
 

 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

  



 

 

Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce sestavuje model kalkulace pro náklady na dlouhodobé splatnosti, které 

společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s. bude nabízet svým novým odběratelům. 

V teoretické části bude popsána charakteristika společnosti a vysvětlena efektivnost podniku a 

její základní kategorie. V úvodu do praktické části bude popsáno jak si společnost 

VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s. stojí v kategorii odběrů vysokotlakých ocelových láhví 

vzhledem ke svým stávajícím klientům. Následně bude vytvořen model kalkulačního vzorce 

pro dlouhodobé splatnosti a vyhodnocení možných budoucích odběratelů a očekávaného 

profitu na poskytování této služby.   
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Abstract 

 

This thesis compiles model calculations for the costs of long-term maturities, which 

VÍTKOVICE CYLINDERS, Inc. will offer its new customers. The theoretical part will be 

described characteristics of the company and explained the effectiveness of the company and 

its core categories. In the introduction to the practical part will describe how the company 

VÍTKOVICE CYLINDERS, Inc. Located in the category of high-pressure steel cylinders 

donations due to their existing clients. Subsequently, the created model calculation formula 

for long-term maturities and evaluate potential future customers and the expected profit on 

providing the service. 
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1 Úvod 

Má práce bude pojednávat o nákladech na poskytování dlouhodobé splatnosti některým 

dlouhodobým zákazníkům. Jedná se především o zahrnutí daných nákladu do kalkulačního 

modelu. Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s. doposud neposkytovala tuto formu 

financování a dlouhodobého splácení pro klienty a nemá nastavený žádný model pro 

poskytování nadstandardně dlouhých lhůt splatnosti. Především se jedná o dobu splatnosti, 

v délce trvání 1 nebo 2 roky.  

Cílem mé práce je spočítat všechny náklady na poskytování těchto nadstandardně dlouhých 

lhůt splatnosti. Navrhnout způsob kalkulace těchto nákladů do ceny produktu. Zjistit vliv 

těchto nadstandardně dlouhých lhůt splatnosti na finanční toky společnosti VÍTKOVICE 

CYLINDERS, a.s. A v neposlední řadě navrhnout možný finanční objem pro poskytování 

nadstandardně dlouhých lhůt splatnosti, který v rámci svého finančního stavu bude schopna 

tato společnost nést.  

Bakalářská práce je rozdělená do dvou částí. První část je část teoretická, kde bude 

charakterizována společnost VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s, seznámení se zákazníky a 

hospodařením této společnosti. V teoretické části je uvedena i efektivnost podniku a její 

základní kategorie, především náklady a výnosy, kalkulace, pohledávky a úvěry. 

Praktická část je zaměřená, v prvé řadě, na prozatímní portfolio klientu výše uvedené 

společnosti. Jedná se především o velké odběratele, jako je např. společnost Messer GasPack 

GmbH, jejichž podíl na tržbách společnosti činí 11, 34 % z celkového ročního obratu. Toto 

portfolio klientu chce společnost rozšířit i o odběratele, kteří nebudou mít tak velký podíl na 

tržbách, respektive budou odebírat produkty do 300 ks. Pro tyto klienty jsou určené 

dlouhodobé splatnosti z důvodu podpory jejich dalšího rozvoje jako zákazníka společnosti 

tak, aby byli schopni v budoucnu uhradit částku za výrobky v krátkodobém termínu. 

Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s. by měla být schopná a to buď ze svého zisku, 

nebo formou úvěru profinancovat chod výroby a pozdější splácení po dobu již zmíněné 

dlouhodobé splatnosti. V práci bude počítáno s formou úvěru. Praktická část bude řešit 

náklady na poskytnutí dlouhodobých splatností a jejich kalkulaci do prodejní ceny jednoho 

kusu výrobku. Kalkulační model bude stanovený pro různé portfolio výrobku, především 

různé druhy vysokotlakých ocelových láhví. Výchozí údaj pro kalkulace vychází z podnikové 
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kalkulace. Vzhledem ke skutečnosti že kalkulace je velmi citlivou záležitostí pro společnost, 

budou položky kalkulace vynásobeny koeficientem.  

Na konci praktické části bude provedeno zhodnocení praktického využití a zhodnocení 

přínosu pro společnost.  
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2 Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., je jeden z největších světových výrobců bezešvých 

ocelových láhví. Je však i významný producent tlakových nádrží, vysokotlakých akumulátoru 

a mlecích koulí. Společnost je důležitým členem VÍTKOVICE MACHINERY GROUP pod 

kterého spadají i další významné společnosti (viz Obr. 1). 

 

Obr. 1 Schéma společnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 

Výroba vysokotlakých lahví se traduje od roku 1906. V roce 1995 se společnost VÍTKOVICE 

Lahvárna, spol., s.r.o. stala dceřinou společností společnosti VÍTKOVICE a.s. O rok později 

byla zahájena sériová výroba třistabarových ocelových lahví. Společnost VÍTKOVICE 

Lahvárna, spol. s r.o. byla v roce 1999 privatizována a transformována společností Lahvárna 

Ostrava a.s. na akciovou společnost VÍTKOVICE Lahvárna a.s. Na sklonku roku 2002 se 

společnosti podařilo vyrobit osmimiliónovou ocelovou láhev. Významným obdobím bylo září 

roku 2003, kdy se společnost VÍTKOVICE Lahvárna a.s. navrátila pod společnou značku 

VÍTKOVICE. Od roku 2005 nese společnost název VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.  

Společnost je vlastněna ze 100 % společností VTK CYLINDERS s.r.o., jediným akcionářem 

a základním jměním 500 000 000,-Kč, který je splacen a rozložen do akcií. V součastné době 

má společnost 410 zaměstnanců 
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Hlavní činnosti společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. (dále jen společnost) je výroba, 

montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení, plynových zařízení, elektrických 

zařízení a nádob na plyny, plnění nádob na plyny a provádění staveb, jejich změn a 

odstraňování. Mezi hlavní produkty patří bezešvé ocelové láhve, tlakové nádrže, vysokotlaké 

akumulátoru a mlecí ocelové koule. Výroba produktů probíhá ve vysoce modernizovaných 

vlastních halách, které se rovněž nacházejí v Ostravě-Vítkovicích. 

 

2.1 Předmět podnikání a výrobní program 

V součastné době společnost disponuje dvěma technologiemi výroby bezešvých ocelových 

láhví – výroba láhvi z trubek a výroba zpětným protlačováním. Pro tyto způsoby výroby byly 

vybudovány výrobní linky s velkým podílem automatizace a robotizace. 

Výrobní linky se vzájemně liší technologiemi výroby, které jsou dány vstupním materiálem: 

trubka nebo sochor. Výsledné produkty však mají společnou vlastnost a to především stejně 

vysokou kvalitu. Je to dáno tím, že kompletní výrobní procesy jsou řízeny společnosti a 

probíhají ve vlastních výrobních halách pod dohledem kvalifikovaného personálu 

s dlouholetými zkušenostmi. Všechny výrobní linky jsou i nadále postupně modernizovány 

nejen neustálým zvyšováním automatizace a robotizace, ale i zařízeními na zdokonalování 

ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. 

  

2.2 Výrobní základna a používané technologie podniku 

První z procesu výroby tlakových láhvi se uskutečňuje metodou zpětného protlačování a 

protahování za tepla. Vstupní materiál při této metodě používá válcované sochory. Tato 

výroba zajišťuje produkci vysoce jakostních tlakových láhví o nízké hmotnosti. Pro uzavření 

polotovaru a tvorbu hrdla využívá speciální technologii rotačního tváření navrženou 

technology společnosti VÍTKOVICE.  

Při druhém technologickém procesu výroby tlakových láhví jako výchozí materiál bezešvé 

trubky. Pro uzavření trubkového konce-dna se používá rotačního kování s přídavným 

ohřevem v průběhu uzavírání. Pro uzavírání druhého konce-hrdla se používají technologii 

vyvinutou technology společnosti. 



5 

 

Vstupním materiálem pro výrobu ocelových mlecích kouli jsou kruhové tyče, které před 

vstupem do výrobního procesu procházejí přísnou vstupní kontrolou. Samozřejmostí je 

identifikace každého svazku. Následuje ohřev vstupního svazku, který probíhá v krokové 

peci, která zajistí potřebnou teplotu na výstupu. Tato teplota představuje nejdůležitější faktor 

ovlivňující konečnou tvrdost mlecích kouli při přímém kálení z válcovací teploty. K válcování 

mlecích koulí jsou k dispozici dvě válcovací stolice. Přepracováním a zdokonalením 

používaného nářadí se u těchto dvou stolic dosahuje nejvyšší možné kvality povrchů mlecích 

koulí. Proces tepelného zpracování mlecích koulí na požadovanou tvrdost probíhá v moderní 

peci ve spojení s velkokapacitní kalicí nádobou. Detailně propracovaným know-how na 

tepelné zpracování je zaručeno dosahování té nejvyšší tvrdosti, popř. přesného rozmezí 

tvrdosti dle požadavků zákazníka. 

 

2.3  Zákazníci a trhy podniku 

Společnost je výrazně proexportní firmou (93 %), která expeduje téměř do všech zemí celého 

světa. Největší část dodávek však směřuje do zemí EU, avšak dlouhodobým trendem je 

navyšování podílu prodejů také do mimoevropských zemí. V roce 2014 představoval podíl 

tržeb z domácího trhu jen 7 % lze však říct, že i v případě dodávek na tuzemský trh se jedná 

v převaze o nadnárodní společnosti s centrálami v dalších evropských zemích mimo ČR. 

Bezešvé ocelové tlakové láhve tvoří 72 % obratu, a tudíž představují strategický produkt 

společnosti. Dalším produktem jsou ocelová mlecí tělesa, která tvoří 18 % obratu [10]. 

V obou případech je společnost schopná pokrýt trh širokým sortimentem výrobku a zaměřuje 

se jak na tradiční velké společnosti, tak i na menší partnery. Oběma skupinám však poskytuje 

maximální obchodní servis. 

Obrat za rok 2015 z prodeje bezešvých láhvi představuje 81, 5 % z celkové ročního obratu, 

což představuje o 9, 5 % zlepšení oproti roku 2014. Velkou roli zde hrají odběratelé. 

Společnost Messer GasPack GmbH měla podíl na celkovém obratu společnosti VITKOVICE 

CYLINDERS, a.s., 11, 34 % z celkového obratu společnosti (viz Obr. 2). Celkové tržby 

v roce 2015, z prodeje ocelových láhví, činily 1 996 488 415, 38 Kč [10].  
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Obr. 2 Rozložení tržeb z prodeje ocelových láhví podle zákazníků 

 

2.4 Hospodaření společnosti 

V roce 2014 dosáhla společnost zisku po zdanění ve výši 52 490 tis. Kč. Oproti tomu v roce 

2015, výsledek hospodaření po zdanění představoval výši 133 499 tis. Kč. Což činí rozdíl 

81 009 tis. Kč. V průběhu roku 2015 společnost hospodařila s majetkem řádným způsobem. 

Pořídila dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v celkové ceně 24 615 tis. Kč. Významnou 

položkou v oblasti pořízení majetku je soubor strojů Mannesmann v souhrnné hodnotě 14 253 

tis. Kč. Celková výše dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k  31. 12. 2014, činí 

965 727 tis. Kč netto. Majetek je řádně odepisován dle odpisového plánu. Na opravy majetku 

společnost vynaložila částku 65 191 tis. Kč. 
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Zásoby společnosti v celkové netto výši 534 725 tis. Kč tvoří především materiál, dále také 

výrobky, zboží a nedokončená výroba. Meziroční pokles ve stavech skladu materiálu a 

nedokončenou výrobou byl zapříčiněn zejména poptávkou v oblasti prodeje. Její část pak 

zůstává k dispozici na skladě hotové výroby s postupným rozprodejem v průběhu prvního 

čtvrtletí roku 2015 [11]. 

Celková brutto výše pohledávek k 31. 12. 2015 činí 540 311 tis. Kč. Pohledávky 

z obchodních vztahů představují částku 517 769 tis. Kč brutto, k nim jsou vytvořeny opravné 

položky ve výši 5 050 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti mají časovou strukturu – více 

jak 180 dnů ve výši 106 054 tis. Kč, do 180 dnů ve výši 55 120 tis. Kč [11]. 

Stav krátkodobého finančního majetku společnosti k 31. 12. 2015 činí 19 886 tis. Kč. Tento 

majetek je uložen na bankovních účtech Komerční banky, a.s., Raiffeisenbank, a.s., České 

spořitelny, a.s., HSBC Bank plc., UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a Citibank a.s. 

Společnost je schopná dostat všem svým finančním závazkům. 
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3 Efektivnost podniku a její základní kategorie 

 

Tato kapitola se zaměřuje na pojmy, které se v práci budou vyskytovat. V ekonomii je možné 

setkat se s termíny, jako jsou náklady, výnosy, kalkulace, pohledávky a úvěry. V této části 

budou tyto pojmy vysvětleny a jejich využití nám již bude jasné.   

3.1 Náklady a výnosy 

 

Porovnání nákladů s výnosy nám přesně řekne, zda se podnik nachází ve ztrátě nebo 

v předešlém účetním období došlo k zisku. Proto sledování nákladů, výnosů a hospodářského 

výsledků patří mezi nejdůležitější charakteristiku hospodaření.  

3.1.1 Výnosy 

Peněžní částka, kterou podnik „vydělal“ z veškerých svých činnosti bez ohledu na to, zda ve 

sledovaném období došlo k jejímu inkasování, považujeme za výnosy. Mezi výnosy podniku 

jsou zahrnovány také změny vlastních zásob výroby a tzv. aktivaci, přičemž ve skutečnosti 

nejde o peněžní příjmy.  

Výnosy podniku jsou tvořeny [4]:  

 provozními výnosy – v tomto případě se jedná o veškeré výnosy získané z provozně 

hospodářské činnosti podniku, rozumíme tím tržby za prodej, 

 finančními výnosy – tento druh výnosu získáváme z finančních investic, vkladů, 

účastí, cenných papíru apod., 

 mimořádnými výnosy – řadíme zde výnosy získávané mimořádně, např. prodejem 

odepsaného HIM apod. 

3.1.2 Náklady 

V podniku náklady vysvětlují v penězích vyjádřenou účelově zaměřenou spotřebu prostředků 

a práce, která souvisí s fungováním podniku. Náklady podniku vždy pojíme s podnikovými 

výkony. 

 



9 

 

Náklady podniku představují: [4] 

 běžné provozní náklady podniku, např. spotřeba materiálu, spotřeba energie, osobní 

náklady, 

 odpisy, 

 ostatní provozní náklady, 

 finanční náklady, jako jsou např. úroky 

 mimořádné náklady, tímto rozumíme dary, mimořádné odměny apod.  

Hospodářský výsledek podniku tvoří rozdíl mezi výnosy a náklady. Dojde-li k tomu, že 

výnosy převyšují náklady, podnik dosáhl zisku. Naopak pokud náklady převyšuji výnosy, jde 

o ztrátu. Přehled hospodářského výsledku přináší výkaz zisku a ztráty tzv. výsledovka. 

Pro správné řízení nákladu, je nutné je patřičně roztřídit. Nejdůležitější třídění je třídění podle 

nákladových druhů – druhové třídění nákladů podle účelu – účelové třídění nákladů podle 

vztahu k objemu výroby. 

Druhové třídění nákladů soustřeďuje náklady do stejnorodých skupin spojených s činností 

jednotlivých výrobních činitelů. Základní nákladové druhy tedy jsou[4]: 

 spotřeba materiálu, surovin, paliv a energie, 

 odpisy hmotného investičního majetku, nehmotného investičního majetku, 

dlouhodobého hmotného investičního majetku, 

 mzdové a ostatní osobní náklady – mzdy, sociální a zdravotní pojištění apod., 

 finanční náklady, kde řadíme pojistné, úroky,  

 náklady na služby jako jsou dopravné, cestovné, opravy a údržba. 

Nákladové druhy, představuji vnější náklady, které vznikají stykem podniku a jeho okolí nebo 

s jeho zaměstnanci. Tyto náklady pak označují náklady prvotní, které dále už nelze členit. 

Náklady druhotné pak vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů, čímž je rozuměna např. 

výroba nářadí pro vlastní potřebu. Jedná se o vnitřní náklady, které mají souhrnný charakter, a 

tudíž se dají rozložit na nákladové druhy. 

Účelové třídění nákladů je založeno na jednom ze dvou základních hledisek. První třídí 

náklady podle útvaru. Základní vnitropodnikové útvary představují ve většině případů 

hospodářská střediska. U následujícího hlediska jsou náklady tříděny podle jejich výkonů. 
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Jedná se o kalkulační třídění nákladu, které slouží ke zjišťování nákladu na jednotlivé výkony. 

Dělí se na náklady přímé neboli jednicové a náklady nepřímé neboli režijní. 

 

3.1.3 Manažerské pojetí nákladů 

Každé manažerské rozhodnutí vychází ze srovnání nákladů s výnosy, tudíž si ujasní, kolik 

peněžních jednotek vynaloží, a kolik peněžních jednotek získá[4]. 

Manažerské pojetí nákladu vychází z toho, že buď pracuje s ekonomickými náklady. Tyto 

náklady, naopak od nákladu vedených v účetnictví, zahrnují i alternativní náklady. Vychází i 

z toho, že při každém rozhodování bere v úvahu přírůstkové náklady, které tímto rozhodnutím 

ovlivní. Náklady, které nám zbývají, jsou považovány za irelevantní tomuto rozhodnutí a 

nazývají je utopenými náklady. Rozlišovány jsou krátkodobé a dlouhodobé pohledy na 

náklady a jejich vývoj a náklady fixní a variabilní[8]. 

Náklady fixní jsou náklady, které se s objemem výroby nemění. Pokud se mění, jejich změna 

je zaznamenána skokem. Říká se jim pevné náklady. Mezi tyto náklady jsou zahrnovány 

položky jako např. počet strojů, výrobní zařízení, odpisy, nájemné, apod. Tento typ nákladu 

vyvolává nutnost zabezpečit chod podniku jako celku.  

Existence těchto nákladu má vliv na vztahy mezi základními ekonomickými veličinami 

podniku, jako jsou objem výroby, náklady a zisk. S růstem objemu výroby totiž průměrné 

fixní náklady klesají. Jestliže klesají fixní náklady, klesají i celkové náklady na jednotku 

produkce. 

Variabilní náklady přestavují náklady, které se mění s objemem výroby. Do této skupiny 

zapadá např. množství spotřebovaných surovin apod.  

Rozlišovány jsou proporcionální náklady, kde budou zařazeny takové náklady, které se mění 

stejně rychle jako objem výroby. Nadproporcionální (progresivní) náklady jsou takové, které 

se mění rychleji než objem výroby. Naopak podproporionální (degresivní) a ty se mění 

pomaleji než objem výroby.  
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3.2 Kalkulace  

Kalkulace se v podniku využívá především ke stanovení vnitropodnikových výkonů, 

k sestavení rozpočtu, ke kontrole hospodárnosti výroby a rentability výkonů a také především 

k hodnocení nákladovosti jednotlivých výrobků. Účelem kalkulace je stanovení nákladu na 

jednotlivé výrobky, tedy určit kalkulační jednici. 

 

3.2.1 Kalkulační jednice 

Kalkulační jednicí se rozumí určitý výkon – výrobek, polotovar, práce nebo služba, která je 

vymezená měřící jednotkou jako je např. množství, hmotnost, délka, plocha, čas apod. Tyto 

výkony můžeme rozdělit na dvě skupiny a to buď na výkony odbytové, které vytvářejí 

výkony prodávané mimo podnik, nebo výkony vnitropodnikové, které předáváme uvnitř 

podniku. 

3.2.2 Kalkulace a náklady 

V podnikovém účetnictví se kalkulace používají jako nástroj pro výpočet cen a nákladů. Díky 

kalkulacím může podnik vypočítat reálné náklady na výstupy. Hlavní problém kalkulací 

vychází ze skutečnosti, že rozeznává dva druhy nákladu a to: 

 přímé (jednicové), 

 nepřímé (režijní). 

Mezi přímé náklady se řadí např. spotřebovaný základní materiál, který se použije při výrobě 

určitého výrobku, základní dělnickou mzdu, technologické palivo a energie, odpisy výrobního 

zařízení, vadné výrobky apod. Nazývají se jednicové, protože se dají zjistit na jednici 

(jednotku) výroby. 

Do skupiny nákladu nepřímých, tedy režijních, je zařazena převážná většina dalších nákladu. 

Jsou to takové náklady na výrobek, které se nedají přímo zjistit, z tohoto důvodu jsou 

společné pro více výrobku. Účtují se nepřímo, prostřednictvím přirážek podle určitých klíčů.  
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3.2.3 Obecný kalkulační vzorec 

Jednotlivé složky nákladů se vyčíslují v kalkulačních položkách, které vytváří obecný 

kalkulační vzorec, který je uveden v tabulce 1. Tento obecný vzorec používá většina podniků 

v České republice a obsahuje tyto položky[4]: 

Tab. 1 Kalkulační vzorec [4] 

1.  Přímý materiál 

2.  Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní režie 

 VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

5.  Správní režie 

 VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

6. Odbytové náklady 

 ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

7. Zisk 

 VÝROBNÍ CENA 

8. Obchodní a odbytové přirážky a srážky 

 PRODEJNÍ CENA 

 

3.2.4 Metody kalkulace 

Metodou kalkulace se rozumí způsob, kterým stanovuje jednotlivé složky nákladu na 

kalkulační jednici. Metody kalkulace závisí na [4]:  

 předmětu kalkulace, přesněji řečeno na tom, co se kalkuluje. Zda jde o jednoduchý či 

složitý výrobek, 

 způsobu jakým přičítá náklady výkonům, 

 požadavcích, které klade na strukturu a podrobnost členění nákladu. 

První metodu nazýváme jako kalkulaci dělením. Metodu kalkulace dělením rozlišuje na [4]: 
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 prostou kalkulaci dělením. Jedná se o metodu, která se nejčastěji používá v hromadné 

výrobě jako je těžba uhlí, rud, výroba piva, dále je možné se s ní setkat ve 

strojírenství, ale jen při omezeném výrobním sortimentu, 

 stupňovitou kalkulaci dělením, která se nejčastěji uplatňuje v chemické výrobě, 

 kalkulace dělením s poměrovými čísly. Tuto metodu používá v případě, že je vyráběn 

jeden druh výrobku v různých provedeních. 

Další metodou je kalkulace přirážková, jejíž využití je potřebné zejména při výrobě více 

druhů výrobků. 

Následuje kalkulace ve sdružené výrobě, která se dělí na [4]: 

 zůstatkovou (odečítací) metodu a ta bude použita tehdy, považuje-li jeden z výrobku 

za hlavní a ostatní za vedlejší, 

 rozčítací metodu, jenž použije, nemůže-li sdružené výrobky rozdělit na hlavní a 

vedlejší, 

 metoda kvantitativní výtěže, využívá ve stejných případech, jako metodu rozčítací.  

Další metodou kalkulací jsou kalkulace rozdílové. Tento druh je požíván převážně pro řízení 

jednicových nákladu v opakované výrobě s montážními technologiemi. Rozlišuje metodu 

standardních nákladů a metodu normovou. 

Základem metody kalkulace neúplných nákladů je příspěvek na úhradu fixních nákladů zisku, 

která je definován jako cena mínus průměrné variabilní náklady. Celkové variabilní náklady 

jsou zpravidla neznámé. Metoda neúplných nákladů slouží ke stanovení optimálního 

výrobního programu. 

  

3.2.5 Druhy kalkulací 

V ekonomice máme několik druhu kalkulací, které dělíme podle různých kritérií. Rozdělení 

nám vysvětlí hned několik druhů hledisek, podle kterých se kalkulace dělí [4]. 

1. Z hlediska doby sestavování: 

 kalkulace předběžné, jsou takové kalkulace, které se sestavují před provedením 

výkonu, 
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 kalkulace výsledné, ty se sestavují až po provedení výkonu. 

2. Z hlediska struktury: 

 kalkulace postupné, které pojímají položku „polotovary vlastní výroby“, do 

kterých se zahrnují vlastní náklady na výrobu polotovarů předcházejících stupňů, 

 kalkulace průběžné, kde vlastní náklady na polotovary uvádíme v členění podle 

položek kalkulačního vzorce. 

3. Z hlediska úplnosti nákladů: 

 kalkulace úplných nákladů, ty kalkulují veškeré náklady. Někdy je taky můžeme 

pojmenovat jako absorpční kalkulace, 

 kalkulace neúplných nákladů, tady se kalkuluji pouze přímé náklady a příspěvek 

na úhradu fixních nákladu a zisku, popř. hrubé rozpětí. 

4. Z hlediska stupňů řízení: 

 kalkulace nákladů výroby-provozu představují přímé náklady plus výrobní režie, 

 kalkulace nákladů výkonů včetně zásobovací a správní režie, 

 kalkulace úplných vlastních nákladů včetně nákladu na odbytovou režii, 

 kalkulace podnikové ceny. 

5. Z hlediska postavení v informačním systému: 

 kalkulace systémová, tento kalkulační subsystém je propojen s podsystémy, jako je 

účetnictví a rozpočetnictví, 

 kalkulace mimosystémová, je taková kalkulace, která se tvoří izolovaně mimo 

subsystémy. 

 

3.3 Pohledávky 

Pohledávka představuje právo jedné osoby, označovanou za věřitele, na plnění určitého 

závazku osobou druhou neboli dlužníkem. Věřitel, v době splatnosti, má právo na vymáhaní 

pohledávky po dlužníkovi, který musí v této době věřiteli vyhovět. V účetní rozvaze, 

pohledávky, spadají do položek aktiv, obecněji do oběžného majetku. Důvodem, proč 

pohledávka vzniká, je časový nesoulad mezi okamžikem provedení výkonu a okamžikem jeho 

úhrady[7]. 
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3.3.1 Pohledávky z obchodních vztahů 

Pohledávky z obchodního vztahu jsou rozlišovány na dlouhodobé, jejichž splatnost je delší 

než 1 rok a krátkodobé, které mají dobu splatnosti kratší než 1 rok. Rozlišují se i podle toho, 

zda vznikly na území České Republiky nebo v zahraničí.  Bakalářská práce se věnuje 

pohledávkám s dlouhou dobou splatnosti, konkrétně se jedná o pohledávky s dobou splatnosti 

jeden rok nebo dva roky.  

 

3.4 Úvěry  

Stejně jako půjčka, představuje úvěr jednu formou dočasného podstoupení zboží nebo 

peněžních prostředku věřitelem na principu návratnosti dlužníkovi. Dlužník po uplynulé době 

splatnosti za tuto půjčku zaplatí určitý úrok.  

 

3.4.1 Druhy úvěrů  

V České Republice existují dva nejčastější typy úvěrů, a to jsou úvěry bankovní nebo 

nebankovní. Bankovní úvěry poskytují bankovní instituce a spravuje si je sama Česká národní 

banka. Bankovní druh úvěru je sice náročnější na bonitu klienta a není snadné jej získat, ale 

co se týče úrokových sazeb, je výhodnější. Druhým typem jsou úvěry nebankovní. O 

poskytnutí nebankovního úvěru nemusí žadatel žádat u bankovních institucí, nýbrž přímo u 

společnosti, které se zabývají jejím poskytováním primárně, anebo u dalších právnických či 

fyzických osob, jedná-li se ovšem o investory. Nebankovní formu úvěru si hlídá Česká 

obchodní inspekce. Tento úvěr se získává jednodušeji. Neklade velký důraz na bonitu klienta 

a malé, krátkodobé úvěry jsou půjčovány bez uvádění ručitele a požadavku na příjem.  

 

3.4.2 Poskytnutí úvěru  

Úvěr představuje hlavní činnost bank. Jedná se o činnost, která zajišťuje největší část z jejich 

příjmu. Banka poskytne úvěr dlužníkovi tak, že tyto dva subjekty mezi sebou uzavřou 

úvěrovou smlouvu. Standardizované úvěry uvádějí spousty podmínek, které žadatel o úvěr 

musí splnit. Tyto podmínky se liší tím, zda se jedná o fyzickou ne právnickou osobu. Fyzická 

osoba má daleko snadnější podmínky pro splnění, neboť se nejedná o velké sumy. Pro 
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poskytnutí úvěru pro fyzickou osobu si banka nejdříve zajisti údaje o klientovi např. jeho 

osobní údaje a jeho finanční situaci, zda je schopen úvěr splácet. U právnických osob je 

mnoho kriterii pro poskytnutí úvěru. Banka si analyzuje vlastní i cizí kapitál ve společnosti, 

zkoumá i podíl krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých zdrojů. Poté co má banka tyto 

údaje provede tzv. přepočet bonity, tj. že si přepočte různé analýzy např. likvidity, rentability, 

bonity, apod. Výsledky analýz se srovnávají s ostatními výsledky a na tomto základě se 

poskytovatel rozhodně zda úvěr poskytne nebo ne.   

 

3.4.3 Druhy úvěry podle formy poskytnutí a splácení  

Poskytovatelé úvěry poskytují mnoho druhů úvěru. Úvěrové druhy, jsou rozděleny podle 

toho, na co je žadatelé potřebují a jak je budou splácet, např. obchodní úvěry, revolvingové, 

zbožové, pronájem placený dopředu, peněžní úvěry, závazkové nebo spotřebitelské.  

Co se týče úvěru, společnost využívá především provozní a investiční úvěry. Provozní úvěry 

jsou využívány především k financování provozních činností. Jedná se o termínovaný účelový 

úvěr, který je možné použit na zásoby, pohledávky, náklady. Tento druh má předem 

stanovený plán čerpání a splácení, případně s možností revolvingu. Investiční úvěry, které 

jsou využívány především k financování investičních potřeb klienta. Předmětem poskytnutí 

úvěru jsou především nemovitosti, stavby, stroje a zařízení, nákup cenných papíru a další 

investice. Opět se jedná o účelový terminovaný úvěr s předem stanoveným plánem čerpání a 

splácení. Oba dva typy úvěru společnost čerpá u různých bankovních institucí a má je jako 

krátkodobé i dlouhodobé. 

Další formou úvěru využívá zástavu faktur. To znamená, že jakmile společnost vystaví 

fakturu na zákazníka, ihned jí dává do banky. Banka poskytne ty samé peníze společnosti jako 

úvěr, který musí splácet. Bankovní instituce to má podložené fakturami na zákazníka, které 

fungují jako garance. 
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4 Praktická část 

Praktická část práce se věnuje především nákladům spojeným s dlouhodobou splatností. Jedná 

se o výpočet všech nákladů, které společnost vynaloží na poskytnutí dlouhodobých splatností. 

Výsledkem bude model kalkulačního vzorce připravený pro praktické použití. Vzorec bude 

obsahovat veškeré náklady na aktivity spojené s dlouhodobou splatností. 

 

4.1 Definování možností dalšího rozvoje firmy v oblasti poskytnutí 

prodloužených splatností 

Společnost v roce 2015 vykázala vyšší čistý zisk než v roce 2014, přesně rozdíl mezi těmito 

období činní 81 009 tis. Zisk z provozní činnosti vykazovala 174 mil Kč. Tržby za toto účetní 

období dosahovaly částky 2, 47 miliardy Kč. Podle statistik má nejvyšší podíl na tržbách 

konkrétně německá společnost Messer GasPack GmbH, jejiž podíl na tržbách za období od 1. 

1. 2015 do 31. 12. 2015 představoval 11, 34 % z celkových tržeb v prodeji ocelových 

vysokotlakých láhví [11].  

Jestliže jsou jednotlivé segmenty hodnoceny hmatatelně, uvádí se, že: [11] 

 Pro nové licence velkých ocelových láhví došlo k meziročnímu navýšení o 13%, 

vyrobilo se tedy 109 tisíc kusů láhví.  

 Výroba provozu 1 zaznamenala mírné překonání roku 2014, prodeje se zvedly o 13 

tisíc láhví. Společnost má tři výrobní linky, aby je od sebe odlišila, nazvala je jako 

Provoz 1, Provoz 2, Provoz 3. Každá z těchto linek se liší typem láhve, který je na ní 

vyráběn. Na Provoze 1 jsou vyráběny láhve s obsahem 8 – 54 L a průměrem 140 – 

244 mm, pro porovnání Provoz 2 vyrábí láhve s obsahem od 0,8 – 7, 5 L, jejichž 

průměr je 83 – 140 mm. 

 Z dodávek linky malých láhví se podařilo prodat o 12 tisíc kusů láhví než 

v předchozím roce. 

 Mlecí koule sice zaznamenaly mírný pokles prodeje o 2 500 tun, ale s ohledem na 

aktuální vývoj trhu, na kterém je zřetelná dodávka čínských hutních polotovarů, 

hovoří se o výborném výsledku.  

 

Na konci účetního období 2015 stav pohledávek činí 540 311 Kč brutto a tudíž je o nich 

účtování v jejich jmenovité hodnotě [11]. Pro rok 2016 se společnosti otevírá nový segment 
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v oblasti pohledávek a to především pohledávky s dlouhou dobou splatnosti. Jedná se o 

dlouhodobé splatnosti s dobou splatnosti poskytovanou na jeden nebo dva roky. Společnost 

s touto problematikou nemá žádné zkušenosti. V této části práce bude navrhnut model 

kalkulačního vzorce pro dlouhodobé splatnosti, které se budou týkat malých odběratelů 

s odběrem do 300 ks láhví.    

Společnost dnes využívá různé formy podpory prodeje, jako jsou např. akreditivy, bankovní 

záruky, finanční zajištění, revolving a další formy finanční podpory prodeje. V praxi se však 

setkáváme s požadavky na pronájem láhví, což z konkurenčních důvodů není zcela možné.  

Formu pronájmu láhví využívají naši odběratelé, kteří si odebírají láhve ke svému obchodu 

např. jako obal na plyn, který dále už jen pronajímají svým odběratelům. Společnost VC chce 

tuto situaci řešit jinak a to tak, že menší odběratelům tj. odběratelům do 300 ks vysokotlakých 

ocelových láhví nabídne dlouhodobou splatnost pohledávky, tzn., že poskytne odběratelům 

dobu splatnosti na jeden nebo dva roky. Díky systému dlouhodobého financování je možné 

najít novou skupinu klientů. 

 

4.2 Stanovení cílových skupin klientů 

Společnost už dlouhodobě udržuje trend výrazně proexportní firmy. Neustále upevňuje své 

postavení na trhu výroby a prodeje bezešvých vysokotlakých ocelových nádob a nádrží. 

Společnost vyváží výrobky téměř do všech zemí světa. Nejvyšší podíl dodávek však tradičně 

směřuje do zemí Evropské Unie. Hlavním produktem společnosti i nadále zůstávají 

vysokotlaké bezešvé nádoby, jejichž obrat z prodeje představuje 81,5 %, dále společnost 

vyrábí ocelové mlecí tělesa a jejich prodej tvoří 18, 3 % z celkového obratu. Tyto dva hlavní 

produkty společnosti mají zdaleka odlišné, nepropojené obchodní komodity, jenž si vyžadují 

vlastní obchodní politiku a strategii a mají zcela odlišné cílové skupiny zákazníku.  Pro 

představu o exportech společnosti si dovolím uvést obrázek (viz Obr. 3), kde jsou vykresleny 

země, do kterých společnost vyváží své výrobky [11]. 

V této problematice se společnost bude zaměřovat na zcela nový okruh odběratelů. Především 

tuto formu splatnosti bude nabízet odběratelům, kteří budou odebírat láhve do 300 ks v jedné 

objednávce.  
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Obr. 3 Země exportu [10] 

Největší podíl na tržbách v loňském roce, v prodeji ocelových láhví, zajistila německá 

organizace Messer GasPack GmbH, jejiž podíl představoval 10,96 % na celkových tržbách. 

Celkové tržby v roce 2015, z prodeje ocelových láhví, činily 1 996 488 415, 38 Kč. [11] 

 

 

Obr. 4 Rozložení tržeb z prodeje ocelových láhví podle zemí odběru 
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Na obrázku 4, lze vidět rozložení tržeb z prodeje ocelových láhví podle zemí odběru, také 

znázorňuje rozložení tržeb z prodeje ocelových láhví podle patnácti, pro nás, 

nevýznamnějších zemí. Jak graf znázorňuje, je zřejmé, že mezi největší odběratelé patří, 

právě Německo, kde podíl na tržbách ukazuje 23,11 %. 

Společnost má velmi malý podíl malých odběratelů, tzn. do odběru 300 ks láhví. Z tohoto 

důvodu je zaváděna forma dlouhodobých splatnosti, která bude sloužit odběratelům, kteří 

budou odebírat pouze limitované množství láhví. Tito odběratelé jsou schopni akceptovat 

vyšší cenu. Vyšší cena je výhodou pro dodavatele, přičemž náklady na výrobu jsou stejně 

vysoké, ale vyšší cena znamená vyšší zisk pro společnost. 

Dosavadní odběratelé odebírají velké množství láhvi. Láhve pak využívají jako obal na plyn, 

s kterým již dále obchodují. Plyn prodají v láhvi, kterou následně odběrateli pronajímají. 

Kdyby společnost začala nabízet formu pronájmu láhve malým klientům, stala by se 

konkurencí pro její velké odběratele, čímž by hrozilo, že by dosavadní odběratelé mohli 

ztratit, což by znamenalo pokles ročního obratu z prodeje vysokotlakých láhví.  Proto 

nastávajícím malým odběratelům nabízí formu dlouhodobých splatností.  

Celkový obrat společnosti za rok 2015 je cca 2,5 miliardy Kč, a je předpokládáno, že pokud 

má společnost zisk před zdaněním necelých 175 mil., je schopná poskytnout 35 mil Kč, ať již 

ze svých zdrojů nebo formou úvěru, efektivnějším vymáhání pohledávek, nebo z jiných 

zdrojů. Společnost se rozhodla vzít si na tuto činnost úvěr u bankovní instituce. 

Pro lepší vysvětlení a lepší obraz společnosti je vkládám jako příloha 1 výkaz zisku a ztráty za 

období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Kde je zaznamenán zisk společnosti za výše uvedené 

období. Na základě posouzení zisku za rok 2015 by společnost byla schopná na dlouhodobé 

financování vyčlenit 1/5 z částky 174 mil Kč, což představuje 35 mil Kč [11]. 

 

4.3 Kalkulace nákladů na dlouhodobé financování 

Jako výchozí údaje pro praktické řešení byla vybrána kalkulace na 50 litrovou ocelovou 

láhev. Tento typ představuje, nejpoužívanější a nejprodávanější typ. Proto byl do praktické 

části a na sestavení kalkulace vybrán tento typ, tudíž 50 litrová vysokotlaká ocelová láhev  

(dále jen OL). 
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Tab. 2. Kalkulační vzorec 50 litrové OL 

POLOŽKY KALKULACE Kč / Ks 

    

Přímý materiál  2290,5 

Materiál 1957,5 

Barvy 135 

Nářadí 198 

    

Přímé mzdy 163,5 

Mzdy 163,5 

    

Ostatní přímé náklady 444 

Energie 444 

    

Výrobní režie 629 

    

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 3527 

    

Zisk (40 % z VN Výroby) 1410,8 

Prodejní cena 4937,8 

 

Tabulka č. 2 přímo ukazuje vzorový kalkulační vzorec, ze kterého jsou zřejmé výrobní 

náklady, které zahrnují přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady, výrobní režii, 

zisk, který činí 40 % z částky vlastních nákladů výroby. Všechny položky kalkulace se 

vztahují na výrobu jednoho kusu 50 litrové ocelové láhve. 

Při použití kalkulace na výrobu 50 litrové ocelové láhve, kde vlastní náklady výroby, tvoří 

částku 3 527 Kč. Zisk společnosti na prodeji jednoho kusu 50 litrové OL činí 1 410, 8 Kč, což 

představuje 40 % z vlastních nákladů výroby. Za prodejní cenu jednoho kusu, 50 litrové 

ocelové láhve, je vypočtena částka 4 937, 8 Kč.  

Základní údaj pro výpočet bude brána informace, že si společnost na tyto aktivity vezme úvěr 

u banky ve výši 35 mil Kč za standardních podmínek 5 % ročně.  

Náklady spojené s touto aktivitou: 

- náklady na úvěr, které tvoří 5 % z prodejní ceny 50 litrové ocelové láhve, 

- náklady na sledování, urgence plateb, které tvoří 0,5 % rovněž z prodejní ceny 

výchozí ocelové láhve,    
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- pojištění rizik u společnosti Euler Hermes, která zajišťuje pojištění rizik, kdy 

v případě, že klient nezaplatí svůj dluh, zaplatí dluh za něj. Náklady spojené s touto 

aktivitou činí 3 % opět z prodejní ceny láhve.  

 

Předpokládaný profit na úvěru představuje 3 % z částky úvěrových nákladů. Tří procentní 

zisk pak bude započítán do celkové ceny jednoho kusu láhve. Nejedná se však o zisk na 

prodeji, ale jen pouze o zisk na úvěru. Zisk na prodeji jedné láhve je již zahrnut v prodejní 

ceně láhve, která je uvedená v kalkulaci. Tudíž zisk na úvěru na jednom kusu láhve je 

vyčíslen na 7, 41 Kč z úrokové částky, kterou tvoří 246, 89 Kč. Dále do konečné částky 

budou zahrnuty náklady na sledování plateb, které činí 0,5 % z prodejní ceny konkrétní OL, 

což vychází na 24, 69 Kč z částky 4 937, 8 Kč a náklady na pojištění rizik, jenž představuje 

0,3 % z prodejní ceny konkrétní OL, jenž představuje 14, 81 Kč z částky 4 937, 8 Kč. 

 

4.4 Stanovení očekávaného profitu 

V předchozí kapitole byly zjištěny náklady na dlouhodobé splatnosti. Společnost je schopna 

zajistit výrobku z limitovaných zdrojů 35 milionů Kč, po dobu nabízené dlouhodobé 

splatnosti, respektive zajistit jeden rok, popřípadě dva roky výroby s tím, že je očekávaná 

návratnost těchto vynaložených finančních prostředků. 

Pro stanovení očekávaného profitu společnosti je vycházeno z podnikových kalkulačních 

údajů na požadovaný druh vysokotlaké ocelové láhve. Tudíž bylo vypočteno, že konkrétní 

celkový zisk společnosti na jednom kusu láhve je 1 410, 8 Kč, úrok z této částky, který bude, 

také přínosný pro společnost činí 7, 41 Kč.  Očekávaný profit je tedy vyčíslený na 1 418, 21 

Kč.  

Zisk společnosti na jednom kusu výrobku činí 40 % z jeho vlastních nákladů výroby. 

Výnosnost na jednom kusu prodané konkrétní ocelové láhve pak činí 1 410, 8 Kč. Jedná se 

jen o zisk z prodeje.  

Výše úroků na úvěru je stanovena na 5 % z prodejní ceny konkrétní OL. Společnost má 

v úmyslu tuto částku získat zpět. Proto bude z úvěru vypočtený zisk na úvěru, který činí 

částku 3 % z částky úvěru. Úvěrové náklady tvoří částka vypočtena jako 5 % z prodejní ceny 

OL, což se rovná 246, 89 Kč. Zisk na úvěru, tedy 3 % z úvěrových náklady, tvoří 7, 41 Kč. 



23 

 

4.5 Návratnost investovaných finančních objemů 

Pokud celá výše uvedená úvaha dlouhodobého splacení části produkce bude vnímaná jako 

investice do trhu, pak lze spočítat návratnost této investice. Pro výpočet návratnosti 

finančních prostředku použijeme vzorec (1), [8], návratnost investice.  

 

Návratnost investice = 
              

             á                  
                     (1) 

 

Návratnost investice = 
          

                  
    

Návratnost investice = 2, 10 (roků) 

 

Výpočet návratnosti investice zahrnuje především částku investice, 35 mil Kč, která bude 

následně vydělena součinem mezi ziskovostí na prodeji, 1 410 Kč, a plánovanou produkci 

ocelových láhví za rok, což představuje 100 000 ks. Výsledek bude následně vynásoben 

počtem měsíců za rok, tudíž dvanácti.  Z předchozích výpočtů byla vyčíslena návratnost na 2 

roky a 10 měsíců.  

 

4.6 Stanovení modelu kalkulace pro praktické použití  

Výsledkem bakalářské práce je v prvé řádě kalkulační model, který je možno použít pro různé 

typy láhvi. Tento model obsahuje základ ceny pro zákazníka. Do tohoto vzorce bude 

dosazována již známa prodejní cena konkrétní ocelové láhve, dále jen OL, z předem 

stanovené kalkulace, která byla vypočtena z poskytnutých podnikových údajů. Výchozí údaje 

pro sestavení tohoto modelu tvoří kalkulace na nejběžnější výrobek a tím je 50 litrová 

vysokotlaká OL. 

První krok modelu zmiňuje vlastní náklady výroby. Ve druhém kroku je již známa prodejní 

cena ocelové láhve, v tomto případě se jedná o cenu 50 litrové OL. Dále je již naraženo na 

problematiku dlouhodobých splatností, do vzorce se dostávají náklady na úvěr, které činí 5 % 

z prodejní ceny OL. Následně jsou připočteny náklady na úvěr, které navyšují samotný zisk o 
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3 % z nákladu na úvěr. Kalkulační model zahrnuje i náklady spojené se sledováním plateb a 

pojištěním rizik. Náklady na sledování představuji 0,5 % z prodejní ceny a náklady na 

pojištění rizik 0,3 % rovněž z prodejní ceny OL.  

Výše zmíněné náklady jsou následně započteny do konečné ceny výrobku, respektive 

představují celkovou cenu konkrétního typu OL.   

Pro přiblížení této problematiky je připraven model pro konkrétní použití. Výrobní cena 

konkrétního typu láhve je již známa z výrobní kalkulace. Prodejní cenu známe taky. Model 

kalkulace pro dlouhodobé splatnosti zahrnuje navíc i náklady na úvěr, náklady na sledování 

plateb a náklady na pojištění rizik. Dále tento model zjistí i celkový zisk a celkovou prodejní 

cenu při určitém počtu prodaných kusu. Pro názorný přiklad jsem zvolila objednávku 300 ks 

OL. Následně model vypočte i splátky pro roční variantu i dvouroční variantu splatnosti.  

Tab. č. 3 Model kalkulace pro dlouhodobé splatnosti 

MODEL KALKULACE PRO DLOUHODOBÉ SPLATNOSTI 

POLOŽKY KALKULACE Kč / Ks 

    

Vlastní náklady výroby konkrétní OL 3527 

Zisk 40 % z VN Výroby 1410,8 

Prodejní cena konkrétní OL 4937,8 

    

Úvěrové náklady 246,89 

Úvěr 5 % 246,89 

    

Ostatní náklady  39,5024 

Náklady pojištění rizik 0,3 % 14,8134 

Náklady na sledování 0,5 % 24,689 

    

Základní cena pro zákazníka 5510,5848 

    

Zisk na úroku 3 %  7,4067 

Celkový zisk 1418,2067 

Celková cena 5517,9915 

 

V tabulce č. 3 je znázorněna modelová kalkulace. Pro použití tohoto modelu musí být již 

známy některé údaje. Jedná se především o vlastní náklady výroby OL, které známe již 

z podnikové kalkulace, jakožto i základní prodejní cenu konkrétní OL. Dále, jak je zřejmé, 
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model zahrnuje už zmíněné úrokové náklady, náklady na pojištění rizik a náklady na 

sledování. Z toho vyplývá základní cena pro zákazníka. K této ceně bude připočten navíc i 

zisk na úrocích, který představuje 3 % z úrokové částky, což nakonec představuje celkovou 

částku OL 5 517 Kč za kus. 

 

 

Obr. 5 Srovnání konečné ceny běžné kalkulace a modelu kalkulace 

 

Obrázek č. 5 pro srovnání konečné ceny běžné kalkulace a modelu kalkulace uvádí rozdíl 

kalkulačních vzorců, který je zřejmý hned na první pohled. Nejen, že se výrobek liší celkovou 

cenou ale je zde vidět, že nový model kalkulace pro dlouhodobé splatnosti (viz tab. č. 3), je 

rozšířen o úvěrové náklady a o ostatní náklady na zajištění právě již zmíněného úvěru. 

Každopádně kalkulační vzorec pro běžnou kalkulaci je zaměřen pro prodej odběratelům 

s vysokým množstvím odebíraných kusů.  
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Tab. č. 4 Zisk a celková prodejní cena 

ZISK A CELKOVÁ CENA PŘI PRODEJI x KS 

VÝROBKŮ 

 
Ks Kč 

Celková cena 

 

5517,9915 

Zisk 

 

1418,2067 

Prodávané množství 300 

 Zisk při prodeji x ks 

 
425462,01 

   Celková prodejní cena při x ks 

 

1655397,45 

 

V tabulce č. 4 je vypočtený zisk a celková prodejní cena. Předpoklad je, že odběratelé budou 

odebírat láhve do 300 ks. Zisk při prodeji 300 ks láhví bude pro společnost znamenat výnos 

v částce 425 462, 01 Kč. Výše zisku byla zjištěná pomocí výpočtu, kdy byly mezi sebou 

vynásobeny částky zisku za 1 ks láhve a prodávané množství láhve, což tvoří 300 ks láhví. 

Dále je možné z tabulky vyčíst i celkovou cenu za 300 prodaných kusů tzn. že, celková cena 

za 1 výrobek byla vynásobena počtem prodávaných kusů. Celková cena tvoří částku 

1 655 397, 45 Kč.   

Z toho plyne, že zisk z těchto speciálních forem splatnosti by byl pro společnost přínosný, 

nejedná se o žádné nízké částky, a proto by společnost měla uvažovat o zavedení těchto 

nadstandardně dlouhých lhůt splatnosti, jenž ještě neposkytuje. 

 

Tab. č. 5 Varianty nadstandardně dlouhých lhůt splatností 

VARIANTY NADSTANDARDNĚ DLOUHÝCH LHŮT SPLATNOSTÍ 

SPLATNOST DNY DENNÍ SPLÁTKA Denní zisk při výrobě x ks 

1 rok 365 4535,335479 1165,649342 

2 roky  730 2267,66774 582,8246712 

 

Dříve již bylo řečeno, že pro dlouhodobé splatnosti byly stanoveny dvě varianty splatností a 

to varianta pro 1 rok nebo varianta pro 2 roky. Přičemž v tabulce č. 5 je vidno, že denní 

splátka při první variantě je vyčíslena na 4 535 Kč. V tabulce je možné vidět i denní zisk 

společnosti, který při první variantě vychází na 1 165, 65 Kč. Při druhé variantě je částka 
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denní splátky vypočtena na 2 267, 67 Kč a částka zisku představuje 582, 82 Kč. Vše je opět 

počítáno pro odběr 300 ks OL. 

Dříve již bylo zmíněno, konkrétně v tabulce č. 5, že klientům budou nabízeny dvě varianty 

splatnosti. V tabulce č. 6, Formy splátek pro zákazníka na 2 roky, jsou vypočteny částky pro 

dlouhodobou splatnost poskytnutou na dva roky. Možnosti splátek jsou dále rozděleny do tří 

kategorií, a to jako, měsíční, čtvrtletní a půlroční 

 

Tab. č. 6 Formy splátek pro zákazníka na 2 roky 

FORMY SPLÁTEK pro zákazníka na 2 roky 

Celková prodejní cena (Kč) 1655397,45 

Splátka Kč 

Měsíční  68974,89375 

Čtvrtletní  206924,6813 

Půlroční 413849,3625 

 

Z tabulky č. 6 jsou viditelné návrhy variant pro splatnosti při splátce na dva roky. Měsíční 

splátka v tomto případě vykazuje částku 68 974, 89 Kč. Čtvrtletní splátka představuje částku 

206 924, 68 Kč. A nakonec při půlroční splátce bude společnost inkasovat 413 849, 36 Kč. 

Splátky jsou určeny pro zákazníka. 

Naproti tomu varianta pro splatnost pohledávek na jeden rok logicky představuje částky vyšší. 

V následující tabulce jsou tyto částky přiblíženy.  

 

Tab. č. 7 Formy splátek pro zákazníka na 1 rok  

FORMY SPLÁTEK pro zákazníka na 1 rok 

Celková prodejní cena (Kč) 1655397,45 

Splátka Kč 

Měsíční  137949,7875 

Čtvrtletní  413849,3625 

Půlroční  827698,725 
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Již bylo zmíněno, že tabulka č. 7, názorně ukazuje splatnosti, opět rozděleny do třech 

kategorií, a to měsíční, čtvrtletní a půlroční. V tomto případě je měsíční splátka určena ve výši 

137 949, 79 Kč, přičemž výše dalších kategorií splatnosti se odvádí z této částky. To 

znamená, že částka splátky čtvrtletní je 413 849, 36 Kč a částky splátky půlroční představuje 

částku 827 698, 73 Kč.  

Z tabulky č. 6 a tabulky č. 7 jsou čitelné částky při různých variantách splácení. Odběratel si 

může vybrat podle toho, co nejvíce vyhovuje jeho platebním podmínkám. Z logického 

hlediska je zřejmé, že splátky pro dvou roční variantu vycházejí nižší než splátky pro variantu 

jednoroční, ale společnost si může dovolit nabízet i variantu s dobou splatnosti 2 roky.  

Výše uvedené údaje představují model kalkulačního vzorce, který může být použit pro různé 

typy vysokotlakých ocelových láhví s tím, že prodejní cena láhví je známa z podnikových 

podkladů. Z toho plyne, že na základě objednávky, je možno klientovi sestavit celkovou 

kalkulaci a nastavit mu i splátky podle splatnosti, která mu bude vyhovovat. 

  

4.7 Možnosti praktického využití 

Tato práce byla zaměřena na dlouhodobé splatnosti pohledávek. Hlavním cílem bylo vytvořit 

modelovou kalkulaci pro mále odběratelé, kteří od nás budou odebírat malé množství láhví. 

Jedná se především o odběratele, kteří nejsou schopni uhradit částku za zboží hned. A proto 

těmto odběratelům budou poskytnuty dlouhodobé splatnosti. Dlouhodobé splatnosti budou 

nabízeny ve dvou variantách. Jedná se především o dobu splatnosti rok nebo dva roky.  

Tento model kalkulace je připravený na praktické použití. Jak již bylo vše zmíněno, 

respektive v bodě 4.6, kde byl předveden model kalkulace. V tomto modelu jsou zahrnuty 

veškeré náklady na poskytování této speciální nabídky. Tudíž v první části je zjištěno, jaké 

výdaje to bude znamenat pro společnost. V další části je vypočten zisk, jak celkový, na 

prodeji jedné láhve, tak i ten, který společnost bude inkasovat od zákazníka na úvěru. 

Nakonec je známa i celková cena jednoho kusu konkrétní láhve. 

V neposlední řadě model kalkulace ukazuje i celkovou cenu za určité množství odebíraných 

láhvi a také celkový zisk za toto množství. 

Jako poslední část modelu je část pro odběratele, kde je přímo zjištěna forma splátek. Pak už 

jen záleží na klientovi, zda si vybere variantu splatnosti na jeden rok nebo na dva. Klient má 
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možnost se rozhodnout mezi třemi formami splátek, a to buď měsíčně, čtvrtletně nebo 

půlročně. 

 

4.8 Zhodnocení přínosu pro společnost 

Zadání bakalářské práce bylo formulováno tak aby mělo konkrétní přínos pro společnost. 

Doposud, jak již bylo zmíněno, společnost tento typ obchodování nevyužívá, přestože 

poptávka na trhu po uvedeném  způsobu obchodování reálně existuje. V rámci obchodních 

praktik nebyl doposud nastaven systém, který by vzal v úvahu všechny faktory, mající vliv na 

tvorbu ceny za podmínek dlouhodobé splatnosti. 

Konkrétní přínos pro společnost spočívá ve skutečnosti, že uvedený kalkulační vzorec 

poslouží obchodníkům společnosti jako pomůcka pro výpočet ceny pro vybraný segment 

zákazníků a pro rozvinutí tohoto druhu obchodování. Tento typ obchodů může společnost 

zkusit prosadit na domácím trhu, a pokud se osvědčí, lze do uvedeného kalkulačního vzorce 

dosadit proměnné pro další, zahraniční trhy a tento postup uplatnit i na jiných teritoriích, kde 

zle předpokládat jiné úrokové sazby, jinou úroveň cen a také odlišné podmínky pro daný trh. 

Dalším přínosem je skutečnost, že do uvedeného vzorce lze dosazovat libovolný typ 

konkrétního výrobku – ocelové láhve a zjistit tak konkrétní cenu pro daný konkrétní typ 

ocelové láhve, neboť cenový rozsah jednotlivých typů láhví je značný a pohybuje se od cca 

25 € až po 600 a více €. 

Ve společnosti již proběhlo několik úvah na téma dlouhodobé splatnosti, avšak nikdo tuto 

problematiku neřešil do detailů zmíněných v této práci. V každém případě je popsaná forma 

obchodování možností k dalšímu růstu prodejů a tržeb a může být uplatněna nejen 

v popisované společnosti, ale také ve společnostech sesterských s obdobným typem 

výroby.       

 

 

 



30 

 

5 Závěr  

Bakalářská práce se zabývala stanovením všech nákladu na poskytnutí dlouhodobých 

splatnostní. Jako záštitu této problematiky jsem zvolila pro společnost formu úvěru u 

bankovní instituce ve výši 35 mil Kč, přestože dle současného stavu by společnost měla být 

schopna zdroje na financování dlouhodobých splatnosti nalézt ze svých finančních 

prostředků. Vynaložená investice se nám při výrobě 100 000 ks láhvi za rok, vrátí za 2 roky a 

necelých 10 měsíců. Na základě sestavené kalkulace byly zjištěny vlastní náklady výroby a 

prodejní cena včetně zisku z této částky, který činí 40 % z prodejní ceny 4 937, 8 Kč. 

Pro výpočty bylo vycházeno z výrobní kalkulace na 50 litrovou ocelovou láhev. Prodejní cena 

výše uvedené láhve vychází z průměru cen pro velké odběratelé, jenž se nejvíce každoročně 

podílí na tržbách společnosti. Pro nové odběratele s dlouhodobou platební podmínkou byl 

připraven kalkulační model, ve kterém jsou zahrnuty předpokládané náklady na poskytnutí 

dlouhodobých splatnosti. Tento model obsahuje očekávané náklady na použití dlouhodobých 

splatností. Jedná se o náklady na úroky, náklady na vyřízení a poskytnutí úvěru, vedení 

agendy, a sledování plateb a pojištění rizik. Přidaná hodnota pro společnost je v případě 

nadstandardních podmínek splatnosti navýšena o určitý profit na úrocích. Společnosti při 

kalkulovaných úrocích 5 % a při úvěrovém objemu 35 mil Kč, by měla tvořit ještě větší 

přidanou hodnotu než při standardní krátkodobé splatnosti. Jako zisk na úrocích jsou 

připočteny 3 % z úrokové částky, které odběratel uhradí v ceně výrobku.  

Kalkulační model pro dlouhodobé splatnosti je připraven pro praktické použití. Společnost 

tuto formu prodeje doposud nevyužívá a prozatím ji nebrala do úvahy, neboť si vystačila se 

standardními podmínkami. V současnosti však navyšuje výrobní kapacity a bude potřebovat 

nové zákazníky a tato práce nabízí nový model, který je připraven k vyzkoušení na domácím 

trhu. Pokud se tato forma prodeje uchytí, je rozhodnuta nabídnout tento prodej i na 

zahraničních trzích v omezeném objemu a vybraným klientům, s tím, že by byly použity jiné 

koeficienty na poskytnutí úvěru a celkově na náklady s tímto problémem spojené, které by 

odpovídaly konkrétním zahraničním tržním podmínkám.  

Model bude vycházet ze shodných předpokladů, z podnikových kalkulací, avšak vezme 

v úvahu jiné úvěrové procenta, délku splácení, měnu a další. Kalkulační model je určen pro 

jakýkoliv typ výrobku. Jestliže je známa prodejní cena výrobku, je možno ji dosadit do 

vzorce, který ihned vypočte novou prodejní cenu určenou pro dlouhodobé splatnosti. Model 

funguje jak pro společnost, tak pro klienta. Nejenže umí vypočíst náklady na poskytnutí 
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dlouhodobých splatnosti, prodejní cenu a zisk pro společnost, ale určí klientovi výši splátek 

podle toho, jakou si zvolí formy poskytnutí splatnosti, jestli bude splácet rok nebo dva. 

Zákazník si může vybrat i variantu splátek podle toho jak mu vyhovuje, a to buď měsíční, 

čtvrtletní nebo půlroční.  

Byl sestaven model kalkulace na poskytnutí dlouhodobých splatností, kde byly zahrnuty 

veškeré náklady s tímto spojené. U tohoto modelu vyšla prodejní cena se všemi náklady a 

zvýšeným prodejním ziskem o částku.  
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6 Příloha 1 Výkaz zisku a zráty 
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