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ABSTRAKT 

Diplomová práce se věnuje tématu analýzy a porovnání nákladů na nové a repasované 

pneumatiky. Práce je rozdělena do několika částí.  Po úvodu je představen podnik a popsána 

výroba nových a repasovaných pneumatik. Teoretická část popisuje náklady, strukturu nákladů a 

členění nákladů. Následují kalkulace, v práci je popsán jejich význam, kalkulační metody, 

kalkulační druhy a kalkulační vzorec. Praktická část v úvodu charakterizuje podnik, předmět 

podnikání a ekonomickou situaci. Hlavním bodem práce je v praktické části kalkulace, její 

význam v podniku a model zavedení. Následuje návrh sníţení nákladů a v závěru celkové 

zhodnocení poznatků o ALMA PNEU s. r. o. 
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ABSTRACT 

The dissertation deals with the subject of analysis and comparison of the cost of new and 

reconditioned tires. The dissertation is divided into several parts. After the introduction is the 

company introduced and described the production of new and reconditioned tires. The theoretical 

part describes costs, cost structure and cost breakdown. Following calculation, the work describes 

their meaning, calculation methods, calculation types and calculation formula. The practical 

section describes the enterprise, line of business and economic situation. The main point of this 

work is the practical part of the calculation, its importance in the company and model 

implementation. The following is a proposal to reduce costs and at the end of an overall evaluation 

of knowledge about ALMA PNEU s. r. o. 
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1 ÚVOD 

V konkurenčním prostředí musí podnik na trhu zaujmout své potenciální zákazníky. 

Aby byl úspěšný, musí mít přehled o své finanční situaci. Důleţité je sledování nákladů, 

výnosů a tvorba zisku z let minulých, pro sledování vývoje. Informace se vyuţijí pro budoucí 

vývoj a řízení podniku. 

Je v zájmu kaţdého manaţera sledovat náklady podniku. Sledováním nákladů manaţer 

získává přehled o vynaloţených prostředcích, jelikoţ náklady vyjadřují peněţní ocenění 

spotřeby výrobních faktorů. Pomocí analýzy nákladů manaţer můţe náklady podniku sniţovat 

kde je potřeba a zajistit tak správný chod firmy, finanční stabilitu a dosáhnout vyšších zisků. 

Nástrojem řízení nákladů jsou kalkulace a s náklady souvisí. V podniku, kde jsou kalkulace 

zavedené, se musí určit její metoda. Pro stanovení metody kalkulace je nutná znalost výroby. 

Většina podniků stanovuje kalkulaci na jednici, kde kalkulační jednice přestavuje určitý 

výrobek (sluţbu, výkon) vymezený měrnou jednotkou (kusy, kila, metry) pouţívaný jako 

základní prvek kalkulace.   

Předmětem diplomová práce je analýza a porovnání nákladů na nové a repasované 

pneumatiky. V dnešní době se stále zvyšuje počet automobilů, většina rodin je vlastníkem 

dokonce dvou automobilů. Z hlediska bezpečnosti je důleţitým prvkem automobilu 

pneumatika. Pro zákazníka rozhodnutí o koupi nové či repasované pneumatiky závisí na 

finančním a bezpečnostním hledisku. Pro produkci ve firmě je pak  hledisko nákladů a 

výnosů. 

Analýza proběhne v podniku ALMA PNEU s.r.o. se sídlem v Novém Jičíně. Podnik je 

předním výrobcem studených protektorů a zprostředkovatelem prodeje pneu nových. Alma 

pneu má vlastní pneuservisní síť a to v Ostravě, Frýdku Místku, Opavě, Novém Jičíně, 

Olomouci a Hradci Králové. Ekonomika podniku je stabilní a rentabilní. To je způsobeno 

stálými zákazníky, kteří spoléhají na kvalitu a mnohaletou spolupráci. Hlavní ukazatele 

ekonomiky podniku mají trvale rostoucí trend. Díky kumulace zisku z minulých let se 

vytvořil objem celkového kapitálu.  

Hlavním cílem práce je zhodnocení kalkulačního systému výrobního podniku, určení 

kroků vedoucí ke sníţení nákladů a moţné vylepšení podnikového kalkulačního systému.  
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Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první části je představena firma ALMA 

PNEU s.r.o., o které je Diplomová práce zpracovaná. Po úvodu a představení podniku 

následuje teorie nákladů a kalkulací. Náklady jsou podrobněji druhově rozčleněny, u kalkulací 

je teoreticky popsán význam a metody. Tyto pojmy jsou definovány pomocí dostupné 

odborné literatury, která je uvedena v seznamu. V praktické části práce je uvedena 

ekonomická situace podniku, analýza nákladů pneumatik, protektorů a zavedení kalkulačního 

systému. Na základě analýz v praktické části je uveden návrh sníţení nákladů. V závěru práce 

je uvedeno shrnutí poznatků o podniku a diplomová práce je celkově zhodnocena. 
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2  CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

Obchodní podnik ALMA PNEU s.r.o. vznikl zapsáním do obchodního rejstříku dne 5. 

března 1998. Sídlem podniku je Šenov u Nového Jičína, Malostranská 586, PSČ 742 42. 

Kapitálová hodnota 100.000,- byla vloţena pouze jedním společníkem a to jednatelem 

společnosti panem Radkem Indrákem. [11]  

Předmětem podnikání je: 

  

 Zpracování gumárenských směsí, 

 Lakýrnictví, 

 Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona. [11] 

  

Hlavní činností podniku je výroba a prodej studených protektorů nákladních pneumatik 

ALMA PNEU s.r.o. má zákazníky po celé České republice, jsou to dopravní, stavební firmy a 

drobní dopravci. Vlastní pneuservisní síť má v Ostravě, Frýdku Místku, Opavě, Novém 

Jičíně, Olomouci a Hradci Králové. 

Do okruhu zákazníků podniku patří velké dopravní a stavební firmy, pneuservisy i drobní 

dopravci z celé České Republiky. Prodej nových a protektorovaných nákladních pneumatik a 

pneumatik nových osobních se postupně rozšířil. Podnik zahájil také prodej pneumatik pro 

zemědělské a lesnické stroje, vysokozdviţné vozíky a další. 

Zajímavostí podniku je podpora cyklistického týmu Team Forman Cinelli a spolupráce 

při výrobě soutěţního vozu Tatra Phoenix 4x4 Dakar. [12] 

Podnik má 49 zaměstnanců, jednatelem společnosti je pan Radek Indrák. [11] 

 

2.1 Předmět podnikání 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu práce, podnik ALMA PNEU s. r. o. má v čele jednoho majitele, 

který je také jednatelem společnosti. Předmětem podnikání je nákup a prodej pneumatik, 

protektorování ojetých pneumatik (zpracováním gumárenských směsí) a sluţby v oboru 

pneuservisu. 
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Hlavní výnos z podnikání přináší výroba studených protektorů. Podnik vidí výhodu ve 

studeném protektorování oproti teplému protektorování v jeho kvalitě. Během obou procesů 

dochází k vulkanizaci směsi, avšak během studeného protektorování je dezén vulkanizován 

jako celek. Během teplého protektorování při vulkanizaci dochází k vytvoření spojnice a 

v některých případech můţe tato spojnice na pneumatice prasknout, například při najetí na 

vyvýšený terén (obrubník).  

Podnik je na Severní Moravě na předním ţebříčku v tomto odvětví. Mnohaleté 

zkušenosti a věrní zákazníci, které tvoří velké dopravní a stavební firmy, pneuservisy i drobní 

dopravci z celé České Republiky, dělají podnik tolik úspěšným. Důleţitou součástí podnikání 

je i prodej nových pneumatik, nákladních i osobních. Jedná se však pouze o sluţbu, podnik 

nové pneumatiky nevyrábí, je pouze zprostředkovatelem.  

ALMA PNEU s. r. o. má několik středisek a to v Ostravě, Frýdku Místku, Opavě, 

Novém Jičíně, Olomouci a Hradci Králové. Tyto střediska tvoří pneuservisní síť. Pouze ve 

středisku Nový Jičín dochází k výrobě studených protektorů a je sídlem společnosti a 

managementu. 

V roce 2014 podnik investoval do koupě nového stroje na studené protektorování, aby 

sníţil náklady na energii. 

 

2.2 Charakteristika pneumatik a protektorů 

 Pneumatika nám sjednává styk vozovky a automobilu. Jedná se o výrobky, 

které mají určité vlastnosti, a přisuzujeme jim velký význam. V dnešní době je pneumatika 

technicky vyspělý výrobek, který potřebuje minimální údrţbu. K poškození pneumatik můţe 

dojít po přejetí ostrých předmětů a obrubníků. Důleţitá je kontrola tlaku v pneumatikách. 

Díky správné údrţbě můţeme udrţet ţivotnost a bezpečnost pneumatik na dobré úrovni. [13] 
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Obr. 1 Popis jednotlivých čísel na pneumatice [3] 

a) Rozměry pneumatik – šířka, profil, průměr 

Co znamenají tyto tři základní parametry, podle kterých se musíme řídit? Šířka je 

uváděna v milimetrech, profil je výška bočnice pneumatiky a průměr ráfku je uváděn v 

palcích.  

b) Nosnostní index 

Nosnostní, nebo také hmotnostní index udává, jaké maximální zatíţení můţe jedna 

pneumatika unést. 

c) Rychlostní index 

Rychlostní index udává, na jakou maximální rychlost je pneumatika stavěna. [14] 

d) Zkratky a značení na pneumatikách 

Rozměr, který je doporučený automobilkou pro Váš vůz naleznete na zadní straně 

velkého technického průkazu nebo na bočnici pneumatiky.   

Protektor je obnovená pneumatika. Prodluţuje jízdní vlastnosti a jedná se o nejekologičtější 

formu recyklování pneumatik. [15] 
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3 NÁKLADY 

Náklady sniţují ekonomický prospěch účetní jednotky. Představují vstupy, které 

sniţují aktiva nebo navyšují závazky. Za účetní období náklady sniţují hospodářský výsledek, 

sniţují tím vlastní kapitál, ale jiným způsobem, neţ jako odčerpání vlastníky. 

O nákladech se účtuje se zásadou přiřazování nákladů souvisejícím výnosům. Jedná se 

o účtování nákladů v období, kdy vznikly výnosy jako výsledek účelově vynaloţených 

nákladů. [10] 

3.1 Pojetí nákladů 

Náklady vnímá jiným způsoben manaţer a účetní. Z odlišných hledisek také vnímáme 

náklady pro účel, ke kterému jsou evidovány. Pohledy na náklady externího uţivatele je 

vymezen finančním účetnictvím, druhý pohled je z manaţerského hlediska. 

Odlišnost finančního účetnictví od manaţerského spočívá ve vnímání nákladů jako 

úbytku ekonomického celku. Pojetí nákladů rozlišujeme na dva základní: 

 

 Finanční pojetí nákladů, 

 Manaţerské pojetí nákladů. 

Manaţerské pojetí nákladů se dále dělí na hodnotové a ekonomické. [8] 

(viz obr.2 ) 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Vztah jednotlivých přístupů k pojetí nákladů [8] 

Pojetí nákladů 

Finanční pojetí Manaţerské pojetí 

Hodnotové pojetí Ekonomické pojetí 
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Jak jiţ bylo zmíněno, finanční účetnictví se liší od manaţerského v pojetí nákladů jako 

úbytku ekonomického celku. O nákladech účtujeme v účetních cenách, za které byla 

spotřebována aktiva pořízena, nebo v evidované hodnotě nárůstu pasiv. Pro manaţera, který 

má na náklady racionální pohled, v podnikové praxi znamenají náklady pouze ty vynaloţené 

prostředky, které vzniknou v budoucnosti nebo byly vynaloţeny s podnikovou aktivitou. Za 

manaţerské náklady můţeme označit hodnotově vyjádřené, účelově vynaloţené ekonomické 

zdroje podniku, účelově související s ekonomickou činností. 

Rozlišujeme 2 přístupy manaţerského účetnictví, které se liší svou radikálností ve 

vnímání neúčetních nákladů: 

 Hodnotové pojetí nákladů, 

 Ekonomické pojetí nákladů. 

Hodnotové pojetí nákladů nám poskytuje informace pro běţné řízení a jako kontrola 

průběhu uskutečňovaných procesů, které jsou v podniku prováděny. 

Druhým přístupem je ekonomické pojetí nákladů, které souvisí s oportunitními 

náklady. Takové náklady vypovídají o hodnotě, kterou můţeme získat nejefektivnějším 

vyuţitím právě těchto nákladů, nebo při pouţití omezených zdrojů představují maximálně 

ušlý efekt. [8] 

3.2 Struktura nákladů   

3.2.1 Druhové členěné nákladů 

Druhové členění nákladů je většinou nejpouţívanější klasifikace nákladů v podnicích 

Uplatňuje se ve výkazu zisku a ztrát nebo v účetní osnově Druhové členění nákladů je 

soustřeďování nákladů do stejnorodých skupin spojených s činností jednotlivých výrobních 

faktorů (práce, materiál, dlouhodobý majetek. 

Z hlediska optimalizace nákladů je druhové členění nákladů nutné především z 

důvodu objasnění nákladovosti na určitý druh výrobku a jeho efektivnost výroby. [9] 
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Základní nákladové druhy: 

 spotřeba: spotřeba materiálu a surovin, energie a paliv, provozních látek, 

 odpisy: odpisy budov, výrobního zařízen, strojů, a nehmotného investičního 

majetku, 

 mzdové a osobní náklady:mzdy, zdravotní a sociální pojištění, provize,  

 finanční náklady: bankovní poplatky -úvěrové úroky, pojistné budov a strojů 

a jiné poplatky, 

 náklady na externí služby – dopravné, nájemné, cestovné, opravy a 

udrţování. 

 

a) Prvotní náklady – externí - jsou náklady jednoduché, které se dál nečlení a 

vstupují do podniku zvnějšku  

 externě zakoupené výrobní faktory – materiál, 

 mzdové náklady. 

b) Druhotné náklady –interní- představují spotřebu vlastních výkonů, vznikají 

spotřebou vnitropodnikových výkonů (např. výroba páry a elektrické energie) údrţba strojů 

nebo náklady na firemní energii tyto interní náklady se dají rozloţit na jednotlivé druhy 

nákladů a mají komplexní charakter. Přehledně jsou upotřebeny při zúčtovaní jednotlivých 

provozů středisek. [9]  

3.2.2 Účelové členění nákladů 

a) Náklady podle místa vzniku a odpovědnosti – tj. podle středisek a 

vnitropodnikových útvarů (ekonomické, personální, výrobní, obchodní, informační apod.) 

b) Náklady podle výkonů tzv. kalkulační třídění nákladů tj. podle druhů výrobků, 

projektů. 

 

 

 



9 

a) Náklady podle místa vzniku a odpovědnosti  

Odpovídá na otázku, kde náklady vznikly a kdo je za ně zodpovědný za jejich 

vznik? 

 Členíme je dále: 

 Výrobní – hlavní náklady, pomocné, vedlejší a přidruţené. 

Výrobní náklady se člení:  

o Jednicové – technologické náklady souvisí přímo s určitým výkonem 

(řídí se technicko - hospodářskými normami) 

o Režijní – tykají se technologického procesu určité činnosti vyuţívané 

jako celku. Jsou to ostatní technologické náklady a náklady na obsluhu 

a řízení. 

 

 Nevýrobní – náklady na odbyt, zásobování, na marketing, personalistiku. 

 

Kontrola a řízení těchto reţijních nákladů je obtíţnější. Sledují se podle středisek. 

Nástrojem jejich řízení jsou rozpočty reţijních nákladů, které jsou součástí rozpočtu 

vnitropodnikových útvarů. [9] 

Hospodářská střediska (profit center) – z hlediska potřeb řízení je důleţité zjišťovat 

náklady Hospodářských středisek, které jsou odpovědné za vznik nákladů. 

Jsou přímo zainteresovaná na vnitropodnikovém výsledku hospodaření. Výkony 

předávané mezi středisky jsou oceněny vnitropodnikovými cenami ., které jsou stanoveny na 

úrovní trţních cen nebo na úrovni nákladů v některých případech i se ziskem. 

Nákladová střediska (cost center) - jsou řízená podle nákladů. U nákladových 

středisek se obtíţně plánují a vykazují výkony. Na příkladu části jednotlivých dílen a 

provozů, nebo u oddělení, které jsou hodnoceny podle úspor, nebo překročení standardních 

nákladů. 

Několik nákladových středisek vytvoří obvykle středisko hospodářské, avšak za 

předpokladu, ţe budou vymezeny činnosti prováděné střediskem – výkony, sluţby. [9] 
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 Tyto produkce, které si střediska předávají, musí byt měřitelné, jakoţ i náklady, které 

středisko vynakládá. Tyto výkony jsou oceněny vnitropodnikovými cenami. Hospodaření 

středisek se v účetnictví označuje jako střediskové (odpovědnostní) účetnictví. [9] 

3.2.3 Kalkulační členění nákladů 

Kalkulační členění nákladů nám odpovídá na otázku, na co byly náklady vynaloţeny. 

Konkrétně na které výrobky a sluţby. Pro podnik je důleţité toto členění z pohledu zjištění 

rentability jednotlivých výrobků a sluţeb a řízení výrobkové struktury. Jednotlivé výrobky se 

podílejí na tvorbě zisku podniku. Kalkulační jednice je přesně vymezený výkon. 

Rozeznáváme dvě hlavní skupiny nákladů podle způsobu přiřazení na kalkulační jednici a to 

na přímé a nepřímé. [9] 

 Přímé náklady souvisejí přímo s určitým druhem výkonu. Do přímých nákladů patří 

náklady jednicové a reţijní náklady, které souvisejí s určitým výrobkem. Nepřímé náklady 

souvisejí s více druhy výkonu, které zabezpečují tak výrobu jako celek. Do nepřímých 

nákladů patří reţijní náklady, které jsou společné pro více druhů výrobků. [9]  

3.2.4 Klasifikace nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů 

Jedná se o nejvýznamnější nástroj řízení nákladů. Toto členění je povaţováno za 

specifický nástroj manaţerského účetnictví. Členění je zaměřeno na zkoumání chování 

nákladů za předpokladu různých variant objemu budoucích výkonů. Základní nástroj pro 

tvorbu manaţerských rozhodnutí je poznání, jak budou reagovat náklady na změnu v objemu 

výkonu.  

Rozlišujeme tyto základní kategorie nákladů: 

 Variabilní náklady, 

 Fixní náklady, 

 Smíšené náklady. 

Variabilní náklady jsou náklady, jejichţ výše se při změně objemu výkonů nemění. 

Nejdůleţitější sloţkou jsou proporcionální náklady. Výše nákladů se mění přímo úměrně 

s úrovní aktivity. Příkladem jsou úkolové mzdy dělníků, spotřeba přímého materiálu, energie 

spotřebována k provozu strojů. [8] 
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Některé náklady rostou rychleji nebo pomaleji neţ objem produkce. Náklady které 

rostou rychleji neţ objem produkce, mluvíme o nadproporcionálních nákladech. V praxi se 

jedná o mzdové náklady výrobních dělníků, kde při růstu objemu produkce je zaměstnavatel 

nucen zadávat noční práce a víkendové směny. Hodinové tarify dělníků budou vyšší neţ při 

standardních denních směnách. [8] 

Náklady, které rostou pomaleji neţ objem produkce, označujeme jako 

podproporcionální náklady. Příkladem jsou některé poloţky materiálových nákladů, kdy při 

růstu objemu výkonů a nákupu většího mnoţství materiálu dodavatel můţe nabídnout 

mnoţstevní slevy. 

Fixní náklady představují takové náklady, které zůstávají neměnné při různých 

úrovních aktivity organizace v průběhu určitého časového období. Pro tento typ nákladů jsou 

příkladem odpisy budov, mzdy manaţerů podniku. [8] 
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4  KALKULACE 

4.1 Význam kalkulace 

Kalkulace je nástrojem řízení nákladů.  Identifikace nákladů, které jsou spojeny 

s výkony podnikový aktivit, je základní potřebou managementu. Jednotlivé činnosti 

v podniku, díky kterým identifikujeme náklady v poţadované struktuře na konkrétní výkon, 

jsou označovány jako kalkulace nákladů. [7] 

Hlavním významem kalkulace je řízení vývoje nákladů výkonu a tím i řízení podniku. 

V systému řízení podniku charakterizuje funkce kalkulace tento výčet: 

 Představují informace pro řízení nákladů jednotlivých výkonů. 

 Jsou základ při kontrole a plánování v operativním řízení, například při oceňování 

stavu a změny stavu hotových výrobků a nedokončené produkce. 

 Tvoří významné podklady pro rozhodování o struktuře a sortimentu produkovaných 

výkonu. 

 Představují základnu pro tvorbu cenové politiky. 

 Jsou podkladem pro stanovení vnitropodnikových cen. 

4.2 Obsah kalkulace 

Náklady na výrobu výkonu jsou obsahem kalkulace. Náklady se skládají 

z jednotlivých prvků, které lze charakterizovat jako nákladové druhy.  

Vymezují se základními, stejnorodými nákladovými poloţkami:  

 Spotřeba materiálu a energie, 

 Osobní náklady - mzdové, sociální a zdravotní pojištění, 

 Pouţití a spotřeba externích prací a sluţeb – výrobní kooperace, sluţby 

telekomunikační, poradenských, opravářských a jiných, 

 Odpisy dlouhodobého a nehmotného a hmotného majetku, 

 Finanční náklady – bankovní výlohy, nákladové úroky, pojistné a jiné. [4] 
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4.3 Metody kalkulace 

 
Metody kalkulace se vyznačují stanovení jednotlivých sloţek nákladů na kalkulační 

jednici a závisí na předmětu kalkulace. Metody kalkulace závisí na: 

 Předmětu kalkulace, 

 Způsobu přičítání nákladů k výkonům, 

 Poţadavky kladených na strukturu a podrobnost členění nákladů. [4] 

Metody kalkulace dělíme: 

 Kalkulace dělením, 

 Kalkulace přiráţkové, 

 Kalkulace ve sdruţené výrobě 

 Kalkulace rozdílové. 

4.3.1 Kalkulace dělením 

Kalkulace dělením je nejjednodušší metodou nákladové kalkulace a dále se dělí: 

 Prostá kalkulace dělením, 

 Stupňovitá kalkulace dělením, 

 Kalkulace dělením s poměrovými čísly, 

 Kalkulace ve výrobě. 

Kalkulace dělením - prostá kalkulace dělením se pouţívá v jednoduše strukturované 

výrobě jednoho výrobku pro stanovení vlastních nákladů. Veškeré náklady se sčítají a dělí se 

počtem vyprodukovaných jednotek. Výsledkem jsou vlastní náklady za výrobek. 

Stupňovitá kalkulace dělením se pouţívá pro kaţdý výrobní stupeň. Například u 

vzniku meziskladu či vzniku výrobně technického úbytku. Určují se výrobní náklady na 

jednotlivé kusy na kaţdý stupeň a stanoví se jako základní nákladová hodnota pro další krok 

zpracování. Suma výrobních nákladů na kus a stupeň výroby udává vlastní náklady na kus. 

V této metodě je důleţitá evidence nákladů podle nákladových středisek. [4] 
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Kalkulace dělením s poměrovými čísly se pouţívá ve výrobě, kde vstupem stejných 

surovin se vyrábí více druhů produktů, které se liší barvou, formou nebo rozměrem. Celkové 

náklady se musí rozdělit přiměřeně k vyrobenému počtu kusů a podle příslušných 

rozlišovacích kritérií, např. podle velikosti, doby zpracování a jiné. [4] 

4.3.2  Kalkulace přirážkové 

U této metody se rozlišují jednoduché a diferencované formy. Diferenciace výrobků je 

rozsáhlejší, problematická je tvorba ekvivalenčních čísel. Pracuje se s dalšími kalkulačními 

metodami. [4] 

4.3.3 Kalkulace ve sdružené výrobě 

Tato specifická metoda se pouţívá ve výrobě, kde výroba jednoho výrobku nemůţe 

být z technologického hlediska oddělena od výroby ostatních výrobků. Metoda se dále dělí: 

 zůstatková metoda, 

 rozčítací metoda, 

 metoda kvantitativní výtěţe. 

Zůstatková metoda odečítá trţby vedlejších produktů z celkových nákladů výroby. 

Předpoklad spočívá v tom, ţe vedlejší produkty se prodávají „za náklady“. Zbytek nákladů se 

počítá jako náklady hlavních výrobků. Náklady na kus (jednotku)hlavních výrobků se stanoví 

pomocí kalkulace dělením. 

Rozčítací metoda se pouţívá ve sdruţené výrobě tehdy, pokud se z výchozí suroviny 

vyrobí několik výrobků, které lze označit za hlavní. Příkladem můţe být mouka či ropa. [4] 

4.3.4 Kalkulace rozdílové  

Zahrnuje metodu standardních nákladů a metodu normovou [9] 

Metoda standardních nákladů je jedním z hlavních nástrojů pro řízení jednicových 

nákladů. Základní pilíř této metody je analýza provozního zisku ve všech podnikových 

aplikacích. [5] 
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Metoda normová, jinak také metoda rozdílová, se pouţívá ve velkovýrobě a sériové 

výrobě. Předmětem kalkulace je mnoţství výrobků, které se vyrobilo, nebo se má vyrobit za 

určité období. [5] 

 

4.4 Druhy kalkulace 

 
Druhy kalkulace dělíme: 

 Kalkulace z hlediska doby sestavování, 

 Kalkulace z hlediska struktury, 

 Kalkulace z hlediska úplnosti nákladů. 

4.4.1 Kalkulace z hlediska doby sestavování 

a) kalkulace předběžné, které se sestavují pro budoucí provádění výkonu, v oblasti 

plánovatelných nákladů 

Kalkulace předběţné dále dělíme: 

 Kalkulace operativní, se sestavují z operativních norem, které vyjadřují konkrétní 

technické, technologické a organizační podmínky a jsou vyuţívané v operativním řízení 

výroby. Kalkulace operativní se dále dělí na kalkulace operativní výchozí a operativní 

kalkulaci běžnou. Rozdíly obou kalkulací jsou odchylky od norem. 

 Kalkulace plánované vyuţívají plánovaných norem. Základem je zpracování plánové 

kalkulace roční, která navazuje na plán výkonu, nákladů a tvorbu zisku. Podrobně se promítá 

v plánovaných kalkulací čtvrtletních. 

 Kalkulace propočtové se sestavují pro jiţ neopakované produkty výroby či výrobky 

nové, v situaci, kdy zatím nejsou k dispozici spotřební normy. Vyuţívají se v strategickém 

řízení a dlouhodobém plánování. [9] 

 

b) výsledné kalkulace, které se sestavují po provedení úkolu. Pouţívají se především pro 

kontrolu hospodárnosti výroby. [9] 
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4.4.2 Kalkulace z hlediska struktury 

Rozlišujeme kalkulaci postupnou a průběžnou, vyuţívají se ve stupňové výrobě, kde 

se polotovary vlastní výroby předcházejících stupňů spotřebovávají ve výrobě následujících 

fází. [10] 

 Postupná kalkulace zahrnuje polotovary vlastní výroby. V této poloţce jsou 

obsaţeny vlastní náklady na výrobu polotovarů předcházejících stupňů. 

 Průběžná kalkulace člení vlastní náklady na polotovary podle poloţek kalkulačního 

vzorce, tento typ kalkulace neobsahuje poloţku polotovary vlastní výroby. [9] 

4.4.3 Kalkulace z hlediska úplnosti nákladů 

Rozlišujeme kalkulaci úplných nákladů a kalkulaci neúplných nákladů. 

 Kalkulace úplných nákladů jinak také absorpční kalkulace, absorbují (započítávají) 

veškeré náklady. 

  Kalkulace neúplných nákladů také jinak kalkulace variabilních (přímých) nákladů. 

Kalkulují pouze přímé náklady a příspěvek na úhradu fixních nákladů. [9] 

4.5 Nákladové kalkulace 

 Za nejstarší a dnes nejvíce pouţívaný nástroj hodnotového řízení jsou kalkulace 

nákladové. 

Pro kaţdého manaţera je důleţité mít přehled o nákladech výkonů, které jsou spojeny 

s aktivity podniku. Nákladová kalkulace definujeme jako přiřazení nákladů, marţe, ceny 

k výrobku, sluţbě nebo jinak vyjádřené jednotce výkonu (kalkulační jednici). Nákladové 

kalkulace jsou problematické z pohledu klasifikace nákladů na přímé a nepřímé. U nepřímých 

(reţijních) nákladů jsou problémy spojené s jejich alokací. [8] 

4.5.1 Základní typy nákladových kalkulací 

Hlavním úkolem kalkulačních metod je získat co nejpřesnější a nejvěrohodnější 

informace o výši a struktuře nákladů výkonu. V historii byly tyto metody popsány a vyuţity 

také v praxi. [8] 
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Metody se od sebe liší prvky, které jsou pouţity, např. způsob vyuţití, princip alokace 

reţijních nákladů, rozsah alokovaných nákladů, charakter technologie transformačního 

procesu, počet vstupů a výstupu transformačního procesu a jiné speciální parametry.  

Některé z metod mohou být pro praxi omezeně vyuţitelná a aplikovatelná. Avšak 

mezi níţe zmíněné základní typy nákladových kalkulací budou uvedeny metody, které mohou 

vyuţít jakékoli organizace. 

Vycházíme ze dvou základních charakteristik nákladových typů při definici 

základních typů nákladových kalkulací. První je otázka, zda nákladová kalkulace má 

kalkulovat, resp. absorbovat všechny podnikové náklady nebo jejich části. Rozlišujeme: 

 Absorpční kalkulace – také kalkulace úplných nákladů, které zahrnují veškeré 

náklady v podniku. 

 Neabsorpční kalkulace – jinak také neúplné náklady kalkulují pouze některé náklady 

v podniku (variabilní) a ostatní náklady (fixní) na výkony nerozpočítávají. [8] 

 

Druhá charakteristika se zabývá způsobem alokace reţijních nákladů objektu. Opět 

rozlišujeme: 

 Úroveň zjednodušení a vyjádření průměrné úrovně reţijních nákladů na výkon, v praxi 

pouţívané proporcionální přiřazení reţijních nákladů k objemu přímých nákladů, tedy 

alokační princip průměrování.  

 Přiřazení reţijních nákladů s přihlédnutím k příčinné souvislosti mezi jejich vznikem a 

výkonem, tedy alokační princip příčinné souvislosti. 

Jsou tři moţnosti kalkulačních metod, které si můţe uţivatel zvolit. Jsou odlišné ve 

způsobu alokování reţijních nákladů. První moţností je přirážková kalkulace nebo také 

zakázková kalkulace, pouţívá se při kalkulaci úplných nákladů. Druhou metodou je 

kalkulace podle aktivit (Activity-Based costing). Jedná se o přiřazení nákladů dle 

skutečných příčinných vztahů. 

Třetí moţností je kalkulace variabilních nákladů, kde nejsou reţijních náklady 

alokovány v plné výši, tedy je část reţijních nákladů nealokována. [8] 



18 

 Přirážková kalkulace je nejvíce pouţívanou metodou kalkulací v praxi. Je 

jednoduchá a její vyuţitelnost velice široká. Metoda je aplikovaná v podniku s různorodými 

výkony.   

Základem je proporcionální přičítání reţijních nákladů výkonu dle stanovené 

rozvrhové základny. Veškeré informace jsou zjišťovány ze základních účetních výkazů 

podniku a z evidence přímých nákladů výkonů. [8] 

Kalkulace podle aktivit ( Activity-Based costing) je další metodou nákladových 

kalkulací, vznikla na začátku 80. let. V dnešní době je důleţité v nákladovém účetnictví klást 

důraz na efektivitu bez negativních dopadů, poskytovat kvalitní informace a sluţby pro 

management, maximalizovat zdroje a neustále zvyšovat kvalitu. Activity-Based costing 

dosahuje všech z těchto tří cílů. Tato metoda nákladových kalkulací má 2 základní prvky: 

 Nákladová opatření, 

 Výkonová opatření. 

Měří náklady výkonu, činností, zdrojů a předmětu nákladů. Náklady musí být 

odděleny a přizpůsobeny úrovni aktivity, která vyuţívá zdroje. Náklady, které jsou potřebné 

k výrobě jednotlivého výrobku, konkrétní sluţby, by měl být odděleny od nákladů, které 

vznikly výrobou jiného výrobků či sluţby. [1] 

Kalkulace variabilních nákladů neboli metoda krycího prostředku je manaţerským 

nástrojem s odlišným spektrem vyuţití. Výstupy jsou vyuţívány v operativním řízení výkonu 

měnících se podmínek díky vyuţití krycího příspěvku. Ten je pouţívaným ukazatelem pro 

posuzování rentability výkonu. [8] 

4.6 Struktura nákladů v rámci kalkulace 

V kaţdém podniku je struktura, v níţ se stanovují a zjišťují náklady výkonu, vyjádřena 

individuálně v kalkulačním vzorci.  Kalkulační vzorec není formou vykazování, rysem je však 

způsob řazení nákladových poloţek, podrobnost jejich členění, vztah ke kalkulaci ceny a 

další. [2] 
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Všeobecný kalkulační vzorec: 

1. Přímý materiál, 

2. Přímé mzdy, 

3. Ostatní přímé náklady, 

4. Výrobní (provozní) reţie, 

Vlastní náklady výroby – poloţky 1 aţ 4. 

5. Správní reţie, 

Vlastní náklady výkonu – poloţky 1 aţ 5. 

6.  Odbytové náklady, 

Úplné vlastní náklady výkonu – poloţky 1 aţ 6. 

7.  Zisk (ztráta), 

Cena výkonu. [9] 

Vzorec můţeme povaţovat za vzorec kalkulaci ceny. Skládá se z poloţek „náklady + 

zisk=cena“. Jedná se o tzv. nákladovou cenu. Pouţívá se v případech, kdy cenu neurčí přímo 

trh (např. v zakázkové výrobě). Kalkulace ceny slouţí jako informace pro odběratele, 

k prokázání jednotlivých nákladových poloţek a zisku. Naopak kalkulace nákladů je 

informací interní, slouţí coby nástroj vnitropodnikového řízení. 

Rozlišujeme dvě základní skupiny nákladů v kalkulačním vzorci – náklady přímé a 

reţijní. Přímé náklady přiřazujeme jednotlivým druhům výrobku. Do přímého materiálu 

patří suroviny, základní materiál, polotovary, pohonné hmoty, pomocný a ostatní materiál. 

Výčet materiálu se stává trvalou součástí výrobku nebo přispívá k vtvoření jeho potřebných 

vlastností. Do přímých mezd patří základní mzdy, příplatky a doplatky ke mzdě, prémie, 

odměny výrobních dělníků přímo souvisejících s kalkulovanými výkony. 

Do ostatních přímých nákladů patří technologické palivo a energie, odpisy, opravy a 

udrţování, příspěvky na sociální zabezpečení, ztráty ze zmetků a další.  
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Režijní náklady (někdy téţ nepřímé náklady) vynakládané na celé kalkulované 

mnoţství výrobků, více výrobků. Výrobní (provozní) reţie se skládá z nákladových poloţek, 

které souvisejí přímo s řízením a obsluhou výroby, které nelze stanovit přímo na kalkulační 

jednici. Zahrnuje reţijní mzdy, opotřebení nástrojů, odpisy hmotného investičního majetku, 

spotřeba energie, náklady na opravu, náklady na technický rozvoj, reţijní náklady. 

Do správní režie patří nákladové poloţky související s řízením podniku jako celku, 

například odpisy správních budov, platy řídících pracovníků, poštovné, telefonní poplatky a 

další. Odbytové náklady jsou spojené s odbytovou činností, jako náklady na skladování, 

propagaci, prodej a expedici výrobku. [9] 
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5 PODNIK ALMA PNEU s. r. o. 

5.1 Ekonomická situace 

ALMA PNEU s.r.o. ukládá ve Sbírce listin Obchodního rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě účetní závěrky od roku 1998 do 2013 (16 let) a k nahlédnutí byly umoţněny 

předběţné výkazy za rok 2014. Na základě těchto pramenů je zhodnocena globální 

ekonomika podniku takto: 

Kapitál  

Podnik byl zaloţen v r. 1998 jako společnost s ručením omezeným, se základním 

kapitálem 100 tisíc Kč. Za 16 let své existence vytvořil vlastní kapitál, který dnes jiţ 

přesahuje 45 milionu Kč a to hlavně kumulací nerozděleného zisku. Vlastní kapitál tvoří 34% 

bilanční sumy a ta s postupem času utěšeně narůstá. Za posledních 5 let - od roku 2010 do 

roku 2014 vzrostla z 87 na 135 milionu Kč, to je víc jak o polovinu. Přitom se poměr 

vlastních a cizích zdrojů za posledních pět let téměř nemění. Zisk není rozdělován 

ve prospěch osobní spotřeby, coţ svědčí o obezřetném hospodaření a stabilitě podniku.  

Výkony a jejich rentabilita 

Celkový obchodní obrat podniku dosáhl v roce 2014 částky 238 milionu Kč. 

V posledních letech má průměrný meziroční nárůst cca 20 mil., to je 10 %. Větší část v něm 

tvoří prodej zboţí (175 mil. = 73,5 %) a 45 milionu Kč jsou vlastní výkony. Podnik má tedy 

převáţně obchodní zaměření. V obchodním rejstříku má registrovanou téţ mezinárodní 

dopravu, obchod s motorovými vozidly a nakládání s odpady.  

Tyto činnosti však v poslední době opouští a specializuje se jednostranně na obchod 

s pneumatikami, jejich protektorování a pneuservis. Dřívější pestré obchodní zaměření a 

široký obchodní sortiment měly diverzifikovat obchodní rizika. Při současných 

konkurenčních praktikách a administrativní náročnosti v oblasti motorových vozidel a 

dopravy se však tento efekt z ekonomiky jiţ vytrácí.  

Tvorba hrubého zisku (před zdaněním) má v čase mírně dynamický průběh (kolísá), 

ale dlouhodobě se pohybuje v kladných hodnotách mezi 2 – 6 milionu Kč. Jeho poměr 

k celkovým výkonům (výkonová rentabilita) kolísá mezi 2-3 %. 



22 

Marţe v obchodu se zboţím osciluje posledních 5 let okolo 13 %. Přidaná hodnota u 

vlastních výkonů má ve stejné době klesající tendenci, od roku 2010 do 2014 sestoupila 

z 23% na 14,4%.  

Výrazně většinový podíl trţeb za zboţí v obchodním obratu však zajišťuje stabilní 

tvorbu a růst celkové přidané hodnoty v podniku, která osciluje mezi 20 aţ 27 mil. Kč.        

Oběžné prostředky a financování  

Obchodní a výrobní zaměření společnosti ALMA PNEU netrpí výraznými sezónními 

vlivy jako např. oděvnictví nebo zemědělství. Jeho financování je plynulé. Úroveň obchodní 

činnosti však jiţ vyţaduje oběţná aktiva ve stabilní výši cca 100 milionu Kč. Z toho 60% jsou 

zásoby zboţí a materiálu a 30% obchodních pohledávek. Tato aktiva jiţ podnik nepokryje 

z vlastních zdrojů a jejich financování zajišťuje bankovním úvěrem.   

Obchodních pohledávek je k 31. 12. 2014 cca 40 milionu Kč a mají velmi zdravou 

strukturu. Z této sumy je jen 1,4 % v účetnictví korigováno opravnými poloţkami kvůli 

překročení lhůty splatnosti. Procento těchto poloţek kleslo v podnikové účetní rozvaze za 

posledních 5 let z  8 na 1,4 %. To svědčí o kvalitní struktuře solventních odběratelů zboţí i 

sluţeb. Pohledávky jsou zde ve výhodném poměru 1 : 1,4 k obchodním závazkům podniku, a 

tento poměr se v pohledu 5 let nazpět nemění. Z 60-ti milionu Kč obchodních závazků nejsou 

ţádné po lhůtě splatnosti.  

Úvěrový rating 

Výše uvedené ukazatele svědčí o stabilní a bezpečné ekonomice podniku, i o její 

vysoké likviditě.  Bankovním věřitelům poskytuje ALMA PNEU značnou jistotu pro 

úvěrování pohledávek i vysokoobrátkových zásob. Ke konci roku 2014 měl podnik úvěry na 

provozní potřeby ve výši 24 milionu Kč. Přitom netto obchodní pohledávky jsou 40 mil a 

zásoby celkem 60 mil. Podnik má tedy dostatek likvidních prostředků i pro nebankovní 

věřitele.  
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Celkové hodnocení ekonomiky podniku 

Podnik má stabilní a rentabilní ekonomiku, jejíţ hlavní ukazatele mají trvale rostoucí 

trend. Nárůst mají i kapitálové ukazatele, kde je pozoruhodná kumulace nerozděleného zisku 

z minulých let. Zisk není vyváděn z firmy prostřednictvím odměn, dividend, tantiém a 

podobně. 

 Naopak, je ponechán v podniku a postupně vytvořil značný objemu vlastního 

kapitálu. Z oblasti tzv. šedé ekonomiky známe opačné případy, kdy vyplácení dividend, 

prodej aktiv pod cenou, platby smluvních pokut spekulativním firmám, nákupy bezcenného 

finančního poradenství, bezcenných trţních analýz, apod. vedou k účelové likvidaci podniků. 

Pečlivé a opatrné hospodaření zde zjevně plyne ze skutečnosti, ţe společnost má od zaloţení 

dodnes původního jediného majitele a jednatele v jedné osobě.  

Přehled hlavních ukazatelů ekonomiky Alma Pneu uvádím v následující tabulce a 

v grafu, kde je v časových řadách zjevný pozitivní - rostoucí trend obchodní aktivity i 

kapitálové struktury podniku. 
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Tab. 1 Hlavní ekonomické ukazatele ALMA PNEU v letech 2010- 2014 v tisících Kč 

 

   
   
   

2010 2011 2012 2013 2014

1 Bilanční suma 87 131 96 690 108 164 122 056 135 262

2 Kapitál - vlastní 30 001 35 265 36 758 41 344 45 596

3                - cizí 56 980 61 375 71 377 80 712 89 666

4 Aktiva oběžná 73 743 80 335 91 986 93 250 105 783

5 v tom - Zásoby 33 768 40 071 52 388 56 595 60 414

6           - Pohledáv. obch. 27 184 27 266 29 069 29 226 39 857

7 Obch.obrat celkem 157 885 203 582 184 972 204 046 238 514

8   - Tržby za zboží 110 090 141 248 128 395 140 687 175 327

9 Obchodní marže 12 373 18 960 15 877 19 703 18 362

10 marže / nákl. na zboží % 12,7 15,5 14,1 16,3 11,7

11   -Vlastní výkony 35 409 43 358 40 686 43 640 44 813

12 výkonová spotřeba 27 206 35 068 34 382 36 500 38 368

13 Výkonová marže 8 203 8 290 6 304 7 140 6 445

14 v.marže / výk. spotř. % 30,2 23,6 18,3 19,6 16,8

15 Přidaná hodnota celk. 20 576 27 250 22 181 26 843 24 807

16              Hrubý zisk 4 232 6 628 1 816 5 936 4 252

17 rentabilita celk.výkonů % 2,7 3,3 1,0 2,9 1,8

18 Úvěry celkem 17 029 20 705 13 580 30 362 24 055

19 Úvěry / Obch.obrat % 10,8 10,2 7,3 14,9 10,1

20 Brutto obch.pohledávky 29 636 29 294 31 163 29 780 40 411

21 opr.položky k pohl. 2 453 2 028 2 094 554 554

22 %  opr.pol z Btto pohl. % 8,3 6,9 6,7 1,9 1,4

23 Obch závazky 37 286 37 382 55 188 46 074 59 758

24 Pohl  :  Závazky % 72,9 72,9 52,7 63,4 66,7

25 Nerozdělený zisk 26 460 29 791 35 055 36 485 41 134

r o k 
položka



25 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Graf vývoje kapitálu v letech 2010-2014 v ALMA PNEU 

Graf znázorňuje vývoj bilanční sumy, cizího kapitálu a vlastního kapitálu podniku 

ALMA PNEU v letech 2010-2014. Můţeme sledovat rostoucí charakter u všech veličin. 

 

5.2 Výroba nových pneumatik 

Výroba nových pneumatik zahrnuje několik fází. 

a) Směs gumy 

Při výrobě pneumatik se uplatňuje více neţ 30 druhů přírodních i syntetických 

kaučuků, přičemţ kaţdý z nich má svá specifika. Ty se míchají v obrovských míchacích 

strojích, aţ vznikne hladká a homogenní kaše. Spojení různých směsí gum vymezí vlastnosti 

pneumatiky, pokud jde o pruţnost, přilnavost nebo odolnost. 

b) Sestavení prvků 

Fáze sestavení se uskutečňuje na otočném bubnu, na který se přidávají vrstvy různých 

materiálů. Zde jsou hlavní etapy. 
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c) Položení těsné vrstvy 

Prvním prvkem nanášeným na buben je vzduchotěsná vrstva syntetického kaučuku. U 

moderních pneumatik nahrazuje vzduchovou komoru. [16] 

d) Položení vrstvy kostry 

 Přidá se útek pogumovaných textilních nebo kovových lan. Tento útek vytvoří kolem 

pneumatiky paprskovitou výztuhu. To je radiální kostra. 

e) Položení výztužných lanek 

Z obou stran pneumatiky se nainstalují dvě obruče z kovových lanek. To jsou výztuţní 

lanka. Drţí pneumatiku na ráfku a zajišťují její těsnost. Poté je vrstva kostry přehnuta přes 

výztuţní lanka, aby se zajistilo její ukotvení. 

f) Položení bočnic 

Přidávají se další pásy. Zejména bočnice z pruţné a odolné gumy, které tlumí 

deformace pneumatiky a chrání ji před bočními nárazy. Jsou rovněţ označeny. 

g) Vytvarování pneumatiky 

Poté se pneumatika nafouknutím střední části bubnu tvaruje. 

h) Zesílení povrchu 

Pak se na povrch pneumatiky nanesou dvě vrstvy. Jsou vyztuţeny šikmo poloţenými 

kovovými dráty a spolu s vrstvou kostry tvoří síť tvarově stálých trojúhelníků. 

i) Položení běhounu 

Nakonec se přiloţí běhoun, část pneumatiky, která je ve styku s vozovkou. 

j) Vulkanizace 

Surová pneumatika se nyní vloţí do vulkanizační formy, jejíţ stěny byly vyryty, aby 

na pneumatikách vytvořily dezén a značení. Uprostřed formy je blána naplněná teplou vodou 

pod tlakem,  která tlačí ještě tvárný materiál proti stěnám. Vlivem teploty začíná vulkanizace. 
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Zvýšení teploty o 150° vyvolá jev vulkanizace kaučuku: síra obsaţená ve směsi gumy vytvoří 

vazby mezi polymerovými řetězci. Mění se tak z plastického do elastického stavu. [16] 

 

k) Kontrola 

Při vyjmutí z vulkanizační formy se pneumatika kontroluje. Zjišťování vad provádějí 

inspektoři nebo speciální stroj. Pneumatiky jsou kontrolovány na výrobní lince také 

namátkově a rentgenem. Vykazuje-li pneumatika sebemenší vadu, i malou nedokonalost, je 

zařazena do zmetků. [16] 

5.3 Výroba studených protektorů 

Výroba studených protektorů probíhá následovně: 

a) Pneumatika je umístěna do sušárny. 

b) Na prohlíţečce je provedena vizuální kontrola venkovní a vnitřní části pneumatiky, 

dále dle zjištění jsou odstraněny ostré předměty (drobné kamínky, kovové předměty). 

c) Pomocí čtečky je z evidenčního štítku sejmut kód a vytištěna průvodní karta. Na této 

kartě je uvedeno datum výroby, pořadové číslo, typ a rozměr pneu, typ a šířka 

běhounu, jméno zákazníka a označení pneuservisu. 

d) Na drásacím zařízení (Leonardo) jsou pomocí počítače nastaveny potřebné údaje 

k dané pneumatice a dezénu. Tlačítkem start je prováděno vlastní drásání. Tlačítkem 

stop je drásání ukončeno. Ovládacím tlačítkem jsou odsunuty přítlačné talíře a pneu 

je sundána z drásacího zařízení. Vrstva zbytkové pryţe na kostře pneumatiky po 

odrásaní musí mít výšku maximálně 3 mm.  

e) Pneumatika je nasazena na kontrolní válce, kde se provede další vizuální kontrola. 

Zjištěné vady pneumatiky jsou zaznamenány do průvodky. Drásacími kotoučky jsou 

vybroušeny poškozené části nárazníkových kovových vrstev pneu a vyplněny 

nevulkanizovanou pryţí. U pneumatiky nevhodné k protektorování (zkorodované 

nárazníkové vrstvy, neopravitelné průrazy) jsou vady zaznamenány v průvodce. 

Pneumatika je uskladněna v prostorách pro špatné pneu, zaznamenána v evidenční 

knize a počítači. U pneu kde jsou drobné opravitelné průrazy je provedeno očištění 
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vnitřní části v místě vady, natření vulkanizačním lepidlem a přilepením opravné 

vloţky. Provedené opravy jsou zaznamenány do průvodky. [3] 

f) Na pneumatiku je stříkací pistolí nanesen vulkanizační roztok a po kontrole zaschnutí 

spojovací materiál (bindeguma). Pneumatika je nasazena na rozpínací hlavu 

miltifunctionálu. Ovládacím tlačítkem je do pneumatiky vpuštěn tlak vzduchu (1,5-

1,8bar). Přítlačným kotoučem je pneumatika roztočena a provedeno zaválcování 

bindegumy od středu do okraje pneu. Z pneumatiky je staţena ochranná fólie 

bindegumy. Na daný typ běhounu je stříkací pistolí nanesen vulkanizační roztok. Po 

zaschnutí je naměřen střed pneumatiky , nastaven na střed světelný paprsek a 

nanesen daný typ běhounu, který má rovněţ ryskou označen střed. Ten se musí při 

navalování krýt se světelným paprskem. Pneumatika je roztočena a daný běhoun 

zaválcován přítlačným kotoučem pod tlakem 4bar. Na pneumatiku je nasazena fólie. 

Na takto připravenou pneu je pomocí rozpínacího kola nasazen venkovní návlek 

(envelope). Pneumatika je sundána z rozpínací hlavy a pomocí vozíku přesunuta ke 

kolejové dráze kde je nasazen vnitřní návlek (envelope) a provedeno vysátí vzduchu 

z pneumatiky. Pneu je zavěšena na kolejovou dráhu a zapojena hadice na odsávání 

vzduchu. 

g) Pomocí kolejové dráhy jsou pneumatiky dopraveny na vulkanizaci do autoklávy. 

Před napojením na odsávací hadice se provede vizuální kontrola přilnavosti návleku 

(envelope).  

h) Po naplnění autoklávy je tato uzavřena pomocí ručního ovládání. Na ovládacím pultu 

je nastavena teplota (120 ºC) a doba vulkanizace (145 min.). Tlačítkem start je 

zahájena vlastní vulkanizace. Do autoklávy je automaticky vpuštěn tlak vzduchu (6 

bar). Po ukončení vulkanizace je automaticky vypuštěn tlak z autoklávy, pneumatiky 

jsou po otevření vytaţeny na kolejovou dráhu. Z pneumatik jsou sundány venkovní a 

vnitřní návleky. Pneumatika je natřena vulkanizačním roztokem, označena jménem 

zákazníka a evidenčním číslem dle karty pneu. Vulkanizaci je třeba dokončit do 24 

hodin od odrásání. 

i) Na základě poţadovaného čísla průvodky a čísla vulkanity je vytištěn štítek 

s čárovým kódem, kde je uvedeno kterému pneuservisu protektor patří. Na bočnici 

pneumatiky jsou nalepeny vulkanity, na kterých je vyznačena rychlostní kategorie, 

datum a rok výroby. Původní index rychlosti je nutno obrousit. U pneumatik se 

zimním dezénem je nutno pouţít vulkanetu, na které je vyznačeno M+S. Obrousit 

z pneumatik u původní homologační značky homologační číslo. 
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j) Hotová pneumatika je uloţena v prostorách hotových pneu a připravena k expedici. 

Průvodka pneu je odevzdána vedoucímu VÚ. 

k) V případě přerušení dodávky elektrického proudu vedoucí směny vyhotoví zápis, 

který bude obsahovat: 

l) Délku trvání přerušení. [3] 

m) Rozměry a dezény pneu poškozených přerušením dodávky elektrického proudu. 

n) Tento zápis pak předá vedoucímu VÚ, který rozhodne o dalším postupu. 

o) Poškozené pneu označí (písmenem „Š“) a uloţí je ve vymezeném prostoru pro špatné 

pneu (červeně označený). [3] 
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6 KALKULACE PODNIKU 

Podnik ALMA PNEU je drţitelem certifikátu pro systém jakosti při výrobě podle 

evropských standardů ČSNEN ISO 9002. Systém uplatňuje ve výrobním procesu studeného 

protektorování.  Tento systém předpokládá důslednou evidenci materiálových vstupů do 

výrobních procesů za účelem následné dohledatelnosti původu a jakosti (nebo závady) 

výrobkových šarţí nebo dokonce jednotlivých kusů výrobků. V provozech výrobních podniků 

lze (obecně) vysledovat, ţe u zaměstnanců a managementu na základní úrovni (prodejna-

dílna) tento systém není oblíben. Je zatíţen předsudkem, ţe přináší „práci navíc“. Na vině je 

nepochopení systému a konzervativní přístup při jeho zavádění. Většinou se řeší tak, ţe se na 

jednotlivých pracovištích zavede „další sešit“. Chyba však není na úrovni výkonných 

pracovníků, ale v implementaci systému – hlavně v neschopnosti (neznalosti) vedoucích ISO 

sladit v podniku pořizování prvotních datových vstupů tak, aby vstup do systému nebyl 

časově a prostorově odtrţen od místa vzniku. Pravdou však zůstává, ţe podnik ALMA PNEU 

vyhrál díky certifikátu ISO výběrové řízení na odbytovou zakázku ve výši 8,5 milonů Kč. 

ALMA PNEU neuplatňuje systém ISO v účetnictví, jen ve výrobě protektorů. Kvůli 

zavedení podnikových kalkulací není řízení jakosti účetnictví systémem ISO nutné. Tvorba 

kalkulací je zatíţena stejnou obavou z pracnosti jako ISO. Mám však v účetnictví stejný cíl, 

jako ISO ve výrobě, to je: kontrola nákladů na jednotlivé výkony a dohledatelnost 

původu/příčiny některých ekonomických jevů. V našem případě lze pro kalkulace vyuţít 

stejných datových zdrojů jako pro ISO. V tom případě pak kalkulace nezvýší pracnost na 

úrovni pořizování dat, ani administrativní náročnost na úrovni jejich vyhodnocení. 

Při zpracování diplomové práce došlo k poznatku, ţe podnik ALMA PNEU neprovádí 

výrobkové/výkonové kalkulace a jeho informační systém to neumoţňuje. Nepořizuje 

naturální data, takţe pro kalkulace výkonů chybí: počty a typy obchodovaných pneumatik 

s vazbou na pořizovací ceny, počty a typy protektorovaných pneumatik, hodiny práce nebo 

jednotky výkonů při přezouvání, vyvaţování, opravách pneu, při seřizování geometrie náprav, 

při čištění a údrţbě klimatizací, nebo výkony nákladní autodopravy (tunokilometry).  

Proto je práce orientována na doporučení změn v účetní evidenci, které by to 

umoţnily. Poskytne-li vnitřní informační systém hotovou výrobkovou/výkonovou kalkulaci, a 

to nejen výroční, ale i průběţnou (intervalovou), pak podnik (podnikatel) dostane do ruky 

nástroj, který mu umoţní přímé a plynulé řízení rentability jednotlivých výkonů. 
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6.1 Možnosti implementace 

Předpokladem tvorby kalkulací je měření a evidence objemů produkce. Účetnictví 

v ALMA PNEU  má střediskové členění, ale v analytice nákladů chybí rozlišení nákladů na 

výkony (výrobky a činnosti). Databáze naturálních ukazatelů chybí zcela. Střediska, zejména 

pneuservisy, mají kombinované výkony – provádějí prodej zboţí (nové pneu), prodej 

protektorů a sluţby typu „pneuservis“ a sluţby v oboru automechaniky jako je seřizování 

geometrie náprav a údrţba auto-klimatizace. 

V ČR jiţ není jednotný informační systém stanovený centrální (státní) direktivou, kdy 

ceny na trhu určoval státní cenový úřad na základě povinných kalkulací u vybraných státních 

podniků.  Současnému podnikání dominuje „minimalizace“a týká se všeho, nejen nákladů. 

Směřuje i do personální oblasti a podniky (podnikatelé) se nezdrţují věcmi, které nejsou ze 

zákona povinné, tedy ani kalkulacemi, i kdyţ by mohly být uţitečné. Sleduje se (a plánuje se) 

jen peněţní tok a celkový zisk. 

V prostředí trţního hospodářství se tvorba cen jiţ neopírá o nákladové kalkulace a 

nepouţívá se vzorec: cena = náklady + marže.  

Volný trh, osvobozený od státní regulace vytváří „vzácnost zboţí“ a tvorba ceny se 

orientuje na poptávku: cena je to, co je zákazník ochoten zaplatit. 

Tímto poznatkem se zdůvodňuje problém, nalézt pro diplomovou práci podnik, který 

by měl ve svém informačním systému „kalkulace jako prvek finančního řízení podniku“. 

V práci jsou uvedeny tabulkové a textové části jako model kalkulace z údajů 

dostupných z operativní evidence a účetnictví podniku. Ve střediskovém účetnictví podniku 

byly rozšířeny hlavní výkony podle střediska č. 4, které má jediný trţní výstup – 

protektorování.  

Jeho účetní výsledovka je zhruba pouţitelná pro kalkulaci výkonu „protektor“. U 

ostatních středisek jsou výkony rozlišeny na účtech trţeb, avšak náklady k nim lze přiřazovat 

jen kvalifikovaným odhadem (empiricky), anebo stanovit ve stejném procentuálním poměru, 

v jakém jsou trţby za zboţí, za pneuservis, za ostatní sluţby, za prodej materiálu, atd.  
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Model kalkulace je vytvořen na základě „střediskového účetnictví“ uvedeného 

v podobě zpracovaných tabulek v přílohách.  

6.2 Ekonomické důvody protektorování pneumatik 

(z latinského slova Protector = ochrana, ochránce, znamená obnovu ochranné vrstvy 

pneumatiky). 

Jízdní vlastnosti pneumatiky určují její dvě nejdůleţitější konstrukční části, to je kostra 

(textilní nebo ocelová kordová tkanina) a gumový běhoun. Tyto části mají velmi rozdílnou 

ţivotnost. Běhoun u pneumatiky na osobní vůz ujede po silnici (nikoli v terénu) cca 50.000 

km, přičemţ ţivotnost kostry zůstává téměř nedotčena. Obnova běhounu (protektorování) pak 

umoţní vyuţít technickou ţivotnost kostry zcela a přitom výrazně sníţit náklady „na obutí“ 

vozidla i na likvidaci ojetých pneumatik.  

O protektory na osobní auta je v současné době menší zájem. Nyní se pouţívají téměř 

výhradně pneu s radiálním kordem, pro rychlosti 160 aţ 210 km/hod. Radiální kord, i kdyţ je 

ocelový, je citlivý na poškození zejména v městském provozu a na děravých cestách. Proto ne 

kaţdou ojetinu lze protektorovat. Přeţívá téţ praktická obava, ţe protektor má niţší adhezi na 

vozovce a při vysoké rychlosti můţe dojít k separaci běhounu. Nové materiály i nové 

technologie uţívané v tuzemsku sice odstranily neduhy protektorů z období jejich zavádění, 

ale některé velmi levné protektory z dovozu tyto obavy stále naplňují. 

U protektorů pro nákladní vozidla a speciální stroje jednoznačně převládá 

ekonomické hledisko. Ceny originálů jsou vysoké (10-20 tisíc Kč) a má-li nákladní souprava 

10 kol + 2 rezervy, pak jejich nové obutí přijde na 240.000 Kč. Vyuţití protektorů představuje 

zlomek této ceny. Nejţádanějšími rozměry protektorovaných pneumatik jsou uvedeny 

v následující tabulce. Z jejich prodejních cen plyne jednoznačná motivace uţivatelů 

k prodluţování ţivotnosti pneumatik jejich protektorováním. Přitom protektor má stejný 

kilometrový výkon, jako originální dezén a jeho finanční efekt se ještě zvyšuje tím, ţe kvalitní 

kostry lze protektorovat opakovaně.  
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Ekonomické hledisko zákazníka  

V obchodních katalozích všichni výrobci pneumatik chválí vysoký kilometrový výkon 

svých pneumatik, ale ţádný si nedovolí tento výkon kvantifikovat. Údaj je nahrazován 

„ţivotností pneu 6 aţ 10 let“. Časová ţivotnost však vypovídá víc o chemické stabilitě gumy, 

nikoli o odolnosti proti obrusu běhounu na vozovce. Velmi sporadicky lze z obchodních testů 

vypátrat předpokládaný výkon osobních pneu 25 aţ 40 tisíc kilometrů. U nákladních pneu pak 

přiznávají dopravci dojezd při dálkové dopravě 100 tisíc km i více. U pracovních strojů 

(nakladače, vozy v kamenolomech) se výkon pneu uvádí 5-11 tisíc motohodin. Seriózní, 

statisticky podloţená informace věrohodná pro kalkulaci, však chybí. Pro model kalkulace 

v ALMA PNEU proto stanovím i modelový výkon 100.000 kilometrů u nové pneumatiky a 

k němu 80 %-ní výkon protektoru =  80.000 kilometrů. Z následujících tabulek je patrné, ţe 

dvojím protektorováním silniční nákladní pneumatiky se náklady na obutí auta sníţí o celou 

třetinu – na 63,31 %. V tabulce 2 je uvedeno srovnání cen nových nákladních pneumatik a 

protektorů, poslední sloupec uvádí procentuální poměr ceny protektorů k nové pneumatice. 

Grafy ukazují velmi přesvědčivě, ţe protektorování pneumatik je pro zákazníka (uţivatele) 

velmi výhodné. Čím větší pneumatika, tím je úspora při pouţívání protektorů větší. Cenová 

motivace je zde jednoznačná. 
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Tab. 2 Přehled cen protektorů a nových pneumatik 

 

 

Obr. 4 Graf poměru cen protektorů a nové pneu 

 

Z grafu je na první pohled patrné, ţe protektorování pneumatik je pro zákazníka 

(uţivatele) velmi výhodné. Čím větší pneumatika, tím je úspora při pouţívání protektorů 

větší. 

 

 

nová protektor

Malá 215 / 75 R  17,5 5 887 3 840 65,2%

Střední 280 / 70 R  19,5 13 538 5 610 41,4%

Velká 315 / 80 R  22,5 21 792 7 040 32,3%

cena  v Kč
Nákladní pneu

% ceny                 

protekt. / nová
rozměr
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T yp                        

315 / 80 R 

22,5 

Pořiz.   

cena 

Výkon      

v km 
Kč/km 

Cena 

nárůstem 

Výkon v 

km  

nárůstem 

Kč/km 
% z 

originálu 

        nová pneu 21 792 100 000 0,22 21 792 100 000 0,22 100,00% 

1. protektor 7 040 80 000 0,09 28 832 180 000 0,16 73,50% 

2. protektor 7 040 80 000 0,09 35 872 260 000 0,14 63,31% 

Tab. 3 Porovnání cen nových nákladních pneumatik a protektorů 

 

Obr. 5 Struktura ceny dvakrát repasované pneumatiky 

 

Graf doplňuje informaci z předchozího textu a názorně ukazuje strukturu ceny jedné 

nákladní pneumatiky, jejíţ ţivotnost se prodlouţí dvojím protektorováním. Na první třetinu 

ţivotnosti takové pneumatiky uţivatel vynaloţil 21.792,- Kč a kaţdá další třetina stojí jiţ jen 

7.040,- Kč. Ekonomický přínos protektorů je na straně uţivatele (zákazníka) nesporný. 

 

 

 

21 792 
7 040 

7 040 

nová pneu

1. protektor

2. protektor
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Ekonomické hledisko ALMA PNEU 

Podnik nakoupil a prodal v roce 2014 nových pneumatik   57.126 kusů   

Cena pořízení (nákupní cena bez vedlejších nákladů)   168 394 213  Kč 

Bonus a poskytnuté slevy od dodavatele   -12 766 938  Kč 

Cena pořízení nových pneu prodaných jako zboţí celkem   155 627 275  Kč 

Trţba za prodané nové pneu       173 499 379  Kč 

Celková marţe k ceně pořízení 17 872 104  Kč 

Procento marţe k ceně pořízení  11,5% 

Kalkulační zisk (z modelové kalkulace) celkem     522 323  Kč 

Průměrný zisk na 1 ks nové pneumatiky      9,14  Kč/ ks 

 

Podnik vyrobil a prodal v roce 2014 protektorů     9.983 kusů 

Celkové náklady protektorovny (středisko 4) 34 330 764  Kč 

Celková výnosy protektorovny (středisko 4)  38 254 497  Kč 

Kalkulační zisk (z modelové kalkulace) celkem     3 923 734  Kč 

Průměrný zisk na 1 ks protektoru   394,04  Kč/ ks 

 

Tab. 4 Porovnání zisku z nové pneumatiky a protektoru 

                                                                    

Výkon Nové pneu Protektory Služby Jiné 

Náklady celk. 173 002 913 34 330 764 11 648 236 28 902 219 010 815 

Výnosy celk. 173 525 235 38 254 497 11 896 104 35 308 223 711 145 

Zisk 522 323 3 923 734 247 868 6 406 4 700 330 

Marže k nákladům 0,3% 11,4% 2,1% 22,2% 2,1% 

Počet kusů 57 126 9 983 
   

Náklad / ks    (Kč) 3 028 3 439 
   

Výnos / ks     (Kč) 3 038 3 832 
   

Zisk / ks          (Kč) 9,14 393,04 
   

Tab. 5 Porovnání zisku z nové pneumatiky a protektoru 
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Tabulky 4. a 5. a následující graf na obrázku 5. srovnávají ekonomiku a rentabilitu 

dvou hlavních výkonů ALMA PNEU. Marţe v obchodu s novými pneumatikami je na 

prahové úrovni (0,3%) a v tomto oboru své činnosti vytváří podnik zisk na jednu průměrnou 

pneumatiku ve výši pouhých 9,14 Kč. 

Příčinou je cenová soutěţ a konkurence na trhu nových pneumatik.  Naproti tomu při 

výrobě protektorů si můţe náš konkrétní výrobce dovolit marţi k vlastním nákladům ve výši 

11,4 %, čímţ dosahuje na kaţdém dodaném protektoru zisk 394,04 Kč a je i s touto cenou 

atraktivní a ţádaný na trhu protektorů. 

 

 

 

Obr. 6 Rentabilita výkonů v ALMA PNEU 

 

Při porovnání rentability dvou hlavních kalkulačních výkonů podniku, to je „nová 

pneumatika versus protektor“ je zjevné, ţe ekonomiku podniku tvoří protektorování. 

V roce 2014 vytvořil tento výkon 83,5 % podnikového zisku, zatímco obchodní činnost 

(nákup-prodej nových pneu) jen 11,1 %. Podrobnější analýza střediskového účetnictví nám 

dále napovídá, ţe rentabilitu obchodní činnosti tvoří sjednané mnoţstevní slevy (bonusy) od 

dodavatelů v celkové výši 12,7 mil. Kč.  
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Většina marţe u zboţí je v průběhu roku konzumována ve mzdách, nájemném a 

odpisech. Bez bonusů by se rentabilita nových pneumatik ponořila do záporných hodnot.  

Z uvedeného je nesporné, ţe protektorování pneumatik je v současném trţním 

prostředí natolik rentabilní, ţe ekonomický efekt poskytne jak výrobci, tak spotřebiteli. 

Podnik s jednostranným výrobním zaměřením (na protektorování) by si však na trhu vydobyl 

jen slabé postavení proti konkurenci s kompletním sortimentem a kompletním servisem.  

Pro udrţení pozice v branţi se tedy nelze vzdát obchodní činnosti a sluţeb jen pro 

jejich nízkou rentabilitu. Lze však kalkulací vlastních nákladů najít ve vlastním hospodaření 

slabá místa a proto zavedení kalkulací v tomto podniku navrţena. 

6.3 Postup zavedení kalkulace 

6.3.1 Vymezení obsahu a stanovení kalkulační metody 

Kalkulace vlastních nákladů se bude provádět u výkonů/výrobků, které mají trţní 

výstup. Sloţitost výrobního nebo obchodního procesu pak určuje kalkulační metodu a 

kalkulační vzorec.   

Zboží – nákup a prodej nových pneumatik je jednostupňový proces, který se však 

opírá o velmi silné logistické zázemí (sklady, prodejny, doprava). Proto má v účetnictví 

úplnou škálu nákladových poloţek. Kalkulační jednicí bude kus (pneumatika). Obchodní 

sortiment je velmi široký typově i cenově - asi 80 typů v cenách od 1 tisíce do 25 tisíc Kč za 

kus. Účelné by bylo skupinové členění, např. osobní letní, osobní zimní, nákladní, speciální.  

Kalkulační metodou pak bude prosté dělení a nepřímým nákladem bude jen podíl 

celopodnikově rozvrţený podle přímých nákladů.  

Protektorování - Výrobní proces je jednostupňový, nepředchází mu předvýrobek ani 

subdodávka. Ojetá pneumatika se odrásá a na její kostru se navulkanizuje nová ochranná 

vrstva neboli protektor. Z procesu vystupuje výrobek + odpad (obrus = gumová drť).  

Obrus není prvotně plánován jako trţní produkt, ale daří se ho zpeněţit jako druhotnou 

surovinu k výrobě stavebních izolací, gumových rohoţí apod. Roční produkce je cca 70 tun a 

zpeněţení cca 220 tisíc Kč.  
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Tato částka by v kalkulacích korigovala materiálové náklady. Kalkulační jednicí je 

jeden kus repasované pneumatiky a metodou bude prosté dělení. Podniková reţie se přiřadí 

v poměru přímých nákladů. 

Služby pneuservisů – jsou jednoduché dílenské výkony, realizované v ceníkových 

sazbách vztaţených na úkon (normohodiny stanovené podle časových snímků) nebo na 

hodinu práce. Sluţby jsou různé – přezouvání pneu, vyvaţování kol, kontrola a seřizování 

geometrie náprav, údrţba klimatizací. Výjimečně se k nim mohou připojovat poddodávky, 

jako např. renovace disků.  

Finanční objem takových poddodávek je však zanedbatelný, méně jak 1 promile 

z trţeb za sluţby, a není důvodem ke sloţité kalkulaci. Kalkulační jednicí u sluţeb bude 1 

hodina práce a kalkulační metoda bude prosté dělení. Podniková reţie se přiřadí v poměru 

přímých nákladů. 

Vedlejší a nahodilé činnosti - jako je občasné půjčování mechanizačních prostředků, 

pronájem movitých a nemovitých věcí, provoz kantýny apod., se do kalkulací hlavních 

výkonů nerozpouštějí a na výsledek nemají vliv. Vlastní kalkulační jednice se k nim 

nevytváří, podniková reţie se přičítá v poměru přímých nákladů. 

Podniková režie – podnik má velmi jednoduchou organizační strukturu a reţii tvoří 

jen mzdy vrcholového managementu (3 lidé), jedno osobní auto a kancelářské výdaje. Trţní 

výstup reţie nemá a celá se rozpouští jako nepřímý náklad do kalkulace zboţí, výrobků a 

sluţeb. 

6.3.2 Technické detaily kalkulace 

Technické detaily kalkulace zahrnují tyto body: 

1. Veškeré nákladové i výnosové poloţky musí mít při pořizování dat třídící znak 

kalkulační jednice, ke které se vztahují (pneu osobní letní, osobní zimní, nákladní, agro, 

stavební, speciální, práce pneuservisu, seřizování geometrie, servis klimatizací, nákladní 

doprava, středisková reţie, celopodniková reţie).  
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2. Software musí splňovat účel, tzn., ţe se bude kalkulovat: 

 

- jednoduchá a jednostupňová opakující se kusová výroba, případně individuální 

zakázky (speciální pneu velkého rozměru se zvláštním dezénem apod.), 

- dílenské (servisní) práce s hodinovou sazbou, 

- nákladní autodoprava (doprava zboţí, odtah vozidel). 

 

3. Systém bude propojen se skladovým účetnictvím a s pracovními výkazy 

Třídící znak identifikuje nákladovou (i výnosovou) poloţku s výkonem a při 

následném zpracování (kalkulaci) umoţňuje účelově vytřídit nebo seskupit poloţky podle 

středisek, nebo za podnik celkem, nebo podle výkonů, nebo podle odpovědných pracovníků.  

Běţně se třídícím znakem označují pohledávky nebo hmotný majetek za účelem jejich 

zajištění pro obchodní nebo bankovní věřitele. Standardní účetní programy takovou moţnost 

obsahují, nebo je lze rozšířit. Běţně jsou na trhu kalkulační programy s výstupem 

v poţadované formě.  

Model kalkulace vlastních nákladů ukazuje zejména v grafickém zobrazení velmi 

názorně, jaký je poměr nákladových poloţek na dva hlavní výkony, to je obchod nových pneu 

a výroba protektorů, a kde lze hledat moţnost úspor. Většina poloţek je v tabelární části 

agregována do skupin podle syntetických účtů, neboť jejich korunová výše je velmi nízká ve 

srovnání s poloţkami materiál, prodané zboţí a mzdy. 
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Tab. 6 Kalkulace nákladů na hlavní výkony v  Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Jednotkové náklady na hlavní výkony 
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7 MOŽNOSTI SNÍŽENÍ NÁKLADŮ 

Kalkulace nám u jednotlivých výkonů odhalí poloţky, jejichţ korekcí (nebo 

substitucí) bychom mohli sníţit náklady na obchod, výrobek, nebo sluţbu. Celková výše 

nákladů podniku je 200 miliónů korun a máme-li opatřením dosáhnout aspoň procentního 

efektu, pak budeme hledat rezervy v nákladových poloţkách s řádovou úrovní miliónů 

korun. To se týká jen provozních nákladů na: výrobní materiál (24 milionů Kč), nájemné 

(2 miliony), mzdy (13 milionů), odpisy HIM (2,6 milionů). Za zmínku stojí i poloţka 

elektrické energie, i kdyţ roční spotřeba je 910 tisíc Kč. Následná rozhodnutí v oblasti 

ekonomiky se pak mohou ubírat různými cestami. : 

- přímou korekcí (nebo substitucí) nákladových poloţek (materiálu, mezd, sluţeb)  

- nepřímou cestou, to je vyuţitím legislativních nástrojů, např. v oblasti daní, 

dotací, apod.  

Jejich účinek je sloţitější a úspora finančních nákladů je při jejich aplikaci méně 

transparentní, neţ úspora v materiálové oblasti. Efektivní je však dočasné posílení 

peněţního toku. 

V práci jsou uvedeny obě moţnosti a úspory jsou zvaţovány v těchto poloţkách: 

 materiál – je rozhodným faktorem kvality výrobku. Úspory lze dosáhnut jen 

výběrem dodavatele, avšak nikoliv niţší jakostí surovin za niţší cenu. Tato cesta by ve svém   

důsledku poškodila renomé společnosti i její ekonomiku.  

 nájemné nemovitostí (skladů) nelze sníţit/zrušit provozním opatřením, jen 

investiční výstavbou. Součástí investičního záměru by byla nepochybně kalkulace 

propočtová, kterou by investor prokazoval úvěrující bance, nebo poskytovateli dotací 

efektivnost investice (výstavby nového skladu), tedy, ţe úspora na nájemném, na dopravních  

vzdálenostech vloţené prostředky navrátí.  

 mzdové náklady – jsou předmětem minimalizace permanentně. Personální stav 

je v provozní i v administrativní sféře limitován bezpečností práce a plněním rozhodujících 

výkonů. Zde jiţ kalkulací nákladů rezervy nenajdeme. 

 spotřeba elektrické energie – roční náklad ve výši 910 tisíc Kč si zasluhuje 

pozornost a tomuto ukazateli byla evidentně věnována jiţ při investičním záměru.  
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Byl pořízen nový vulkanizační stroj za více neţ 5 milionů Kč, se softwarem, který si 

hlídá odběrové špičky v elektrické síti s ohledem na cenu elektrické energie. Protektorování je 

díky tomuto programu spouštěno víc v odpoledních hodinách, kdy má podnik sjednanou niţší 

odběrovou sazbu. Zde nám jiţ kalkulace nákladů další moţnosti úspor neukáţe. Zde byla 

propočtová kalkulace součástí pečlivé přípravy na výběr této strojní investice. Její písemná 

podoba se bohuţel nedochovala. 

 odpisy hmotného investičního majetku – tato poloţka zdaleka není v nákladové 

sestavě konstantou, jak se zdá. Současná daňová legislativa umoţňuje její legální korekci za 

účelem minimalizace, nebo časového odkladu daně z příjmů a v některých případech můţe 

být její aplikace pro podnik významná. 

 

Minimalizace daní je možná těmito způsoby: 

a) zrychlené odpisování podle § 32 Zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb, (dále 

jen ZDP)Hlavním výrobní prostředek, stroj na vulkanizaci, pořídil podnik loni. Jeho 

pořizovací cena je vyšší jak 5 milionů Kč, je zařazen v odpisové skupině 3 s pravidelným 

odpisem 10 let. Jeho roční účetní odpis je 521 200 Kč. V příloze je názorná tabulka, ve které 

porovnávám rovnoměrné a zrychlené odpisy. Z výpočtu je patrné, ţe v prvních třech letech 

následujících po zařazení stroje do HIM podnik ušetří na daních 176.463 Kč. Takto „odloţená 

daň“ sice nezaniká, odvede se v budoucnosti, její reálná výše však bude moderovaná 

inflačním koeficientem. 

b) tvorba rezerv na opravy hmotného majetku dle zákona č. 593/92 Sb o 

rezervách, kdy je moţno na opravu majetku v 3. odpisové skupině tvořit rezervu aţ 6 

zdaňovacích období. Je-li projektový náklad na generální opravu stroje za 5 milionů Kč cca 

20 % jeho pořizovací ceny, pak lze tvořit rezervu do výše 1 milion Kč.  Budeme-li rezervu 

tvořit jen 4 roky a zvyšovat daňově uznatelné náklady na opravu o částku 250.000 Kč ročně, 

pak se v kaţdém z těch 4 roků sníţí daň o 15% z 250 tis., to je o 30 000 Kč. 

c) leasing - pořizování hmotného majetku formou pronájmu s předkupním 

právem podle § 24, odst.4) aţ 6) ZDP. Podnik ALMA PNEU nyní moţnosti finančního 

leasingu nevyuţívá. Daňový efekt z leasingu je poněkud stírán marţí leasingové společnosti, 

která obsahuje nejen úroky z bankovního úvěru leasingové společnosti, ale i její marţi. V 

současnosti je leasing víc vyuţíván společnostmi, pro které je nedostupný bankovní úvěr. 

Např. proto, ţe mají horší likviditu a banky k nim nemají důvěru.  
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Leasingové společnosti dokáţou přes svou marţi diverzifikovat (rozmělnit) rizika 

neplatičů lépe neţ banky. Leasing je dnes dostupnější, ale draţší zdroj financování hmotných 

investic.  

Tyto daňové nástroje sniţují v nejbliţších letech bilanční zisk a tím odkládají odvod 

daně do budoucnosti, kdy účinek nástrojů zaniká. Časový posun odvodu daně posílí 

v nejbliţších letech peněţní tok. Odklad daně je však efektivní (jako úspora nákladů) jen kdyţ 

se očekává inflace. Ta znehodnocuje nejen peníze, ale i dluhy a tedy i dluhy daňové.  

Skutečný finanční efekt těchto nástrojů je tedy podmíněn makroekonomickou situací 

ve státě. Na počátku 90. let minulého století kdy byly tyto nástroje do daňové legislativy 

zavedeny, bylo moţno prostřednictvím leasingu odepsat stroj nebo automobil za pouhé 2 

roky, přičemţ v průběhu celých 90. let vykazoval ČSÚ (Český statistický úřad) roční inflaci 

8,5 – 11,1 %. Finanční efekt za těchto podmínek byl tedy pro podnik významný. V roce 2014 

byla roční míra inflace jen 0,4 % a daňové výhody leasingu i rezerv jsou v legislativě proti 90. 

letům značně zredukovány. Z pohledu, kdy účinek těchto nástrojů je spíš odkladný neţ 

úsporný, záleţí na prognostickém výhledu ekonoma a majitele podniku, zda daňové nástroje 

s odkladným efektem vyuţije. Současná daňová a finanční politika vede zájem podnikatelů 

spíš do oblasti účelových dotací a grantů, kde je finanční efekt okamţitý a ve srovnání 

s daňovými nuancemi téţ o několik řádů vyšší. 
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Stroj zařazen do 3. Odpisové skupiny se zvýšenou vstupní cenou v prvním roce odpisování. Poř.cena = 5.212.000,- Kč 

 

Tab. 7 – Zrychlené odpisování HIM podle § 32 ZDP 

 

 

 

 

rok odpisování 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑

a) rovnoměrně 286 660 547 260 547 260 547 260 547 260 547 260 547 260 547 260 547 260 547 260 5 212 000

b) zrychleně 521 200 990 280 822 338 719 546 616 753 513 961 411 169 308 377 205 584 102 792 5 212 000

c) zrychleně +10 % 573 320 985 068 811 914 710 425 608 935 507 446 405 957 304 468 202 978 101 489 5 212 000

286 660 437 808 264 654 163 165 61 675 -39 814 -141 303 -242 792 -344 282 -445 771

42 999 65 671 39 698 24 475 9 251 -5 972 -21 195 -36 419 -51 642 -66 866

182 094 -182 094

    rozdíl   c) - a)

    danový efekt 15 %

    peněžní tok 
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Obr.8 Graf odpisování 

 

 Obr. 9 Graf daňového efektu 

Grafy na Obr.8 a Obr.9 vycházejí z tabulky 7 a znázorňují vliv zrychleného 

odpisování jediného stroje v pořizovací ceně 5,2 mil.Kč na časový průběh nákladů podniku, 

čímţ v konečném důsledku dochází k moderaci zisku, jeho zdanění a k posílení peněţního 

toku v prvním poločase (prvních 5 let) odpisování stroje. 
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8  ZÁVĚR 

Téma diplomové práce bylo analýzy a porovnání nákladů na nové a repasované 

pneumatiky. Dále analýza kalkulačního systému v podniku, zhodnocení kalkulací a návrh na 

sníţení nákladů v podniku. 

Práce je rozdělena do několika částí, v teoretické části jsou popsány náklady, jejich 

struktura a členění. Charakterizovány kalkulace, popsány jejich metody a druhy. Praktická 

část se v úvodu věnuje předmětu podnikání a analýze ekonomické situace podniku. Následuje 

kalkulace v podniku a návrh na sníţení nákladů. 

Ve zpracované části o ekonomické situaci je nesporné, ţe protektorování pneumatik je 

v současném trţním prostředí natolik rentabilní, ţe ekonomický efekt poskytne jak výrobci, 

tak spotřebiteli. 

V podniku ALMA PNEU se kalkulace vlastních nákladů neprovádí, a proto byl 

vytvořen z jeho účetní databáze kalkulační model, na němţ význam a uţitečnost kalkulací je 

předveden. Je navrţena kalkulace vlastních nákladů a byla provedena u výkonů/výrobků, 

které mají trţní výstup. Kalkulace je uvedena metodou prostého dělení a to pro zboţí, 

protektorování a sluţby pneuservisů. Model kalkulace vlastních nákladů poukázal na poměr 

nákladových poloţek na dva hlavní výkony, to je obchod nových pneu a výroba protektorů. 

Náklady na obchodování s novými pneu jsou mnohem vyšší, protektorování je pro podnik 

rentabilnější. 

 V simulovaných kalkulacích bylo objeveno několik moţností, jak v podniku sníţit 

náklady a povýšit zisk. Moţné úspory nákladů, které by v praxi mohly vycházet z kalkulací, 

jsou tyto: 

- 182.094,- Kč snížení daně z příjmů v prvních pěti letech po nákupu stroje na 

protektorování. 

-   30,000,-  Kč roční snížení daně z příjmů po dobu 4 let tvorby rezervy na 

opravu hmotného investičního majetku. 
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Náhled do ekonomiky tohoto podniku vedl ke zjištění, ţe kalkulace jako nástroj 

finančního řízení podniků není jen teoretickou disciplínou, ale má praktické vyuţití. 

V současné době je však české ekonomické prostředí poněkud ţivelní. Zanikly velké podniky, 

které vyuţívaly pro sloţitou a rozsáhlou výrobu i ekonomickou vědu a široké spektrum její 

teoretické výbavy. V dnešním obchodním prostředí a často i v nekalých konkurenčních 

podmínkách plavou hlavně malé a střední podniky a ty pouţívají k řízení své maličkosti jen 

selský rozum. I v hospodaření ALMA PNEU se základním kapitálem 100.000 Kč byly 

nalezeny lokality, kde byly nebo budou vyuţity kalkulace propočtové a v současnosti mohou 

být vyuţity kalkulace nákladů.  
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9 PŘÍLOHY 

úč. položka 
Náklady  podle      s  t  ř  e  d  i  s  e k   

1 2 3 4 5 6 7 9 

  N Á K L A D Y                   

501 10 Spotř.rež.mater. 32 827 48 967 15 144 75 648 24 804 42 968 
24 

539   264 897 

501 11 Spotř. DHIM 35 605 74 849 58 438 114 796 45 607 295 971 
10 

339   635 605 

501 20 
spotř.výr. 
Materiálu 23 271 848   24 627 991    -      858  -      24 652 968 

501 30 Spotř.pohon.hmot 209 940 304 804 297 104 266 637 334 044 618 573 
67 

239   2 098 341 

501 50 
Spotř.mat.na 
opravy 3 892 7 831 12 328 107 342 10 863 35 702 

14 
912   192 870 

502 10 Elektr.energie 133 188 86 309 14 584 500 342 49 462 95 412 
31 

324   910 621 

502 20 plyn, teplo   52 072 56 723   56 465 1 600 
80 

201   247 061 

502 30 voda 76 035 11 017 645 7 920 4 609 30 042 
1 

200   131 468 

502 40 voda automat 917 2 800   6 916 230 3 328 880   15 071 

504 00 prodané zboží 15 237 379 45 018 270 
9 393 
327 -117 709 21 111 727 53 965 134 

15 
089 202 

8 
584 174 

168 281 
504 

504 10 reklamace zboží 46 177 -593 051 -182 992 188 740 -109 218 -768 522 
-58 
500   -1 477 366 

504 12 spotř.opravného mat. 165 451 254 042   3 259 184 138   
209 
103   815 993 
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504 20 zboží bonusy -1 344 850 -314 144   -8 503 884   -937 954     -11 100 832 

511 10 opravy a udržování 117 922 340 581 131 549 378 520 194 867 656 721 
38 

652   1 858 812 

511 11 opravna Ostrava   1 644             1 644 

512 10 cestovné     76 438 24 986 1 781   750   103 955 

513 00 nákl.nareprezent. 9 650 8 071 9 978 56 517 7 239 11 615 
7 

000   110 070 

518 10 výkony spojů 50 550 71 602 37 232 142 479 51 168 81 485 
32 

688   467 204 

518 20 zprostř.služ.práv. 17 700 21 927   502 473 9 450 20 318 
2 

916   574 784 

518 30 nájemné  42 080 23 038 265 603 702 772 985 733 437 
843 
325   2 681 170 

518 35 nájemné os.aut. 120 915     340 453     
79 

646   541 014 

518 40 clo           400     400 

518 50 přepravné 2 669 38 380 3 070 160 551 391 244 183 460 
87 

110   866 484 

518 60 odpis DNIM       128 369         128 369 

518 70 nákl.z provize       57 130   80     57 210 

518 80 nákl.na reklamu 47 245 9 711 13 990 105 309 59 696 25 910 
29 

180   291 041 

518 90 ostatní služby 44 281 363 153 17 848 838 423 41 713 197 915 
31 

286   1 534 619 

521 00 mzdové náklady 1 688 474 2 600 503 470 467 3 052 027 1 869 530 2 403 094 
1 

381 321  -      13 465 416 

524 00 soc.pojištění 584 717 902 746 143 614 1 052 759 644 088 825 888 
481 
246   4 635 058 

527 00 soc. náklady 48 751 66 150 18 476 104 996 55 322 75 912 41   410 974 
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367 

531 00 silniční daň       43 541         43 541 

532 00 daň z nemovitostí 6 775 10 562 131 593 7 910         156 840 

533 00 poplatek ÚP       42 473         42 473 

538 00 ost.nepřímé daně 3 000 1 450   2 095   11 203 315   18 063 

542 00 prodaný materiál 310 206     -42 819         267 387 

543 20 nepřip.položky 370   899 9 765         11 034 

544 00 pokuty a penále       3 412 100       3 512 

548 10 pojištění budov       137 348         137 348 

548 11 pojištění vozidel 16 627 36 410 21 577 25 988 22 126 51 225 
8 

117   182 070 

548 20 poplatky MÚ 1 300     18 446 550       20 296 

548 90 ost. (hal.vyr.) 11 -48   509 1 10 905 1   11 379 

551 20 Odpisy 299 660 475 659 74 272 701 716 218 517 823 682 
52 

920   2 646 426 

562 00 Úroky       808 655         808 655 

563 00 kurzové ztráty   -191   97 327         97 136 

568 20 popl.bankám 11 686 21 013 4 084 257 642 17 372 16 281 
9 

685   337 763 

568 20 Škody           830 467     830 467 

Přímé náklady celkem 18 044 421 49 946 975 11 085 991 26 337 700 26 070 480 60 342 252 
18 

598 822 
8 

584 174 
219 010 
815 

N á k l a d y    c e l k e m 18 044 421 49 946 975 11 085 991 26 337 700 26 070 480 60 342 252 
18 

598 822 
8 

584 174 
219 010 
815 
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úč. položka 
Výnosy  podle      s  t  ř  e  d  i  s  e k   

1 2 3 4 5 6 7 9 

  T R Ž B Y                   

602 10 za protektorování 9 216 698 4 325 619 1 665 548   2 158 893 13 846 974 5 183 817   36 397 549 

602 11 za servisní služby 1 345 014 1 961 454 222 394  -      1 085 652 1 207 160 1 634 854   7 456 528 

602 12 
za opravy 
protektorů   1 440             1 440 

602 13 za geometrii         18 800       18 800 

602 21 za  pronájem     331 23 340 2 237       25 908 

602 30 za dopravu     716     4 015     4 731 

602 40 za opr.klimatizací         619       619 

602 90 ost.trž.za služby     81 185 165 643 38 256       285 084 

604 00 za prodej zboží 
15 697 
863 

49 388 
174 

10 220 
902 2 148 21 941 666 55 026 128 

15 490 
046 5 732 452 

173 499 
379 

604 12 za opravný mater. 334 122 603 985 55 295   270 438 245 424 318 839   1 828 103 

613 30 
změna stavu 
výrobků -8 669 151 

-4 363 
304 

-1 556 
395 

36 708 
714 -1 954 681 

-13 936 
759 

-4 489 
613 

-2 747 
673 -1 008 862 

621 00 
Aktivace 
mat.koster -34 960     1 666 190         1 631 230 

641 00 za prodej DHM     124 793 686 875 3 306       814 974 

642 00 za prodej materiálu 340 184               340 184 

644 00 smluvní pokuty 1 815     1 268 325       3 408 

648 20 
dotace na 
prac.místo 147 229     72 684         219 913 

648 50 dotace Vzdělávej se       1 043 024 -20 205       1 022 819 

648 90 ost.prov.výnosy   149 026   1 503 73 504 246 879     470 912 
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662 00 Úroky       567         567 

663 00 Kurzové zisky       -132 608         -132 608 

688 10 Náhlady škod           830 467     830 467 

Externí výnosy celkem 
18 378 
814 

52 066 
394 

10 814 
769 

40 239 
348 

23 618 810 57 470 288 
18 137 
943 

2 984 779 
223 711 

145 

Zisk střediska 334 393 2 119 419 -271 222 
13 901 
648 

-2 451 670 -2 871 964 -460 879 
-5 599 
395 

4 700 330 
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nové pneu protektory služby jiné režie

602 10 za protektorování 36 397 549 36 397 549

602 11 za servisní služby 7 456 528 7 456 528

602 12 za opravy protektorů 1 440 1 440

602 13 za geometrii 18 800 18 800

602 21 za  pronájem 25 908 25 908

602 30 za dopravu 4 731 4 731

602 40 za opr.klimatizací 619 619

602 90 ost.trž.za služby 165 643 110 041 9 400 285 084

604 00 za prodej zboží 173 499 379 173 499 379

604 12 za opravný mater. 1 828 103 1 828 103

613 30 změna stavu výrobků -1 008 862 -1 008 862

621 00 Aktivace mat.koster 1 631 230 1 631 230

641 00 za prodej DHM 686 875 128 099 814 974

642 00 za prodej materiálu 340 184 340 184

644 00 smluvní pokuty 2 140 1 268 3 408

648 20 dotace na prac.místo 43 026 76 491 100 395 219 913

648 50 dotace Vzdělávej se 20 000 302 800 700 019 1 022 819

648 90 ost.prov.výnosy 88 000 1 503 381 409 470 912

662 00 Úroky 567 567

663 00 Kurzové zisky -132 608 -132 608

688 10 Náhlady škod 830 467 830 467

        Externí výnosy celkem 173 525 235 38 254 497 11 896 104 35 308 0 223 711 145

        Zisk střediska 522 323 3 923 734 247 868 6 406 0 4 700 330

úč. položka
Výnosy  podle  výkonů
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nové pneu protektory služby jiné režie

501 10 Spotř.rež.mater. 176 171 45 648 12 078 1 000 30 000 264 897

501 11 Spotř. DHIM 487 395 22 796 33 414 92 000 635 605

501 20 spotř.výr. Materiálu 24 627 991 24 977 24 652 968

501 30 Spotř.pohon.hmot 1 714 187 178 337 117 517 88 300 2 098 341

501 50 Spotř.mat.na opravy 80 041 107 342 5 487 192 870

502 10 Elektr.energie 383 957 488 342 26 322 12 000 910 621

502 20 plyn, teplo 121 000 101 061 25 000 247 061

502 30 voda 2 000 6 920 121 548 1 000 131 468

502 40 voda automat 6 916 8 155 15 071

504 00 prodané zboží 168 394 213 -117 709 5 000 168 281 504

504 10 reklamace zboží -1 666 106 188 740 -1 477 366

504 12 sp.opravného mat. 3 259 812 734 815 993

504 20 zboží bonusy -11 100 832 -11 100 832

511 10 opravy a udržování 1 382 887 370 720 94 805 2 600 7 800 1 858 812

511 11 opravna Ostrava 0 1 644 1 644

512 10 cestovné 73 903 11 086 5 066 0 13 900 103 955

513 00 nákl.na reprezent. 50 117 10 017 3 436 0 46 500 110 070

518 10 výkony spojů 303 892 75 279 20 833 0 67 200 467 204

518 20 zprostř.služ.práv. 67 672 2 473 4 639 0 500 000 574 784

518 30 nájemné 2 680 468 702 2 681 170

518 35 nájemné os.aut. 174 090 100 453 26 471 0 240 000 541 014

518 40 clo 400 0 400

518 50 přepravné 660 642 160 551 45 291 0 866 484

518 60 odpis DNIM 0 128 369 128 369

518 70 nákl.z provize 57 130 80 57 210

518 80 nákl.na reklamu 173 816 50 009 11 916 0 55 300 291 041

518 90 ostatní služby 651 530 604 423 44 666 0 234 000 1 534 619

521 00 mzdové náklady 2 423 775 4 308 933 5 655 475 0 1 077 233 13 465 416

524 00 soc.pojištění 834 310 1 483 218 1 946 724 0 370 805 4 635 057

527 00 soc. náklady 73 975 131 512 172 609 0 32 878 410 974

531 00 silniční daň 33 540 10 000 1 43 541

532 00 daň z nemovitostí 139 375 7 910 9 555 0 156 840

533 00 poplatek ÚP 42 473 42 473

538 00 ost.nepřímé daně 14 944 2 095 1 024 0 18 063

542 00 prodaný materiál -42 819 310 206 267 387

543 20 nepřip.položky 1 269 0 9 765 11 034

544 00 pokuty a penále 3 412 100 3 512

548 10 pojištění budov 137 348 137 348

548 11 pojištění vozidel 146 068 13 988 10 014 0 12 000 182 070

548 20 poplatky MÚ 1 850 18 446 20 296

548 90 ost. (hal.vyr.) 10 174 508 697 0 1 11 380

551 20 Odpisy 974 000 690 016 946 000 24 710 11 700 2 646 426

562 00 Úroky 808 655 808 655

563 00 kurzové ztráty 97 136 97 136

568 20 popl.bankám 337 763 337 763

568 20 Škody 0 830 467 830 467

        Přímé náklady celkem 169 464 723 33 628 644 11 410 011 28 311 4 479 126 219 010 815

        Podniková režie 3 538 190 702 120 238 225 591 -4 479 126 0

        N á k l a d y    c e l k e m 173 002 913 34 330 764 11 648 236 28 902 0 219 010 815

Náklady  podle výkonů
úč. položka

 


