %) znázorňuje podíl kalkulačního zisku na úplných 

vlastních nákladech v procentním vyjádření. V obci Alfa je zisk ve výši 60,02 % z úplných 
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vlastních nákladů. Z tohoto údaje je čitelné, že kalkulační zisk k úplným vlastním nákladům 

je v poměru 6 : 10. Lze také odvodit, že cena pokrývá nejen náklady, ale i zisk, který tvoří 

přes jednu třetinu z ceny. Obec Beta se dostává minusových položek, proto je i podíl zisku  

na celkových nákladech záporný ve výši - 43,59 %. Prodejní cena pitné vody nestačí  

ani na pokrytí celkových nákladů. Nákladová cena tvoří 177,28 % z prodejní ceny, z čehož 

vyplívá, že dosažené výnosy pokrývají něco málo přes polovinu nákladů.  

12. Celkem ÚVN + zisk jedná se o součet položky 10. Úplné vlastní náklady a položky 

11. Kalkulační zisk neboli o cenu výkonu. V podstatě se jedná o výnosy. V obci Alfa  

je celková cena výkonu ve výši 696 740 Kč, při přepočtu na m3 je získána jednotková cena 

výkonu ve výši 32,90 Kč. Jak lze vidět jednotková cena výkonu se rovná s cenou pro vodné, 

je tedy ověřen správný výpočet zisku. V obci Beta je celková cena výkonu ve výši  

220 430 Kč, po přepočtu na m3 je viditelná správnost výpočtů, protože se opět rovná prodejní 

ceně ve výši 32,90 Kč.  

4.2.2 Shrnutí z porovnání kalkulací dvou obcí 

Pokusím se analyzovat a zdůvodnit příčiny rozdílu v dosaženém zisku respektive ztrátě 

v kalkulaci vodného v obcích Alfa a Beta. Výsledný hospodářský výsledek ovlivňují 

pochopitelně jak výnosy, v kalkulaci dosažené, tak náklady. Nejprve se podívám na stránku 

výnosů. Přes téměř stejný počet obyvatel je rozdíl v celkové specifické spotřebě vody u obcí 

Beta (38 l/obyv./den) a Alfa (přes 123 l/obyv./den), opravdu velký. V obci Beta je velmi malá 

spotřeba pitné vody, i v kategorii obyvatelstvo jen 32 l/obyv/ den, oproti celostátnímu 

průměru, který činní téměř 90 l/obyv./den. Může to být zapříčiněno, jak jsem již říkala, tím  

že mají ve většině případů vlastní zdroje pitné vody (studny), případně využívají vodu z potoka 

pro zalévání nebo umývání aut. Nebo jsou šetrnější? Pijí snad pouze balenou vodu? Dalším 

dnes hojně využívaným způsobem je napojení nepitné, vlastní užitkové vody na toalety 

 a pro jiné účely, kdy není vyloženě nutná pitná voda. Kromě toho je v obci Beta téměř 

šestkrát nižší fakturace v kategorii ostatní a není zde žádný významnější odběratel spadající 

do této kategorie. Současně v dnešní době není výjimkou mít trvalý pobyt jinde, než kde  

ve skutečnosti po většinu roku přebývá, což by ale znamenalo, že reálně v obci Beta fyzicky 

bydlí výrazně méně obyvatel, než statistika uvádí. Údaje o specifické spotřebě jsou totiž 

počítány na počet obyvatel hlášených s trvalým pobytem. Můžeme uvažovat i naopak. Proč 

v obci Alfa je vyšší spotřeba? Obec Alfa se vyskytuje v rekreační oblasti, je tu velké množství 
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chat s příležitostnými obyvateli, kteří nejsou počítáni do trvale bydlících obyvatel. Proto může 

být průměr na jednoho obyvatele zkreslený touto skutečností. Současně je možné, že obyvatelé 

obce Alfa vyměnili drahé balené vody za stokrát levnější vodu z vodovodu, že nevyužívají 

v takové míře vodu z vlastních zdrojů a podobně. Co je opravdovou příčinou tak rozdílného 

chování lidí ve spotřebě vody se bohužel z mých výpočtů nedozvíme. Můžu jen odhadovat.    

 A nyní se podívám na stránku nákladů. Jednou z nejvýznamnějších nákladových 

kalkulačních položek, a platí to i pro obce Alfa a Beta, je nájemné. Jak jsem již říkala,  

pro jednotlivé členské obce Svazku je tato položka kalkulována každoročně dle stanov jako 

průměrná výše daňových odpisů. Výše investic Svazku do jednotlivých obcí může výrazně tyto 

kalkulace zkreslit. Proto nyní ukážu, jaké by byli náklady a dosažený hospodářský výsledek 

bez tohoto nájemného, při zachování neměnnosti ostatních položek. V obci Alfa by se celkové 

náklady snížily z původních 435 411 Kč na 367 211 Kč. Jednotkové náklady (nákladová cena) 

by klesly o 3.22 Kč/m3, na 17,34 Kč. Což by znamenalo zvýšení celkového zisku o 68 200 Kč 

na necelých 329 530 Kč. Procentuálně by se zisk zvýšil o něco málo přes 26 %. V obci Beta 

by se celkové náklady snížily z původních 390 786 Kč na 257 211 Kč. Jednotkové náklady 

(nákladová cena) by klesly o 19,94 Kč/ m3, na 38,39 Kč. Což by znamenalo snížení celkové 

ztráty o 133 575 Kč na necelých -36 781 Kč. Procentuálně by se ztráta snížila o něco málo 

přes 78 %. V obou případech můžeme vidět, že se zisk zvýší, respektive ztráta sníží o stejnou 

hodnotu, jakou činilo nájemné infrastrukturního majetku. 

Významnou položkou je voda převzatá. Výši této položky ovlivnit nemůžeme, záleží  

na geografickém umístění, zda je možný a vůbec levnější vlastní zdroj vody nebo naopak  

je levnější cizí zdroj vody. U obce Beta je skalnatá půda a vykopání vlastního zdroje by bylo 

příliš nákladné i pro hloubku, v které by se musel pramen vody hledat. I kvůli malé specifické 

spotřebě by návratnost byla opravdu dlouholetá a z pohledu celého Svazku, by se jednalo  

o naprosto nesmyslnou investici. Obec Alfa i přes skutečnost, že každý rok čerpá  

ze společného vodovodu mezi 10 a 20 % celkové dodané vody, i když by mohla brát veškerou 

potřebnou vodu z tohoto společného vodovodu, si chce ponechat oba vlastní zdroje. Je faktem, 

že čerpání ze společného vodovodu by bylo levnější díky většímu podílu fixních nákladů, které 

by se rozložily mezi více obcí, nicméně pravidla Svazku neumožňují toto obci Alfa nařídit. 

U obce Alfa je zásadní nákladovou položkou oprava infrastrukturního majetku, které 

jsou zapříčiněny především stářím sítě. Pokud by se infrastrukturní síť rekonstruovala, např. 

ze zdrojů Svazku, zvýšili by se investice Svazku, a s tím související nájemné infrastrukturního 

majetku. Obec si může výměnu infrastrukturní sítě platit z vlastního rozpočtu, v něm však 
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většinou nejsou peníze nazbyt. Do ostatních přímých nákladů jsou zahrnuty u obce Alfa také 

laboratorní rozbory, které činí téměř 28 % a tvoří tak významnou nákladovou položku a jsou 

téměř třikrát vyšší než u obce Beta. Vysvětlení je jednoduché laboratorní rozbory jsou 

prováděny na zdrojích vody a na vodovodní síti, zatímco vodovodní síť je pochopitelně v obou 

obcích, dva vlastní zdroje má pouze obec Alfa.  

4.3 Modelové kalkulace divize Boskovice 

Jak bylo řečeno již v předchozí kapitole, rozdílná cena vody není problémem jen 

jednotlivých subjektů, ale i různých regionů (provozovatelů). Tato kapitola se zabývá 

průměrnou spotřebou vybraných krajů, podle kterých byla přepočtena průměrná kalkulace  

na divizi Boskovice. Zajímá nás především, jak by asi vypadali kalkulace ve Svazku Blansko, 

kdyby průměrná spotřeba v domácnostech byla stejná jako celostátní (kraje s nejvyšší nebo 

nejnižší průměrnou spotřebou). Jak by vypadala spotřeba při stejném průmyslovém  

a obchodním zatížení. Vybrali jsme si kraj s největším a nejnižším množství fakturované pitné 

vody v l/osobu/den a to celkovou i u domácností. Samozřejmě nesmí chybět přepočet  

na celorepublikový průměr specifické spotřeby vody.   

Veškeré důležité a zásadní údaje z oboru vodohospodářství jsou uváděny v pravidelně 

vydávané ročence Vodovody a kanalizace ČR vydávané ČSÚ. Z ní jsme také zjistili údaje 

potřebné pro výpočet fakturované pitné vody za celý rok na jednoho obyvatele v metrech 

krychlových. Vzorec pro výpočet je: 

    

 

 

Porovnáním výsledků byl zjištěn kraj s nejnižší a nejvyšší spotřebou. Největší spotřebu 

má kraj Hlavní město Praha u obyvatelstva ve výši 104,4 l/obyv./den a celková ve výši  

178,5 l/obyv./den. Nejnižší spotřeba je v kraji Zlín u obyvatelstva ve výši 79 l/obyv./den  

a celková ve výši 120,9 l/obyv./den. Pouhým porovnáním těchto údajů je zjištěna skutečnost, 
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že v kraji s nejvyšší spotřebou kraji Hlavní město Praha je spotřeba obyvatelstva o 32 % vyšší 

než v kraji nejnižší spotřebou v kraji Zlín. Rozdíl činí téměř jednu třetinu spotřeby, což  

je zapříčiněno jednak venkovským charakterem kraje Zlín (menší množství odběrných míst  

na rozlohu vodovodní sítě) a jednak nemožností obyvatel Prahy čerpat vodu z vlastních zdrojů 

(studny), zatímco v kraji Zlín a v dalších krajích s venkovským charakterem je tato možnost 

daleko rozšířenější. U celkové spotřeby je rozdíl ve výši téměř 48 %. Rozdíl o téměř polovinu 

je opravdu hodně a svědčí o velkém množství průmyslové, obchodní, neziskové a další 

činnosti v kraji Hlavní město Praha, zatímco ve Zlíně je tato činnost o poznání menší. 

Pro vytvoření modelových kalkulací, je přepočtena kalkulace divize podle jednotlivých 

spotřeb. Vzniklo sedm modelových kalkulací pro vodné a sedm modelových kalkulací  

pro stočné. Jednotlivé varianty se od sebe liší právě rozdílnou specifickou spotřebou, ať již 

celkovou nebo obyvatelstva. Tento přepočet je proveden součinem počtu zásobovaných 

obyvatel divize, zjištěného z interních zdrojů společnosti, a průměrnou spotřebou obyvatel 

daného kraje nebo celostátní průměrnou spotřebou přepočtenou na m3.  

Náklady v kalkulaci vodného byly upraveny, podle zvýšené nebo snížené specifické 

spotřeby vody, v závislosti na tom zda se jedná o náklady variabilní nebo fixní. Případné 

rozdíly oproti stávajícímu hospodářskému výsledku v kalkulacích byly přepočítány snížením 

nebo zvýšením prodejní ceny tak aby hospodářský výsledek ve všech variantách zůstal 

v přibližně stejné výši. Cílem nebylo maximalizovat zisk, ale nechat jej konstantní a zjistit,  

o kolik by mohla být prodejní cena nižší (vyšší) než aktuální prodejní cena divize a jak velký 

vliv má specifická spotřeba domácností a ostatních zákazníků na tuto prodejní cenu.  

V tabulce 4.4 Modelové kalkulace vodného jsou uvedeny tyto varianty: 

Var. 1 – základní kalkulace vodného Svazku Blansko, podle jejichž údajů jsou 

přepočteny ostatní varianty kalkulací; 

Var. 2 – údaje v kategorii domácnosti přepočtené na celostátní průměr, u kategorie 

ostatní objem zachován;  

Var. 3 – údaje v kategorii obyvatelstvo přepočtené na průměr kraje s nejvyšší spotřebou 

(Hlavní město Praha), u kategorie ostatní objem zachován;  

Var. 4 – údaje v kategorii obyvatelstvo přepočtené na průměr kraje s nejnižší spotřebou 

(Zlín), u kategorie ostatní objem zachován;  

Var. 5 – údaje o celkovém množství fakturace přepočteny na celostátní průměr; 
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Var. 6 – údaje o celkovém množství fakturace přepočteny na průměr kraje s nejvyšší 

spotřebou (Hlavní město Praha); 

Var. 7 – údaje o celkovém množství fakturace přepočteny na průměr kraje s nejnižší 

spotřebou (Zlín). 

Tab. 4.4 Modelové kalkulace vodného 

 
 
 

m.j. 
Var.1 
(VAS) 

Var.2 
(ČR 

obyv.) 

Var.3 
(Praha 
obyv.) 

Var.4 
(Zlín 

obyv.) 

Var.5 
(ČR  

celkem) 

Var.6 
(Praha 

celkem) 

Var.7 
(Zlín 

celkem) 
Specifická 
spotřeba na 
obyv. 

l/obyv./den 78,5  89,5 104,4 79 89,5 104,4 79,0

Specifická 
spotřeba 
celkem 

l/obyv./den 110,4 121,4 136,3 110,9 137,9 178,5 120,9

Náklady 
celkem 

tis. Kč 93 949,0 96 057,0 98 909,0 94 046,0 99 209,0 106 981,0 95 959,0

Výnosy 
celkem 

tis. Kč 98 706,6 100 829,7 103 689,0 98 825,8 103 955,7 111 716,2 100 700,6

Voda dodaná 
k fakturaci 
celkem 

tis. m3 3 000,2 3 299,4 3 704,5 3 013,9 3 747,5 4 850,9 3 285,5

- z toho 
obyvatelstvo 

tis. m3 2 134,2 2 433,4 2 838,5 2 147,9 2 433,4 2 838,5 2 147,9

-z toho ostatní tis. m3 866,0 866,0 866,0 866,0 1 314,1 2 012,4 1 137,6

Nákladová 
cena 

Kč/m3 31,31 29,11 26,70 31,20 26,47 22,05 29,21

Prodejní cena Kč/m3 32,90 30,56 27,99 32,79 27,74 23,03 30,65

VH 
(+ zisk/-ztráta) 

% 5,06 4,97 4,83 5,08 4,78 4,43 4,94

VH 
(+ zisk/-ztráta) 

Kč/m3 1,59 1,45 1,29 1,59 1,27 0,98 1,44

VH 
(+ zisk/-ztráta) 

tis. Kč 4 757,58 4 772,66 4 779,96 4 779,78 4 746,65 4 735,23 4 741,58

Zdroj: vlastní zpracování  

 

V grafu 4.3 Voda dodaná k fakturaci celkem lze vidět, k jakým by došlo změnám při 

různých specifických spotřebách. Při porovnání var. 2 – 4 s var. 5 – 7 je vidět, že spotřeba 

ostatních zákazníků opravdu tvoří velkou část celkové spotřeby. Největší rozdíl  

je samozřejmě v modelové situaci var. 3 a var. 6 kde je přepočítána spotřeba na kraj s nejvyšší 

spotřebou (Hlavní město Praha). Při srovnání var. 4 a var. 7 naopak je možné sledovat situaci, 
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kdy v kraji není tolik průmyslových zemědělských a dalších subjektů. Rozdíl mezi 

nejoptimističtější a nejpesimističtější variantou činní neuvěřitelných 1,85 mil. m3. 
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 Graf 4.3 Voda dodaná k fakturaci celkem 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.1 Modelová kalkulace průměrné celostátní spotřeby  

V tab. 4.4 Modelové kalkulace vodného var. 2 je průměrná specifická spotřeba  

na obyvatele o 11 l/obyv./den vyšší oproti kalkulaci divize Boskovice (var. 1). Celkem  

se voda dodaná k fakturaci zvýší o 299,2 tis. m3. Náklady se zvýší o 2 108 tis. Kč, což  

je přibližně o 2 %. Výnosy se zvýší také o 2 % na 100 829,7 tis. Kč. Změny v nákladech  

a vodě dodané k fakturaci zapříčiní snížení nákladové ceny o 2,20 Kč/m3. Prodejní cena 

 při zachování přibližně stejného celkového výsledku hospodaření by se mohla snížit  

o 2,34 Kč/m3na celkových 30,56 Kč/m3.  

Pokud jako v tab. 4.4 Modelové kalkulace vodného var. 5 je přepočtena celková 

fakturace, dochází k poněkud rozdílným výsledkům. Specifická spotřeba na obyvatele stejně 

tak i voda fakturovaná obyvatelstvo zůstane stejná jako u var. 2, změní se pouze specifická 

spotřeba ostatní tedy i celková. Oproti specifické spotřebě divize Boskovice se změní  

o 27,5 l/obyv./den na celostátní průměr. Změna specifické spotřeby je tvořena 11 l/obyv./den 

specifickou spotřebou na obyvatele a zbylých 16,5 l/obyv./den je tvořeno změnou specifické 

spotřeby ostatní. Celkem se voda dodaná k fakturaci zvýší o 747, 3 tis. m3. Náklady divize  
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by se zvýšily o 5 260 tis. Kč, což je přibližně o 5,6 %. Výnosy se zvýší o 5,3 % na celkových 

103 955,7 tis. Kč. Změna v celkových nákladech a ve vodě dodané k fakturaci by zapříčinila 

snížení nákladové ceny o 4,84 Kč/m3 z toho 2,64 Kč/m3 je zapříčiněno změnou ve spotřebě 

v kategorii ostatní. Prodejní cena při zachování přibližně stejného celkového výsledku 

hospodaření by se mohla snížit o 5,16 Kč/m3na celkových 27,74 Kč/m3.  

4.3.2 Modelová kalkulace kraje s nejvyšší spotřebou 

V tab. 4.4 Modelové kalkulace vodného var. 3 je průměrná specifická spotřeba  

na obyvatele o 25,9 l/obyv./den vyšší oproti kalkulaci divize Boskovice (var. 1). Celkem  

se voda dodaná k fakturaci zvýší o 704,3 tis. m3. Náklady se zvýší o 4 960 tis. Kč, což  

je přibližně o 5 %. Výnosy se zvýší také o 5 % na 103 689 tis. Kč. Změny v nákladech a vodě 

dodané k fakturaci zapříčiní snížení nákladové ceny o 4,61 Kč/m3. Prodejní cena  

při zachování přibližně stejného celkového výsledku hospodaření by se mohla snížit  

o 4,91 Kč/m3na celkových 27,99 Kč/m3.  

Pokud jako v tab. 4.4 Modelové kalkulace vodného var. 6 je přepočtena celková 

fakturace, dochází k poněkud rozdílným výsledkům. Specifická spotřeba na obyvatele stejně 

tak i voda fakturovaná obyvatelstvo zůstane stejná jako u var. 3, změní se pouze specifická 

spotřeba ostatní tedy i celková. Oproti specifické spotřebě divize Boskovice se změní  

o 68,1 l/obyv./den na celostátní průměr. Změna specifické spotřeby je tvořena 

25,9 l/obyv./den specifickou spotřebou na obyvatele a zbylých 42,2 l/obyv./den je tvořeno 

změnou specifické spotřeby fakturované ostatním spotřebitelům. Celkově se voda dodaná 

k fakturaci zvýší o 1 850,7 tis. m3. Náklady divize se zvýší o 13 032 tis. Kč, což je přibližně  

o 5,6 %. Výnosy se zvýší o 5,3 % na celkových 103 955,7 tis. Kč. Změna v celkových 

nákladech a ve vodě dodané k fakturaci by zapříčinila snížení nákladové ceny o 9,26 Kč/m3 

z toho 4,65 Kč/m3 je zapříčiněno změnou ve spotřebě v kategorii ostatní. Prodejní cena  

při zachování přibližně stejného celkového výsledku hospodaření by se mohla snížit  

o 9,87 Kč/m3na celkových 23,03 Kč/m3.  

4.3.3 Modelová kalkulace kraje s nejnižší spotřebou 

V tab. 4.4 Modelové kalkulace vodného var. 4 je průměrná specifická spotřeba 

 na obyvatele o 0,5 l/obyv./den vyšší oproti kalkulaci divize Boskovice (var. 1). Celkem  
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se voda dodaná k fakturaci zvýší o 13,7 tis. m3. Náklady se zvýší o 97 tis. Kč, což je přibližně 

o 0,1 %. Výnosy se zvýší také o 0,1 % na 98 825,8 tis. Kč. Změny v nákladech a vodě dodané  

k fakturaci zapříčiní snížení nákladové ceny o 0,11 Kč/m3. Prodejní cena při zachování 

přibližně stejného celkového výsledku hospodaření by se mohla snížit o 0,11 Kč/m3 

na celkových 32,79 Kč/m3.  

Pokud jako v tab. 4.4 Modelové kalkulace vodného var. 7 je přepočtena celková 

fakturace, dochází k poněkud rozdílným výsledkům. Specifická spotřeba na obyvatele stejně 

tak i voda fakturovaná obyvatelstvo zůstane stejná jako u var. 4, změní se pouze specifická 

spotřeba ostatní tedy i celková. Oproti specifické spotřebě divize Boskovice se změní  

o 10,5 l/obyv./den na celostátní průměr. Změna specifické spotřeby je tvořena 0,5 l/obyv./den 

specifickou spotřebou na obyvatele a zbylých 10 l/obyv./den je tvořeno změnou specifické 

spotřeby ostatní. Celkem se voda dodaná k fakturaci zvýší o 285,3 tis. m3. Celkové náklady 

divize se zvýší o 2 010 tis. Kč, což je přibližně o 2 %. Celkové výnosy se zvýší o 2 % téměř  

na 100 701 tis. Kč. Změna v celkových nákladech a ve vodě dodané k fakturaci by zapříčinila 

snížení nákladové ceny o 2,10 Kč/m3 z toho 1,99 Kč/m3 je zapříčiněno změnou ve spotřebě 

v kategorii ostatní. Prodejní cena při zachování přibližně stejného celkového výsledku 

hospodaření by se mohla snížit o 2,25 Kč/m3na celkových 30,65 Kč/m3.  

 
Graf 4.4 Specifická spotřeba – vodné 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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 Graf 4.4 Specifická spotřeba – vodné pomocí modrofialového sloupce vyjadřuje 

celkovou specifickou spotřebu v l/obyv./den. Celková specifická spotřeba je vždy rozdělena 

na specifickou spotřebu na obyvatele v červené části sloupce a ostatní spotřebu v modré části 

sloupce. Žlutá čára vyznačuje nákladovou cenu v Kč/m3. Prodejní cena téměř kopíruje 

nákladovou cenu, proto není v grafu zahrnuta. Díky kombinaci těchto údajů je možné 

sledovat, jak se při zvyšující spotřebě snižuje nákladová cena a tím i prodejní. Jde o jasný 

důkaz souvislosti nákladové ceny a celkové specifické spotřeby. 

4.3.4 Modelové kalkulace stočného 

Ve vodárenských společnostech se nekalkuluje jen vodné, ale i s ním související stočné. 

Protože neexistují celostátní statistiky o fakturaci stočného a jeho struktuře, v rozsahu 

potřebném pro výpočet modelových kalkulací, proto je použit poněkud odlišný přístup. 

Vycházeje z toho, že stočné neplatí všichni zákazníci, kteří platí vodné, protože nejsou nebo 

nemohou být napojeni na kanalizaci a naopak platí stočné někteří zákazníci, kteří neplatí 

vodné (např. z vlastních zdrojů), je nutné čísla o fakturaci stočného pro jednotlivé varianty 

extrapolovat. Ze známých údajů divize Boskovice byl spočítán poměr mezi fakturací stočného 

a vodného a stejný poměr byl použit pro všechny varianty.  

Podobně jako v kalkulaci vodného byly i náklady v kalkulaci stočného upraveny podle 

zvýšené nebo snížené specifické spotřeby vody v závislosti na tom zda se jedná o náklady 

variabilní nebo fixní. Případné rozdíly oproti stávajícímu hospodářskému výsledku 

v kalkulacích byly přepočítány snížením nebo zvýšením prodejní ceny tak aby hospodářský 

výsledek ve všech variantách zůstal v přibližně stejné výši. Cílem nebylo maximalizovat zisk, 

ale nechat jej konstantní a zjistit, o kolik by mohla být prodejní cena nižší (vyšší) než aktuální 

prodejní cena divize a jak velký vliv má specifická spotřeba domácností a ostatních zákazníků 

na tuto prodejní cenu.  

Jednotlivé varianty pro stočné uvedené v tabulce 4.5 Kalkulace stočného jsou: 

Var. 1 – základní kalkulace stočného Svazku Blansko, podle jejichž údajů jsou 

přepočteny ostatní varianty kalkulací; 

Var. 2 – údaje v kategorii domácnosti přepočtené na celostátní průměr, u kategorie 

ostatní objem zachován;  
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Var. 3 – údaje v kategorii obyvatelstvo přepočtené na průměr kraje s nejvyšší spotřebou 

(Hlavní město Praha), u kategorie ostatní objem zachován;  

Var. 4 – údaje v kategorii obyvatelstvo přepočtené na průměr kraje s nejnižší spotřebou 

(Zlín), u kategorie ostatní objem zachován;  

Var. 5 – údaje o celkovém množství fakturace přepočteny na celostátní průměr; 

Var. 6 – údaje o celkovém množství fakturace přepočteny na průměr kraje s nejvyšší 

spotřebou (Hlavní město Praha); 

Var. 7 – údaje o celkovém množství fakturace přepočteny na průměr kraje s nejnižší 

spotřebou (Zlín). 

 

Tab. 4.5 Modelové kalkulace stočného 

 
 
 

m.j. 
Var.1 
(VAS) 

Var.2 
(ČR 

obyv.) 

Var.3 
(Praha 
obyv.) 

Var.4 
(Zlín 

obyv.) 

Var.5 
(ČR  

celkem) 

Var.6 
(Praha 

celkem) 

Var.7 
(Zlín 

celkem) 

Specifická 
spotřeba na obyv. 

l/obyv./den 82,0  93,5 109,1 82,5 93,5 109,1 82,5

Specifická 
spotřeba celkem 

l/obyv./den 133,8 145,3 160,9 134,3 156,0 182,6 136,0

Náklady celkem tis. Kč 93 755,0 94 993,0 96 667,0 93 811,0 96 141,0 99 002,0 93 991,0

Výnosy celkem tis. Kč 91 780,9 93 016,8 94 705,9 91 840,3 94 175,1 97 021,9 92 022,8

Odpadní voda 
odvedená 
k fakturaci 

tis. m3 2 711,4 2 944,5 3 260,1 2 722,00 3 161,3 3 700,32 756,0 

- z toho od 
obyvatelstvo 

tis. m3 1 662,7 1 895,8 2 211,4 1 673,3 1 895,82 211,4 1 673,3

-z toho od ostatní tis. m3 1 048,7 1 048,7 1 048,7 1 048,7 1 265,5 1 488,9 1 082,7

Nákladová cena Kč/m3 34,58 32,26 29,65 3 30,41 26,76 34,10

Prodejní cena Kč/m3 33,85 31,59 29,05 33,74 29,79 26,22 33,39

VH 
(+ zisk/-ztráta) 

% -2,11 -2,08 -2,03 - -2,04 - -

VH  
(+ zisk/-ztráta) 

Kč/m3 -0,73 -0,67 -0,60 - -0,62 - -

VH 
 (+ zisk/-ztráta) 

tis. Kč -1 974,1 -1 976,2 -1 961,1 -1 970,7 -1 965,9 -1 980,1 -1 968,2

Zdroj: vlastní zpracování  
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V grafu 4.5 Odpadní voda odvedená k fakturaci lze vidět menší rozdíly ve fakturaci 

stočného, oproti fakturaci vodného v grafu 4.3 Voda dodaná k fakturaci celkem. U variant 3  

a 6. Což je průměr Hlavní města Praha je vidět nejvyšší objem fakturovaného stočného. 

Naopak nejnižší množství fakturované odpadní vody odvedené je vidět u divize Boskovice 

(var. 1), která o malý kousek překonala i kraj Zlín s nejnižší spotřebou (var. 4 a 7). 

 

 Graf 4.5 Odpadní voda odvedená k fakturaci 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Souvislost mezi specifickou spotřebou na nákladovou cenu, je vidět v grafu  

4.6 Specifická spotřeba – stočné. Objevuje se tu jasná souvislost, kdy při zvýšení specifické 

spotřeby vody se v určitém poměru snižuje nákladová cena. Vlivem ponechání stejného 

hospodářského výsledku se může odvodit, že prodejní cena kopíruje nákladovou, tedy 

snižování prodejní ceny při růstu specifické spotřeby vody. Samozřejmě to platí i naopak. 
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 Graf 4.6 Specifická spotřeba – stočné 

 

 Zdroj: vlastní zpracování  

4.3.5 Srovnání modelových kalkulací vodného a stočného 

V údajích z kalkulací vodného a stočného je vidět stejná tendence, kdy při zvyšování 

specifické spotřeby se snižuje nákladová cena. Při zachování stejného celkového zisku  

se snižuje i prodejní cena. U stočného je možné pozorovat v tab. 4.5 Modelové kalkulace 

stočného, že nákladová i prodejní cena jsou vyšší než u vodného, které je zobrazeno  

v tab. 4.4 Modelové kalkulace vodného. Příčinou je nižší napojenost obyvatelstva  

na kanalizaci než na vodovod a s tím související nižší fakturace stočného a vyšší celkové 

jednotkové náklady. Nejvýznamnější kalkulační položku na stočném činní nájemné 

infrastruktury, které tvoří téměř polovinu veškerých nákladů, což je zapříčiněno výrazně 

vyššími investičními náklady do vybudování nových čistíren, rekonstrukcí stávajících čistíren 

a kanalizací v posledních 10-15 letech, tak aby byly splněny podmínky sjednané při vstupu  

do Evropské unie. Nepřehlédnutelným rozdílem je záporný výsledek hospodaření (ztráta)  

u stočného, zatím co u vodného se i při nižší ceně pohybujeme v kladných číslech (v zisku). 

Zde je však nutné podotknout, že se jedná v roce 2011, za který byly zpracovávány data  

o výjimečnou situaci. Důležité pro divizi je, aby byl splněn celkový plánovaný hospodářský 

výsledek v kalkulacích vodného a stočného dohromady, což se díky překročení 

hospodářského výsledku v kalkulaci vodného zdařilo. U stočného se ztráta pohybuje kolem  
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2 %, zatím co u vodného se zisk pohybuje kolem 5 %. Ztrátu u stočného VAS, a.s. 

kompenzovala překročeným ziskem v kalkulaci vodného a z externích činností. Pravidla  

pro cenotvorbu pro rok 2011 (i pro rok 2012) tuto možnost vzájemné kompenzace 

umožňovala. Od roku 2013 platí zcela nová pravidla pro cenotvorbu, která tuto kompenzaci 

neumožňují.  

Pro lepší znázornění prodejní ceny jsou vytvořeny tři grafy. Graf 4.7 Prodejní cena 

vodného ukazuje, o kolik by se mohla změnit cena na divizi Boskovice, kdyby se změnila 

spotřeba pitné vody podle jednotlivých modelových variant. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší 

prodejní cenou, tedy mezi prodejní cenou divize Boskovice a modelovou situací kraje 

Hlavního města Prahy je téměř 10,- Kč/m3. Při přepočtu pouze spotřeby v kategorii 

domácnosti by byl rozdíl mezi prodejními cenami o polovinu menší, tedy 5,- Kč/m3.  

V grafu 4.8 Prodejní cena stočného je viditelné, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší 

prodejní cenou je o trochu menší, přibližně 8,- Kč/m3. Pokud je změněna spotřeba pouze  

u domácností, je tu rozdíl opět téměř 5,- Kč/m3. 

Souhrnné údaje za vodné a stočné dohromady jsou v grafu 4.9 Celková prodejní cena. 

Z grafu jednotlivých modelových prodejních cen vodného a stočného dohromady je patrné,  

že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší celkovou prodejní cenou by byl téměř 18 Kč/m3. Pokud  

je vzata změnu pouze u domácností, byl by rozdíl bezmála 10 Kč/m3. 

 

 Graf 4.7 Prodejní cena vodného Graf 4.8 Prodejní cena stočného 
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 Zdroj: vlastní zpracování Zdroj: vlastní zpracování 

 Graf 4.9 Celková prodejní cena 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

V Tab. 4.6 Modelová cena vodného lze vidět nejen rozdíly mezi jednotlivými 

modelovými variantami vodného v nákladové a prodejní ceně, ale i korunový a procentní 

rozdíl mezi cenou ve Svazku Blansko (prodejní nebo nákladovou) a u ostatních variant. 

Největší rozdíl je samozřejmě u modelové situace celkové specifické spotřeby kraje Hlavního 

města Praha (var. 6), a to jak u nákladové i u prodejní ceny cca 30 %, v korunovém vyjádření 

jde o něco přes 9 Kč/m3. Pokud jsou brány v úvahu pouze modelové varianty s přepočtem 

specifické spotřeby pouze u domácností, největší rozdíl je taktéž u kraje Hlavní město Praha 

(var. 3). Rozdíl mezi prodejní i nákladovou cenou je téměř 5 Kč/m3, což je snížení ceny  

o necelých 15 %. 

 
Tab. 4.6 Modelová cena vodného       

 
Var.1 
(VAS) 

Var.2 
(ČR 

obyv.) 

Var.3 
(Praha 
obyv.) 

Var.4 
(Zlín 

obyv.) 

Var.5 
(ČR  

celkem) 

Var.6 
(Praha 

celkem) 

Var.7 
(Zlín 

celkem) 
Nákladová cena v Kč/m3 31,31 29,11 26,70 31,20 26,47 22,05 29,21 
Rozdíl mezi divizní 
nákladovou cenou a 
ostat. var. v Kč/m3 

- 2,20 4,61 0,11 4,84 9,26 2,10 

Procentní rozdíl v % - 7,03 14,72 0,35 15,46 29,58 6,71 
Prodejní cena v Kč/m3 32,90 30,56 27,99 32,79 27,74 23,03 30,65 
Rozdíl mezi divizní 
prodejní cenou a ostat. 
var. v Kč/m3 

- 2,34 4,91 0,11 5,16 9,87 2,25 
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Procentní rozdíl v % - 7,11 14,92 0,33 15,46 30,00 6,84 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 I v Tab. 4.7 Modelová cena stočného lze vidět nejen rozdíly mezi jednotlivými 

modelovými variantami v nákladové a prodejní ceně, ale i korunový a procentní rozdíl mezi 

cenou ve Svazku Blansko (prodejní nebo nákladovou) a u ostatních variant, tentokrát  

u stočného. Opět je tu největší rozdíl u modelové situace Celkové specifické spotřeby kraje 

Hlavního města Praha, a to jak u nákladové i u prodejní ceny něco téměř 23 %, v korunovém 

vyjádření jde o necelých 8 Kč/m3. Pokud jsou brány v úvahu pouze modelové varianty 

s přepočtem specifické spotřeby pouze u domácností, největší rozdíl je taktéž u kraje Hlavní 

město Praha (var. 3). Rozdíl mezi prodejní i nákladovou cenou by mohl být téměř 5 Kč/m3, 

což by bylo snížení ceny o něco málo přes 14 %. 

 

Tab. 4.7 Modelová cena stočného 

 
Var.1 
(VAS) 

Var.2 
(ČR 

obyv.) 

Var.3 
(Praha 
obyv.) 

Var.4 
(Zlín 

obyv.) 

Var.5 
(ČR  

celkem) 

Var.6 
(Praha 

celkem) 

Var.7 
(Zlín 

celkem) 
Nákladová cena v Kč/m3 34,58 32,26 29,65 34,46 30,41 26,76 34,10 
Rozdíl mezi divizní 
nákladovou cenou a 
ostat. var. v Kč/m3 

- 2,32 4,93 0,12 4,17 7,82 0,48 

Procentní rozdíl v %  6,70 14,26 0,35 12,06 22,61 1,39 
Prodejní cena v Kč/m3 33,85 31,59 29,05 33,74 29,79 26,22 33,39 
Rozdíl mezi divizní 
prodejní cenou a ostat. 
var. v Kč/m3 

- 2,26 4,80 0,11 4,06 7,63 0,46 

Procentní rozdíl v % - 6,68 14,18 0,33 11,99 22,54 1,36 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

I v Tab. 4.8 Modelová celková cena lze vidět nejen rozdíly mezi jednotlivými 

modelovými variantami v nákladové a prodejní ceně, ale i korunový a procentní rozdíl mezi 

cenou ve Svazku Blansko (prodejní nebo nákladovou) a u ostatních variant. Největší rozdíl  

u modelové situace Celkové specifické spotřeby kraje Hlavního města Praha, a to jak  

u nákladové i u prodejní ceny něco téměř 26 %, v korunovém vyjádření jde o něco přes  

17 Kč/m3. Pokud jsou brány v úvahu pouze modelové varianty s přepočtem specifické 

spotřeby pouze u domácností, největší rozdíl je taktéž u kraje Hlavní město Praha (var. 3). 

Rozdíl mezi prodejní i nákladovou cenou je téměř 10 Kč/m3, což je snížení ceny o skoro  

15 %. 
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Tab. 4.8 Modelová celková cena 

 
Var.1 
(VAS) 

Var.2 
(ČR 

obyv.) 

Var.3 
(Praha 
obyv.) 

Var.4 
(Zlín 

obyv.) 

Var.5 
(ČR  

celkem) 

Var.6 
(Praha 

celkem) 

Var.7 
(Zlín 

celkem) 
Nákladová cena v Kč/m3 65,89 61,37 56,35 65,66 56,88 48,81 63,31 
Rozdíl mezi divizní 
nákladovou cenou a 
ostat. var. v Kč/m3 

- 4,52 9,54 0,23 9,01 17,08 2,58 

Procentní rozdíl v % - 6,86 14,48 0,35 13,67 25,92 3,92 
Prodejní cena v Kč/m3 66,75 62,15 57,04 66,53 57,53 49,25 64,04 
Rozdíl mezi divizní 
prodejní cenou a ostat. 
var. v Kč/m3 

- 4,60 9,71 0,22 9,22 17,50 2,71 

Procentní rozdíl v % - 6,98 14,74 0,33 13,99 26,56 4,11 

 Zdroj: vlastní zpracování
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5 ZÁVĚR 

  Důvodem proč jsem si vyprala právě téma Význam a využití kalkulací ve vodárenské 

společnosti je ten, že považuji tuto oblast za velice zajímavou a aktuální, přesto však  

pro laickou veřejnost vesměs zahalenou tajemstvím.  

Chtěla jsem, aby byla moje práce zajímavá a přínosná, srozumitelná i pochopitelná, jak 

pro odbornou veřejnost tak zejména pro veřejnost laickou.  

V úvodní části práce jsem se věnovala vnitropodnikovému účetnictví a kalkulačnímu 

systému včetně zasazení daného tématu do zákonných norem, jeho historií, objasněním 

základních pojmů a členěním nákladů. 

V další části práce jsem popsala, jak funguje vnitropodnikové účetnictví v praxi  

na konkrétním příkladu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Boskovice. 

To jak je tato společnost organizačně uspořádána, jakým způsobem člení náklady, apod. 

V neposlední řadě jsem popsala cenotvorbu a právní předpisy pro tvorbu ceny vodného  

a stočného. 

V závěrečné části jsem se věnovala využití kalkulací v hospodářské praxi, kde jsem 

popsala nejpoužívanější kalkulační vzorec divize a oficiální kalkulační vzorec ministerstva 

zemědělství ČR. Důležitou součástí mé práce byli i dva praktické příklady z oblasti kalkulací. 

Jeden z nich se týkal porovnání kalkulací dvou přibližně stejných obcí a možného zdůvodnění 

dosaženého výsledku hospodaření. Druhý si potom kladl za cíl namodelovat kalkulace 

vodného a stočného ve Svazku Blansko při různých specifických spotřebách vody. Návrhy  

a připomínky k oběma příkladům jsou součástí každé z kapitol. 

Moje účast při zpracování diplomové práce byla pro mě velice přínosná a inspirující, 

protože jsem se dozvěděla spoustu nových informací a rozšířila si svůj rozhled týkající  

se vnitropodnikového účetnictví a kalkulací. Přínos pro čtenáře by mohl být v tom, že se jedná 

o zajímavé ucelené a specifické informace, které mohou obohatit pohled na tuto oblast.  

Domnívám se, že mnou zpracovaná práce o významu a využití kalkulací ve vodárenské 

společnosti je natolik komplexní a detailní, že by ji šlo využít také v praxi. Toto tvrzení  

se opírá o skutečnost, že se společnost VAS, a.s. rozhodla využít některých tabulek a grafů 

z mé práce v oblasti marketingu. To je také důkazem prolínání teorie s praxí.  
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