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Anotace  

V předložené práci na téma „Analýza nákladů a výnosů vybrané společnosti“ je 

zpracován přehled používaných ukazatelů nákladů a výnosů vybrané firmy a jsou navrženy 

některé možné návrhy změn s cílem zvýšit zisk.  

Praktická část zahrnuje podrobný rozbor výše zmiňovaných ukazatelů a jejich 

následné zhodnocení. Jsou vyčísleny celkové náklady a výnosy za poslední 4 roky a na 

základě teoretických zkušeností navrhnuty změny a opatření, která jsou uvedena v poslední 

části práce. Celkové výsledky by měly pomoci k dosažení firemních cílů a snížení nákladů.  

Z provedených analýz a z vlastních zkušeností jsem navrhla zefektivnění ve formě 

investice, které má za cíl ukázat společnosti další alternativy zvýšení zisku a snížení 

nákladů. Také odhalit skryté nedostatky, které jsou písemně zaznamenány v tomto projektu. 

 

Klíčová slova: náklad, výnos, zisk   

 

Summary 

In the presented thesis named ”Cost-benefit analysis of the selected company“ is 

prepared an overview of indicators of costs and benefits of the selected company and 

proposed measures to increase profits. 

The practical part includes a detailed analysis of these indicators and their 

subsequent evaluation. There are calculated the total costs and revenues over the last 4 

years based on the theoretical knowledge, the proposed amendment and the actions that are 

listed in the last part of my thesis. The overall results should contribute to achieve 

corporate objectives, namely the increase of profits and costs reduction. 

Based on the analysis and my own experience, I have proposed an efficient way to 

invest and also tried to reveal hidden weaknesses that I have described in this thesis. 

 

Keywords: cost, benefit, profits 
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1 ÚVOD  

Cílem diplomové práce je teoreticky popsat jednotlivé nákladové a výnosové položky, 

zanalyzovat náklady a výnosy společnosti Autodoprava Cielecký a závěrem zhodnotit a 

posoudit dosavadní činnost firmy. Vybraná společnost se zabývá především autodopravou 

sypkého stavebního materiálu a okrasného kameniva. Analýza nákladů a výnosů je 

nedílnou součástí pro správné řízení firmy. V práci uplatňuji veškeré získané znalosti a 

dovednosti a na tomto základě rozeberu současný stav vybrané společnosti v oblasti 

finanční analýzy. 

V současné době je velmi těžké maximalizovat zisk prostřednictvím prodeje, neboť trh 

je závislý na poptávce. Firma může klást větší důraz na vlastní prodej stavebního materiálu 

nebo se uchytit na trhu rozšířením svých služeb v očekávané rychlosti dovozu, ale nejprve 

si musí zhodnotit svou situaci na trhu. Náklady jsou komplikovanou položkou a velmi 

rozsáhlou kapitolou, která je ovlivněna řadou faktorů pro správné vedení firmy. Proto se 

klade velký důraz na jejich optimalizaci. Sledováním nákladů, nákladovosti může firma 

nalézt cesty k odstranění přebytečným úbytkům peněžním prostředkům.  

Důkladným a přesným rozborem nákladů a výnosů na základě sledování 

hospodářského vývoje a finanční situace firmy jsme schopni reagovat na případné změny, 

v některých případech dokonce změny předvídat a využít je ve svůj prospěch. Poté se 

výsledky hospodaření stávají jedním z nejdůležitějších kritérií pro ekonomické 

rozhodování. Prověřením nákladů a výnosů se zabývá manažerské účetnictví, které 

poskytuje managementu společnosti důležité podklady pro přesnější vyhodnocování a 

porovnávání minulé a současné doby.  

V diplomové práci teoreticky vymezím základní rozdělení nákladů a výnosů. Popíši jak 

její profil, historii, tak současnost. Největší důraz budu klást na praktickou část, ve které se 

zaměřím na účetní rozbor výkazu zisku a ztrát jednotlivých položek, konkrétně analýze 

vybraných ukazatelů nákladů a výnosů firmy. Tato kapitola dává přehled o vývojových 

trendech za období 2007 - 2010. Rozeberu současnou situaci firmy autodoprava Cielecký a 

definuji její současné aktivity v oblasti prodeje a poskytování služeb.  
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Posledním cílem diplomové práce uvedu následné návrhy a možná opatření ke snížení 

nákladových položek a zvýšení položek výnosových. Zlepšení a zefektivnění poskytování 

služeb zákazníkům a odběratelům. 
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

 

Společnost Autodoprava Jan Cielecký, dále jen Autodoprava Cielecký, analyzována v 

této diplomové práci, byla založena v roce 1997 panem Janem Cieleckým, který má dnes 

více jak 35letou praxi v autodopravě. Na počátku své profese se majitel firmy věnoval 

pouze autodopravě, ale postupem času rozvinul své nabízené portfolio o další produkty a 

služby.  

Mezi hlavní cíle společnosti patří nákup sypkého stavebního materiálu od stálých 

dodavatelů, a poté prodej a rozvoz nákladními automobily dalším stavebním firmám a 

malým podnikatelům.  

V oblasti působení se firma zaměřuje na:  

 poskytování služeb a zajišťuje  

o dopravu sypkých stavebních materiálů a okrasných kameniv; 

o externí opravy nákladních automobilů; 

o autojeřábní práce a výkopové práce; 

 v oblasti prodeje 

o distribuce sypkých stavebních materiálů. 

Obchod je založený především na: 

 telefonické domluvě; 

 předem objednaných pracích podchycenými písemnými smlouvami;  

 osobní konzultaci a poradenství. 
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Autodoprava Cielecký sídlí v Šenově na ulici Václavovické s poštovním směrovacím 

číslem 739 34. Na Obr. č. 1 vidíme mapku se sídlem společnosti, které je vyznačeno 

červenou šipkou. 

 

Obr. č. 1:  Mapa stránek sídla společnosti 

 

odkaz: www.mapy.cz 

2.1 Historie firmy  

Firma byla založena v roce 1997 zápisem do Živnostenského rejstříku vedeném 

Okresním úřadem ve Frýdku – Místku (živnost silniční motorová doprava a oprava 

silničních vozidel) [7]. 

Prvním zaměstnancem byl syn pana Cieleckého. Další zaměstnance a uchazeče o práci, 

především řidiče nákladních vozidel, postupně získával každým rokem pomocí inzerátů 

v novinách, reklamy ve Zlatých stránkách nebo přes Úřad práce ve Frýdku - Místku. Svou 

praxí a rychlostí si získával stálé odběratele a zákazníky.  
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2.2 Současnost  

 

K reorganizaci a rozkvětu firmy došlo v roce 2000, v okamžiku přesídlení do velkého 

areálu v Šenově. Jeden z důvodů byla i konkurence, která byla a stále je na trhu velmi silná. 

Majitel firmy zakoupil pozemek v Šenově o rozloze 5 454 m2. Finanční prostředky získal 

úvěrem z banky. Obrat za rok 2010 činil zhruba 21 mil. Kč. V roce 2009 a v průběhu roku 

2010 investoval do obnovy vozového parku a nakoupil nový čelní nakladač VOLVO 180, 

dva nákladní automobily TATRA 815 S3 TERNO, zřídili váhu pro prodej sypkých 

materiálů a rozšířili nabídku okrasného kameniva dováženého z Polska a ze Slovenska.  

  

Další služby prodeje sypkých stavebních materiálů a okrasných kameniv: 

 štěrk a okrasný štěrk;  

 písek omítkový osívaný; 

 struska (umělý kámen);  

 lomový okrasný kámen; 

 valouny; 

 kačírky; 

 černá těžká ocelárenská struska; 

 okrasná kameniva. 
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Obr. č. 2: Jednotlivé frakce sypkého stavebního materiálu a okrasného kameniva  

(uvedené ceny bez DPH) 

 

Písek omítkový osívaný 

Cena [Kč]: 290,-/1t 

 

Struska (umělý kámen) 

Cena [Kč]: 210 – 310,-/1t 

 

Kámen 

Cena [Kč]: 340 - 440,-/1t 

 

Okrasný štěrk 

Cena [Kč]: 350,-/1t 

 

Štěrk 

Cena [Kč]: 350,-/1t 

 

Lomový okrasný vápenec 

Cena [Kč]: 3000,-/1t 

 

Valouny 

Cena [Kč]: 680,-/1t 

 

Kačírky 

Cena [Kč]: 580,-/1t 

 

Černá těžká ocelárenská 

struska 

Cena [Kč]: 140 - 160,-/1t 

odkaz: firemní materiál 
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Při větším odběru materiálu poskytuje firma slevy. Mezi další služby patří také 

opravárenská činnost vozů Tatra. Všechen materiál se váží na vybudované váze.  

Denně se vyveze 210 tun materiálu. K navýšení poptávky se firma zaměřila na 

kvalitní reklamu v podobě billboardu a internetové stránky. Společnost 

zajišťuje vnitrostátní dopravu vozidly Tatra a Cat.  

 

Mezi hlavní odběratele k převozu stavebního materiálu patří: 

 AVT (kdysi OKD); 

 ŠDS - Šenovské dopravní stavby;  

 ODS - Ostravsko-dopravní stavby;  

 Dopravní stavby FREKOMOS;  

 TORAMOS.  

Hlavní zakázku má firma u společnosti AVT, u kterých má stálou zakázku s dopravou 

a přepravou materiálu, vagónuje uhlí, rekultivuje plochy, nakládá recyklát nebo upravuje 

pozemní komunikace.  

V roce 2010 získala firma velkou zakázku v obchodním centru Shopping park na 

navezení 30 tís. tun přirodního kameniva, frakce 0 – 125 mm.   

 

Mezi hlavní dodavatel stavebního materiálu pro drobné podnikatelé patří: 

 ČMŠ - Českomoravské štěrkovny. 

Sypký stavební materiál, resp. českomoravský štěrk se dováží z lomu Hrabůvka (u 

Hranic na Moravě). 

V současné době má firma 23 zaměstnanců, využívá 13 nákladních automobilů, 

sklápěcí návěs VOLVO + souprava, autojeřáb Tatra 148, čelní nakladač CAT 936 a čelní 

kolový nakladač VOLVO. 
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2.3 Organizace společnosti 

 

Firma zaměstnává 23 zaměstnanců. V čele společnosti je majitel firmy pan Cielecký, 

který se stará o obchod, smlouvy a peněžní pohyby na účtu.  

 Na úseku administrativy pracují celkem 2 zaměstnankyně, které mají na starost 

vedení evidence zakázek, přípravu pracovních listů na každý den, fakturaci a 

prodej stavebního materiálu; 

 Na úseku dopravy je zaměstnáno 12 řidičů, kteří rozváží stavební materiál;  

 Technik zajišťuje nákup náhradních dílů pro opravy a 5 mechanici se starají o 

stabilní provoz nákladních aut; 

 3 strojníci se starají o obsluhu a údržbu velkých nakladačů a přívěsů; 

 Externě je zaměstnaná účetní, která vede veškeré účetnictví společnosti.  

Podnik si sestavil následující organizační schéma společnosti, které je patrné na 

následujícím obrázku, viz Obr. č.  3. 

 

Obr. č.  3: Organizační schéma společnosti Autodoprava Cielecký 

 

Majitel společnosti  

Administrativa a obchod  Technické služby  

Oprava  Doprava  
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2.4 Strategie podniku 

 

Podnik se snaží zajistit si stálost dodavatelů a odběratelů a především rozšířit nabídku 

a prodej svých služeb. Firma zdatně prošla ekonomickou krizi, která vypukla v roce 2009 a 

na podnik dolehla až v roce 2010. Majitel společnosti prodal starší nákladní automobil 

Tatra se soupravou a v roce 2009 získal úvěr na zakoupení dvou nových nákladních 

automobilů VOLVO 180. Od roku 2010 došlo ke zdražení dálnic, mýtného a nárůstu cen 

pohonných hmot, tak firma zvýšila cenu dovozu zhruba o 2 - 4% a snažila se zvýšit 

zakázkový prodej na dopravu stavebního materiálu.  

Proto v následujích letech se firma bude intenzivně rozvíjet k lepšímu poskytování 

služeb a investovat do renovace vozového parku a skladových prostor.   
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPOLEČNOSTI 

 

V kapitole je vysvětlen a popsán teoretický význam nákladů a výnosů určitého 

dopravního odvětví. Jedná se o specifický produkt, v našem případě převážně o 

autodopravu stavebního materiálu. V teoretické části nebudeme zkoumat náklady a výnosy 

určitého odvětví, ale zaměříme se na jejich teoretický význam. 

3.1 Pojem náklad 

 

Použitím výrobních faktorů dochází k okamžité spotřebě, např. materiálu, ovšem 

některé se spotřebovávají postupně pomocí odpisů, např. strojů. Můžeme charakterizovat 

náklady podniku jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů39. Představují vše, 

co je zapotřebí k tomu, aby byl výrobek vyroben či služba zhotovena a zboží se dostalo od 

výrobce ke spotřebiteli.  

Peněžní výdaj vyjadřuje skutečný výdaj peněz z pokladny nebo z účtu v bance, které 

jsou nezbytné k provozování. Např. při nákupu stroje se jedná o peněžní výdaj, ale 

v průběhu odpisování se cena přenáší do nákladů podniku.  

 

V podniku se náklady třídí na:  

1. druhové třídění nákladů; 

2. účelové třídění nákladů; 

3. změny objemu výroby; 

4. spotřebované vstupu 

5. ostatní způsoby třídění. 

3.1.1 Druhové třídění nákladů  

 

Druhové třídění nákladů je spojeno s výrobními faktory (práce, dlouhodobý hmotný 

majetek a materiál). V praxi se používá podrobnější třídění v účetním systému ve výkazu 

zisku a ztrát, zkráceně výsledovka. Ta se z pravidla dělí na oblast činnosti (provozní, 

finanční a mimořádné náklady) a podle nákladových druhů.  
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Základními druhy nákladů jsou:  

- spotřebované nákupy (spotřeba materiálu, energie apod.); 

- osobní náklady (mzdy, provize, zdravotní a sociální pojištění apod.); 

- odpisy (hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku); 

- daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí apod.); 

- služby (opravy, cestovní náklady, poradentské služby)  

- rezervy, opravné položky k provozním nákladům (zákonné rezervy, aj.);  

- finanční náklady (nákladové úroky); 

- mimořádné náklady (manka a škody); 

- další provozní náklady. 

 

3.1.2 Účelové třídění nákladů  

 

Používá se dvojí třídění nákladů:  

 

1. Třídění nákladů podle útvarů  

Vnitropodnikovým útvarem jsou střediska, místně vymezené části podniku, které jsou 

zodpovědné za tyto náklady nebo i výnosy. Přehledem nákladů středisek je rozpočet. 

Používá se pouze u větších podniků   

 

2. Třídění nákladů podle výkonů  

Neboli kalkulační třídění, které firmě umožňuje definovat náklady na jednotlivé 

výrobky či služby. Pomáhá zjistit výnosnost (rentabilitu) jednotlivých výrobků a její 

výrobkovou strukturu.  

 

Dvě základní skupiny nákladů:  

a) Přímé – řadíme k jednotlivým druhům výrobků, přímo na kalkulační jednici. 

b) Nepřímé – režijní náklady, se zjišťují na celý útvar nebo jsou vynakládány na více 

druhů výrobků.  
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3.1.3 Náklady podle závislosti na změnách objemu výroby 

 

Důležitým ukazatelem pro posuzování vývoje nákladů v závislosti na změnách 

v objemu výkonů. Nejdůležitější rozdělení nákladů je na fixní a variabilní, které je možno 

zobrazit pomocí nákladových funkcí.  

a) Fixní (neměnné, stálé) – nemění se s rostoucím objemem výroby. Např. odpis 

stroje, nájemné apod. Při změně výrobní kapacity nebo změny výrobního programu, 

v kratším časovém intervalu, se mění fixní náklady skokem. 

b) Variabilní (proměnlivé) – se mění s objemem výroby, např. jednicový materiál, 

jednicové mzdy a jejich průběh je buď:  

- proporcionální, což znamená, že náklady rostou stejně rychle jako objem výroby;  

- nadproporcionální (progresivní) náklady, které rostou rychleji, než objem 

produkce; 

- podproporcionální (degresivní) mají rychlejší spád a rostou pomaleji, než objem 

produkce [1].  

 

3.2 Pojem výnos  

 

Podobně jako u nákladů musí podnik rozlišit rozdíl mezi výnosem a příjmem. Výnos, 

neboli peněžní částka, kterou firma získala v určitém časovém období ze svých 

hospodářských činností, bez ohledu na to, zda došlo k jejímu inkasu. Hlavní položkou jsou 

tržby z prodeje výrobků a služeb, poté přijaté úroky či penále a pokuty apod.  

Peněžním příjmem se rozumí skutečný tok peněz do pokladny (též Cash flow). 

Vynásobením množství objemu vyrobené produkce a její ceny vypočeteme celkový příjem, 

která firma získá prodejem svých výrobků [4].  
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3.3 Hospodářský výsledek firmy  

 

Po odečtení celkových výnosů od nákladů získáváme hospodářský výsledek firmy. 

Jsou-li výnosy větší, než náklady, dosahuje firma zisku, kterého chce docílit každá 

prosperující společnost. Naopak, jsou-li náklady větší, než výnosy, označujeme jej jako 

ztrátu. Zisk je základním motivem pro rozhodování a důležitou součásti pro podnikání.  

Mezi nejdůležitější poměrové ukazatelé patří:  

3.3.1 Ukazatel rentability 

 

Ukazatelé rentability neboli výnosnosti zachycují schopnost podniku produkovat zisk a 

zhodnocovat jeho kapitál. Potřebné informace vyčteme ze dvou základních účetních 

výkazů - z rozvahy nebo z výkazu zisku a ztrát. Zisk může být brán jako čistý zisk (před 

odečtením úroků a daní), zisk před zdaněním nebo čistý zisk (zvýšený o úroky, na něž 

musí zapůjčený kapitál také vydělat). Obecně se rentabilita počítá jako poměr zisku a 

vloženého kapitálu, který má více podob. Mezi dva najčastěji používané ukazatelé patří:  

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE):  

Rentabilita vlastního kapitálu lze vyjádřit jako poměr čistého zisku a vlastního kapitálu, 

viz následující vztah:  

 

  

 

 

Pomocí tohot ukazatel mohou investoři zhodnotit výnosnost kapitálu a zjistit, zda jejich 

kapitálu nehrozí riziko investice.  

 

 Rentabilita tržeb (ROS):  

Kromě rentability kapitálu (vlastního či celkového) se hodnotí výnosnost podniku a lze 

vyjádřit následujím vztahem:  

 

       

kapitálvlastní

ziskčistý
ROE =

tržby

zisk
ROS =
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Ukazatel charakterizuje úspěšnost firmy a podává informace o velikosti zisku, která 

závisí především na cenách prodávaných výrobků a poskytovaných službách [2].  

 

3.3.2 Ukazatel nákladovosti  

 

Náklady jsou spojeny s tvorbou podnikových výnosů, které se dají srovnat pomocí 

procentního vývoje výnosů s vývojem nákladů. Ukazatel nákladovosti je jedna z možností, 

jak posoudit vztah mezi výnosy a náklady. Vztah haléřové nákladovosti je následující:  

Q

N
n =      [hal./1Kč], [Kč/100 Kč] 

kde:  n …  nákladovost (celková nebo po jednotlivých položkách) 

  Q …  objem produkce 

N …  celkové náklady  

 

Další ukazatel, který vypovídá o posouzení vztahu mezi náklady a výnosy je výpočet 

relativní změny nákladů. Vyjádřen rozdílem mezi hodnotou období (1), resp. skutečnou 

hodnotou a přepočtenou hodnotou (relativní). Přepočtený objem nákladů vychází ze vzorce 

nákladovosti, ze kterého určujeme celkové náklady a po dosazení objemu produkce 

v období (1) a nákladovosti v období (0) získáme vztah pro relativní změnu nákladů:  

 

   

 

 

kde:  relN∆  …  relativní změna nákladů 

  N1  …  skutečné náklady v období (1) 

  Npřep  …  přepočtené náklady 

  n0   …  nákladovost v období (0) 

  Q   …   objem produkce, hodnota výnosů  

 

0

1
011011 Q

Q
NNQnNNNN preprel ∗−=∗−=−=∆
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K relativní úspoře dojde tehdy, pokud náklady v období (1) byly menší než náklady 

přepočtené, resp. výsledek bude záporný. U kladného výsledku se přikláníme k relativnímu 

překročení nákladů. Po úpravě předchozí rovnice dostáváme tento tvar:  

 

 

 

 

  V konečné úpravě je relativní změna nákladů rovna rozdílu nákladovostí 

v jednotlivých období vynasobeném objemem produkce v období (1). Pokud se jedná o 

haléřovou nákladovost, objem produkce je uvedena v korunách, jestliže je nákladovost 

brána v korunách na 100 Kč výnosů, produkce je vyjádřena ve stokorunách [5].   

 

3.4 Analýza stavových ukazatelů 

 

Stavové ukazatelé poskytují firmě informace o změně objemových ukazatelů za 

časové období. Mezi tyto ukazatelé patří horizontální a vertikální analýza.  

3.4.1 Analýza trendů 

 

Analýza trendů neboli horizontální analýza je prováděna po řádcích horizontálně a 

porovnávají se jednotlivé ukazatelé. Vycházíme z účetní závěrky jako je např. rozvaha a 

výkaz zisku a ztrát, které obsahují údaje nejen za běžné účetní období, ale i za minulé 

účetní období. Z těchto výchozích údaje je firma schopna si určit absolutní výši změny 

v procentním vyjádření nebo si sestavit z více účetních období časové řady daného 

ukazatele, ze kterých lze analyzovat průběh změn a zkoumat budoucí dlouhodobější 

vývojové trendy příšlušných ukazatelů. Časové období není příčinou změny, musí být 

prováděna obezřetně včetně vlivu inflace, která může zkreslit výsledky [5].  
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3.4.2 Procentní rozbor  

Také uváděn jako vertikální analýza, která pracuje s údaji ve výkazech umístěných 

shora dolů. Údaje uváděné v účetních výkazech mají lepší vypovídací schopnost po 

převedení na absolutní hodnoty v procentním vyjádření. Umožňuje porovnávat podniky se 

stejným zaměřením bez ohledu na jejich velikost. Např. v rozvaze jsou jednotlivé položky 

vztahovány k součtu celkových aktiv, v případě výkazu zisku a ztrát lze určit celkový 

objem výnosů, resp. čistých tržeb [5]. 
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4 ANALÝZA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ DANÉ SPOLEČNOSTI  

Určení hlavních činitelů, které působí na objem nákladů, odhalují pozitivní a negativní 

příčiny, patří mezi hlavní cíle analýzy k posouzení vývoje nákladů a výnosů společnosti. 

Kapitola obsahuje celkové náklady a výnosy analyzované firmy a jejich procentuální 

vyjádření.  

 

 

4.1 Náklady společnosti Autodoprava Cielecký  

 

Celkové náklady společnosti jsou vyjádřeny pomocí vertikální analýzy ve sledovaném 

období 2007 – 2010. Skládají se z provozních, finančních a mimořádných nákladů. 

V následující tabulce je uveden přehled celkových nákladů a její procentuální 

struktura, tzv. jaký procentuální podíl má dílčí nákladová položka na celkových nákladech.    

Tab. č. 1: Celkové náklady včetně procentuálního vyjádření 

Celkové náklady  
2007 

[tís.Kč] 
% 

2008 
[tís.Kč] 

% 
2009 

[tís.Kč] 
% 

2010 
[tís.Kč] 

% 

Provozní náklady        21 952    98,88       23 576    98,90       24 060    99,06       29 034    99,09 

Finanční náklady            241    1,09           263    1,10           229    0,94           268    0,91 

Mimořádné náklady                7    0,03               -    0,00               -    0,00               -    0,00 

Celkem      22 200    100     23 839    100     24 289    100     29 302    100 
 

V Tab. č. 1 provozní náklady tvořily největší podíl 99 % z celkových nákladů 

společnosti, které budou dále analyzovány. Finanční náklady činí s poměrně nízkým 

podílem s 1% hodnotou a poslední mimořádné náklady, jež jsou pro své malé hodnoty 

zanedbány.  
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Tab. č. 2: Jednotlivé nákladové položky včetně procentuálního vyjádření 

Skupiny nákladů  
2007 

[tís.Kč] 
% 

2008 
[tís.Kč] 

% 
2009 

[tís.Kč] 
% 

2010 
[tís.Kč] 

% 

Náklady vynaložené 
na prodané zboží         2 598    11,70        3 234    13,57        2 502   10,30        5 186    17,70 

Výkonová spotřeba        15 303    68,93       16 029    67,24       15 765    64,91       18 038    61,56 

Osobní náklady         3 072    13,84        3 357    14,08        4 082    16,81        4 467    15,24 

Daně a poplatky            548    2,47           498    2,09           549    2,26           579    1,98 
Odpisy 
dlouhodobého 
nehmotného majetku            228    1,03               -    0,00           324    1,33             13    0,04 

Změna stavu rezerv 
opravných položek  

              -    0               -    0           272    1,12             52    0,18 

Ostatní provozní 
náklady            203    0,91           458    1,92           566    2,33           699    2,39 

Nákladové úroky           107    0,48             95    0,40             88    0,36             98    0,33 
Ostatní finanční 
náklady            134    0,60           168    0,70           141    0,58           170    0,58 

Daň z příjmu za 
běžnou činnost                7    0,03               -    0,00               -    0,00               -    0,00 

Celkem      22 200    100     23 839    100     24 289    100     29 302    100 
 

Z Tab. č. 2 je patrné, že ve sledovaném období zaujímá největší část výkonová 

spotřeba, osobní náklady a náklady vynaložené na prodané zboží. Nárůst či pokles u 

jednotlivých nákladových položek je zachycen v následující Tab. č. 3. 
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Tab. č. 3: Přehled vývoje jednotlivých nákladových položek 

Skupiny nákladů  
2007 

[tís.Kč] 
2008 

[tís.Kč] 
2009 

[tís.Kč] 
2010 

[tís.Kč] 
Index 

2008/2007 
Index 

2009/2008 
Index 

2010/2009 

Náklady 
vynaložené na 
prodané zboží         2 598           3 234           2 502           5 186    1,2448 0,7737 2,0727 
Výkonová 
spotřeba        15 303          16 029          15 765          18 038    1,0474 0,9835 1,1442 

Osobní náklady         3 072           3 357           4 082           4 467    1,0928 1,2160 1,0943 

Daně a poplatky            548              498              549              579    0,9088 1,1024 1,0546 
Odpisy 
dlouhodobého 
nehmotného 
majetku            228                  -              324                13    0,0000 0,0000 0,0401 
Změna stavu 
rezerv opravných 
položek  

              -                  -              272                52                   0    

Ostatní provozní 
náklady            203              458              566              699    2,2562 1,2358 1,2350 

Nákladové úroky           107                95                88                98    0,8879 0,9263 1,1136 
Ostatní finanční 
náklady            134              168              141              170    1,2537 0,8393 1,2057 

Daň z příjmu za 
běžnou činnost                7                  -                  -                  -    0,0000 0,0000  -  

Celkem      22 200        23 839        24 289        29 302    1,0738 1,0189 1,2064 
 

Z výše uvedené Tab. č. 3 vidíme nejvyšší nárůst mezi lety 2007 a 2008 u položky 

náklady vynaložené na prodané zboží a u ostatních finančních nákladů. V roce 2009 byl 

nejvyšší nárůst v procentech vyjádřen u položky ostatní provozní náklady a osobní náklady. 

Naopak v peněžním vyjádření došlo k největšímu nárůstu u výkonové spotřeby v roce 

2008, která zaujímá nejpodstatnější část nákladové položky.  

V procentuálním vyjádření se nejedná o nejvyšší nárůst, avšak na hospodaření 

společnosti má tento nárůst nejvýraznější důraz. V roce 2010 byl nejvyšší nárůst 

zaznamenán u nákladů vynaložené na prodané zboží a výkonové spotřebě zhruba o 5 %.  

 

4.2 Provozní náklady společnosti 

 

Provozní náklady spadají do kategorie variabilních nákladů, která jsou spojena 

s provozováním podnikatelské činnosti společnosti, např. mzdy, materiál, apod. 
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Mezi provozní náklady patří:  

- materiálové náklady; 

- osobní náklady; 

- výkonová spotřeba; 

- daně a poplatky (bez DPH); 

- odpisy.  

 

Provozní náklady najdeme v účetním výkazu zisku a ztrát společnosti k 31. 12. 

daného roku. V následující tabulce vidíme rozdělení celkových nákladů na jednotlivé 

položky opět i v procentuálním vyjádření.  

 

Tab. č. 4: Přehled provozních nákladů společnosti za období 2007 - 2010 

Skupina provozních 
nákladů 

2007 
[tís.Kč] 

% 
2008 

[tís.Kč] 
% 

2009 
[tís.Kč] 

% 
2010 

[tís.Kč] 
% 

Materiálové náklady         2 598    11,83        3 234    13,72        2 502    10,40        5 186    17,86 

Výkonová spotřeba       15 303    69,71       16 029    67,99       15 765    65,52       18 038    62,13 

Osobní náklady         3 072    13,99        3 357    14,24        4 082    16,97        4 467    15,39 

Daně a poplatky            548    2,50           498    2,11           549    2,28           579    1,99 
Odpisy 
dlouhodobého 
nehmotného majetku            228    1,04               -    0,00           324    1,35             13    0,04 

Změna stavu rezerv 
opravných položek  

              -    0,00               -                272                  52    0,18 

Ostatní provozní 
náklady            203    0,92           458                566                699    2,41 

Celkem      21 952    100     23 576    100     24 060    100     29 034    100 
 

Z Tab. č. 5 vidíme největší nárůst u  provozních nákladů v roce 2010 v průměru o 

5 000 tís. Kč. Podrobnější informace nárůstu či poklesu nákladových položek získáme 

postupně v dalších tabulkách.  
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Tab. č. 5 Přehled vývoje jednotlivých provozních nákladů  

Skupina 
provozních 

nákladů 

2007 
[tís.Kč] 

2008 
[tís.Kč] 

2009 
[tís.Kč] 

2010 
[tís.Kč] 

Index 
2008/2007 

Index 
2009/2008 

Index 
2010/2009 

Materiálové 
náklady         2 598           3 234           2 502           5 186    1,2448 0,7737 2,0727 
Výkonová 
spotřeba       15 303          16 029          15 765          18 038    1,0474 0,9835 1,1442 
Osobní 
náklady         3 072           3 357           4 082           4 467    1,0928 1,2160 1,0943 
Daně a 
poplatky            548              498              549              579   0,9088 1,1024 1,0546 
Odpisy 
dlouhodobého 
nehmotného 
majetku            228                  -              324                13    0,0000 0,0000 0,0401 
Změna stavu 
rezerv 
opravných 
položek  

              -                  -              272                52                -                -               0    

Ostatní 
provozní 
náklady            203              458              566              699    2,2562 0,0000 1,2350 

Celkem      21 952        23 576        24 060        29 034    1,0740 1,0205 1,2067 
 

4.2.1 Materiálové náklady  

 

Do materiálových nákladů společnosti spadají finanční prostředky na pořízení zboží, 

které představují z větší části nákup pohonných hmot, resp. nafty. Nárůst nákladů na nákup 

pohonných hmot je spojen s vývojem cen a jeho poptávkou po pohonných hmotách. 

V následující tabulce je uveden přehled materiálových nákladů.    

 

Tab. č. 6: Přehled materiálových nákladů za období 2005 -2007 

Skupina 
materiálových 

nákladů  

2007 
[tís.Kč] 

% 
2008 

[tís.Kč] 
% 

2009 
[tís.Kč] 

% 
2010 

[tís.Kč] 
% 

Pohonné hmoty           756    88,52           810    93,53        1 560    95,01        1 850    95 

Ostatní             98    11,48             56    6,47             82    4,99             97    4,98 

Celkem          854    100          866    100       1 642    100       1 947    100 
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Pohonné hmoty každým rokem narůstají z důvodů zvýšujících cen nafty, které jsou 

zobrazeny v Tab. č. 7.  

 

Tab. č. 7: Průměrná nákupní cena nafty za období 2007 – 2011 

Období  od 1.1.2007 od 1.1.2008 od 1.1.2009 od 1.1.2010 od 1.1.2011 

Průměrná cena nafty [Kč/litr] 28,1 31,2 28,5 27,2 31,8 

 Odkaz: [9] 

4.2.2 Výkonová spotřeba 

 

Jedná se o náklady potřebné k pořízení materiálu, služeb a energie sloužící 

k samotnému provozu společnosti.  

Tab. č. 8: Přehled výkonové spotřeby za období 2007 – 2010 

Výkonová 
spotřeba 

2007 
[tís.Kč] 

% 
2008 

[tís.Kč] 
% 

2009 
[tís.Kč] 

% 
2010 

[tís.Kč] 
% 

a) spotřeba 
materiálu a 
energie       15 018    

      
98,14          15 689    

      
97,88         15 293    

    
97,01          17 540    

      
97,24    

spotřeba 
pneumatik        3 899    

      
25,48           3 960    

      
24,71           3 563    

    
22,60           5 100    

      
28,27    

náhradní díly        7 420    
      

48,49           7 889    
      

49,22           7 090    
    

44,97           7 110    
      

39,42    

ostatní           327    
       

2,14              410    
       

2,56           1 120    
      

7,10           1 400    
        

7,76    
plyn, voda a 
elektřina             98    

       
0,64              110    

       
0,69              210    

      
1,33              280    

        
1,55    

opravy a 
udržování        3 274    

      
21,39           3 320    

      
20,71           3 310    

    
21,00           3 650    

      
20,24    

b) služby           285    
       

1,86              340    
       

2,12              472    
      

2,99              498    
        

2,76    

telefon, pošta             20    
       

0,13                  9    
       

0,06                17    
      

0,11                19    
        

0,11    

poplatky            150    
       

0,98              181    
       

1,13              298    
      

1,89              319    
        

1,77    

ostatní           115    
       

0,75              150    
       

0,94              157    
      

1,00              160    
        

0,89    

Celkem     15 303     
       

100        16 029    
       

100        15 765    
      

100        18 038    
        

100    
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Z výše uvedené tabulkyt Tab. č. 8 je uveden přehled vývoje nákladových položek 

výkonové spotřeby a jejich nárůst či pokles. V roce 2009 došlo ke koupi nového 

nákladního automobilu, a proto dochází k nárůstu těchto položek, jako je např. spotřeba 

pneumatik, náhradní díly, oleje a pohonné hmoty apod. K tomuto v letech 2007 a 2008 

nedocházelo, neboť nebyly pořízovány dopravní automobily. Náklady spojené s provozem 

elektřiny, plynu a vody každým rokem pomocí daného koeficientu mají stoupací charakter. 

Ostatní položky jsou pro podnik zanedbatelné.  

 

4.2.3 Osobní náklady  

Mezi osobní náklady se kromě mzdových nákladů řadí náklady na zdravotní a sociální 

pojištění hrazené zaměstnavatelem a také ostatní sociální náklady. V Tab. č. 9máme 

uvedené tři hlavní položky. Dochází ke zvyšování mzdových nákladů průběžně v letech 

2007 až 2010. Jednak z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců, nejvíce v roce 2009 se jedná o 

nárůst 4 zaměstnanců, ale na druhou stranu se firma snaží snižovat mzdové náklady a 

zároveň zvyšovat produktivitu práce.      

 

Tab. č. 9: Přehled osobních nákladů a vývoj zaměstnanosti 

Skupina 
osobních 
nákladů 

2007 
[tís.Kč] 

2008 
[tís.Kč] 

2009 
[tís.Kč] 

2010 
[tís.Kč] 

Index 
2008/2007 

Index 
2009/2008 

Index 
2010/2009 

počet 
zaměstnanců              17                   18                22              23          1,0588          1,2222          1,0455    

mzdové náklady         2 229              2 423           3 055         3 315          1,0870          1,2608          1,0851    

odměny členům 
orgánu spol. a 
zdrav. pojištění            821                   20           1 003         1 118          0,0244        50,1500          1,1147    

sociální náklady              22                 914                24              34         41,5455          0,0263          1,4167    

Celkem       3 072             3 357          4 082        4 467         1,0928        1,2160         1,0943    
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V celkových osobních nákladech je patrný nárůst v jednotlivých letech, jak v počtu 

zaměstnanců, tak v celkových osobních nákladech, i když v odměnách členům orgánů 

společnosti na zdravotní a sociální zabezpečení dochází k výkyvům, tak na firmu nemá 

výrazný vliv. Dále zvyšování celkových osobních nákladů bylo spojeno se zvyšováním 

poskytování služeb společnosti, resp. v prodeji okrasných kameniv a také bylo zapříčiněno 

zvyšováním měsíčních mezd.  

 

4.2.4 Daně a poplatky  

Daně a poplatky v těchto provozních nákladech hradí firma během roku.  

 

Mezi daně patří:  

- daň silniční; 

- daň z nemovitostí; 

- doměrky daní za minulá léta; 

- správní poplatky apod.   

 

Tab. č. 10: Přehled daní a poplatků v letech 2007 – 2010 

Skupina daní a 
poplatků  

2007 
[tís.Kč] 

% 
2008 

[tís.Kč] 
% 

2009 
[tís.Kč] 

% 
2010 

[tís.Kč] 
% 

silniční daň 
          

500     
      

91,24    
          

430     
      

86,35    
          

520     
    

94,72    
          

545     
      

94,13    

ostatní daně a poplatky  
            

48     
       

8,76    
            

68     
      

13,65    
            

29     
      

5,28     
            

34     
        

5,87     

Celkem 
         

548     
       

100    
         

498     
       

100    
         

549           100    
         

579     
        

100     
 

V Tab. č. 10 jsou zobrazeny meziroční vývoj nákladových položek ve skupině daní a 

poplatků.  

4.2.5 Odpisy  

Odpisy se vypočtou z pořizovací ceny a její předpokládané doby životnosti 

příslušného majetku či stroje. Celkové odpisy jsou uvedeny v  Tab. č. 11, kde je patrné, že 

nejvyšší nárůst byl u hmotného majetku v letech 2008 a 2010. V těchto letech došlo ke 

koupi a investování do nových dopravních automobilů. 
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Tab. č. 11: Přehled odpisů za období 2007 – 2010 

Odpisy  
2007 

[tís.Kč] 
% 

2008 
[tís.Kč] 

% 
2009 

[tís.Kč] 
% 

2010 
[tís.Kč] 

% 

hmotný majetek 4088 100,00 4400 98,85 4259 775,77 5802 98,89 

nehmotný majetek  0 0,00 51 1,15 0 0,00 65 1,11 

Celkem  4088 100,00 4451 100,00 4259 775,77 5867 100,00 
 

4.3 Finanční náklady společnosti  

Přehled finančních nákladů firmy je uvedeno níže v Tab. č. 12. V následující tabulce 

jsou zobrazeny procentuální změny nákladových položek ve skupině. Je patrné, že dochází 

ke snižování nákladových úroků a v roce 2009 firma poprvé zainvestovala do cenných 

papírů a vkladů, ale s patrnou kurzovou ztrátou.  

Tab. č. 12: Přehled finančních nákladů za období 2007 – 2010 

Skupina finančních nákladů  
2007 

[tís.Kč] 
% 

2008 
[tís.Kč] 

% 
2009 

[tís.Kč] 
% 

2010 
[tís.Kč] 

% 

prodané cenné papíry a 
vklady  0 0 0 0 110 48,03 105 39,18 

úroky 107 44,40 95 36,12 75 32,75 55 20,52 

kurzové ztráty  0 0 0 0 3 1,31 2 0,75 

náklady z finančního majetku  0 0 0 0 0 0   0,00 

ostatní finanční náklady 134 55,60 168 63,88 41 17,90 106 39,55 

Celkem finanční náklady  241 100 263 100 229 100 268 100 
 

Mimořádné náklady společnost neeviduje, ale majitel podniku si vytvořil osobní 

rezervu na případné nečekané události.    

 

4.4 Výnosy společnosti autodoprava Cielecký  

Výnosy společnosti se skládají z jednotlivých podnikatelských činností, která firma 

vykonává. Přehled jednotlivých skupin výnosů udává níže Tab. č. 13. 
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Tab. č. 13: Celkové výnosy včetně procentuálního vyjádření 

Skupina výnosů 
2007 

[tís.Kč] 
% 

2008 
[tís.Kč] 

% 
2009 

[tís.Kč] 
% 

2010 
[tís.Kč] 

% 

Tržby za prodej zboží        4 410    21,26       5 072    22,14       3 513    14,42       8 170    28,36 

Výkony      15 770    76,01     17 472    76,26     20 632    84,68     19 637    68,16 

Tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku           85    0,41          150    0,65              -    0,00          405    1,41 

Ostatní provozní výnosy           467    2,25          150    0,65          218    0,89          594    2,06 

Ostatní finanční výnosy            15    0,07           66    0,29             1    0,00             3    0,01 

Celkem     20 747    100    22 910    100    24 364    100    28 809    100 
 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že nejvyšší nárůst byl u položky výkony, které 

zahrnují tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Další podstatnou položkou jsou 

tržby za prodej zboží s kolísavým růstem v jednotlivých letech. Naopak zanedbatelné jsou 

nárůsty výnosových položek u tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a ostatních výnosů.  

 

Tab. č. 14: Celkové tržby za prodej zboží včetně procentuálního vyjádření 

Tržby za prodej zboží  
2007 

[tís.Kč] 
% 

2008 
[tís.Kč] 

% 
2009 

[tís.Kč] 
% 

2010 
[tís.Kč] 

% 

Pohonné hmoty - nafta            50    1,13           38    0,75           13    0,37           82    1,00 

Doprava          3 310    75,06       3 980    78,47       2 600    74,01       6 523    79,84 

Pronájem DHM           705    15,99          510    10,06          480    13,66          630    7,71 

Externí opravy           210    4,76          420    8,28          320    9,11          570    6,98 

Výkopové práce           70    1,59          110    2,17           75    2,13          250    3,06 

Služby            65    1,47           14    0,28           25    0,71          115    1,41 

Celkem      4 410    100      5 072    100      3 513    100      8 170    100 
 

V Tab. č. 14 vidíme podrobnější rozbor položky tržeb za prodej zboží. 

Nejvýznamnější část zaujímá položka doprava jako hlavní předmět podnikání firmy, která 

měla nějvětší nárůst v roce 2010 s 5% nárůstem od roku 2009. Mimo dopravu stavebního 

materiálu firma poskytuje doplňkovou službu pronájem svého vozového parku, která se 

pro firmu vyplatila.  
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4.4.1 Provozní výnosy společnosti 

 

Do skupiny provozních výnosů zahrnuje firma především výnosy za pronájem čelního 

nakladače, účtování přepravy stavebního materiálu a prodejem pohonných hmot dalším 

odběratelům, které vidíme v Tab. č. 15.  

 

Tab. č. 15: Přehled provozních výnosů za období 2007 – 2010 

Skupina provozních 
výnosů  

2007 
[tís.Kč] 

% 
2008 

[tís.Kč] 
% 

2009 
[tís.Kč] 

% 
2010 

[tís.Kč] 
% 

Tržby za prodej zboží        4 410    21,27       5 072    22,20       3 513    14,42       8 170    28,36 

Výkony      15 770    76,07     17 472    76,48     20 632    84,69     19 637    68,17 
Tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku 
a materiálu  

85 0,41 150 0,66 0 0,00 405 1,41 

Ostatní provozní výnosy           467    2,25          150    0,66          218    0,89          594    2,06 

Celkem     20 732    100    22 844    100    24 363    100    28 806    100 
 

V následujících letech firma upustila od zmiňovaných položek a zaměřila se na 

pronajímání dlouhodobého hmotného majetku a zainvestování do dalších nákladních 

automobilů s cílem zvýšit prodej a rozvoz stavebního materiálu. 

4.4.2 Finanční výnosy společnosti 

Do finančních výnosů společnost zahrnuje výnosové úroky z finančních prostředků, 

které má firma uložené v bance. Ostatní tržby, které mají v roce 2008 nejvyšší nárůst 

s rozdílem cca 20 % oproti jiným let, které lze vidět v Tab. č. 16. Proto v následujících 

letech firma kladla menší důraz na zmiňované položky a zaměřila se na rozvoj společnosti 

v jiné oblasti investování.     

Tab. č. 16: Přehled finančních výnosů za období 2007 - 2010 

Skupina finančních 
výnosů  

2007 
[tís.Kč] 

% 
2008 

[tís.Kč] 
% 

2009 
[tís.Kč] 

% 
2010 

[tís.Kč] 
% 

Výnosové úroky            10    66,67           53    80,30             1    100             2    66,67 

Ostatní             5    33,33           13    19,70              -    0             1    33,33 

Celkem           15    100           66    100             1    100             3    100 
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4.5 Hospodářský výsledek, nákladovost  

 

Hospodářský výsledek patří k nejdůležitějším charakteristikám hospodaření každé 

společnosti. Vypočítá se odečtením veškerých výnosů od nákladů firmy. Převyšují-li 

výnosy nad náklady, jedná se o zisk, opačným jevem se firma nachází ve ztrátě. 

Hospodářský výsledek se skládá z hospodářského výsledku po zdanění a hospodářský 

výsledek před zdaněním, který se dělí na:  

- provozní hospodářský výsledek; 

- finanční hospodářský výsledek; 

- mimořádný hospodářský výsledek.   

Ze zpracovaných údajů z předešlých kapitol a za pomoci teoretických znalostí se 

dopracuji k výpočtu hospodařského výsledku v následující tabulce.  

 

Tab. č. 17: Přehled hospodářského výsledku před zdaněním za období 2007 – 2010 

Hospodářský výsledek 2007 [tís.Kč] 2008 [tís.Kč] 2009[tís.Kč] 2010 [tís.Kč] 

Výnosy celkem     20 747        22 910        24 364        28 809    

Náklady celkem      22 200        23 839        24 289        29 302    

HV (V-N) -1453 -929 75 -493 
 

V Tab. č. 17 je uveden přehled hospodářských výsledků v jednotlivých letech, ve 

kterých firma vykazovala ztrátu či zisk. V roce 2009 se firma dostala poprvé do kladného 

hospodařského výsledku před zdaněním. Proto firma investovala do rozšíření svého 

vozového parku, ale v průběhu roku 2009 nastala ekonomická krize, která na firmu 

dopadla v roce 2010 a způsobila opět záporný hospodářský výsledek. Tato skutečnost 

značí, že společnosti zlepšila v roce 2009 své hospodaření a mým cílem je zjistit důvod 

kladného hospodářského výsledku využitím dvou ukazatelů – ukazatel nákladovosti a 

rentability (ziskovosti) celkových výnosů. 

4.5.1 Rentabilita společnosti 

Rentabilita se vypočítá jako podíl zisku po zdanění k celkovým výnosům nebo 

vloženého kapitálu, viz kapitola 3.3.1. 
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Rentabilita vlastního kapitálu 

Udává, kolik haléřů čistého zisku připadá na jednu korunu vloženého vlastního 

kapitálu investovanou do podniku jeho vlastníky. 

Tab. č. 18: Přehled rentability vlastního kapitálu za období 2007 – 2010 

Rentabilita vlastního kapitálu  2007 [tís.Kč] 2008 [tís.Kč] 2009[tís.Kč] 2010 [tís.Kč] 

HV před zdaněním -1453 -929 75 -493 

Vlastní kapitál 3071 3867 6280 6828 

Rentabilita [hal./1Kč] -0,4731 -0,2402 0,0119 -0,0722 

 

Z Tab. č. 18 je patrné, že došlo k poklesu rentability oproti roku 2009, kterému 

připadá 1,19 haléřů zisku na 1 Kč vlastního kapitálu. Rentabilita ve sledovaném roce 

vykazuje cca 25 % nárůst k roku 2008, což je pozitivní jev, neboť se zlepšilo hodnocení 

vlastního kapitálu firmy.    

 

Rentabilita tržeb   

Rentabilita tržeb se vypočte podílem zisku k celkovým výnosům. Údaje v Tab. č. 19 

ukazují rentabilitu v jednotlivých letech. V roce 2007 připadlo na 1 Kč zisku -7 haléřů 

celkových výnosů. V roce 2008 došlo opět k záporným hodnotám rentability, ale na 1 Kč 

zisku připadlo -4 haléřů celkových výnosů. V roce 2009 došlo k zjevnému nárůstu 

rentability a to znamená, že na 1 Kč zisku připadlo 0,3 haléřů celkových výnosů. Tento 

výpočet v roce 2009 firmě prokázal nejvyšší celkové výnosy připadající na zisk.   

Tab. č. 19: Přehled rentability tržeb za období 2007 – 2010 

Rentabilita tržeb 2007 [tís.Kč] 2008 [tís.Kč] 2009[tís.Kč] 2010 [tís.Kč] 
HV před zdaněním         - 1 453              - 929                  75               - 493    

Výnosy celkem         20 747            22 910           24 364            28 809    

Rentabilita [hal./1Kč]        -0,0700        -0,0405        0,0031        -0,0171 
 

4.5.2 Nákladovost společnosti 

 

Nákladovost celkových nákladů se vypočítá jako podíl celkových nákladů k celkovým 

výnosům. Údaje vidíme v Tab. č. 20 níže:  
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Tab. č. 20: Přehled celkových nákladů k celkovým výnosům za období 2007 – 2010 

Nákladovost  2007 [tís.Kč] 2008 [tís.Kč] 2009[tís.Kč] 2010 [tís.Kč] 

Výnosy celkem         20 747            22 910           24 364            28 809    

Náklady celkem          22 200            23 839           24 289            29 302    

Nákladovost [hal./1Kč] 1,0700 1,0405 0,9969 1,0171 

  

Nákladovost má postupný klesající charakter k rostoucí tendenci celkových nákladů a 

výnosů. Přesněji řečeno, poprvé v roce 2009 připadlo na 1 korunu celkových výnosů 99,69 

haléřů celkových nákladů. Z toho vyplývá, že tento ukazatel nám sdělil v roce 2009 

nejnižší celkové náklady připadající na celkové výnosy a naopak v roce 2007 připadající 

nejvyšší náklady k celkovým výnosům.  

  

Relativní změna celkových nákladů  

Dalším ukazatelem, který vypovídá o hospodaření společnosti, je relativní změna 

nákladů popsána v kapitole 3.3.2.  

Tab. č. 21: Relativní změna nákladů za období 2007 – 2010 

Srovnávané roky  n1 n0 Q1 [tís.Kč] Nrel [tís.Kč] 

2008 - 2007 1,0405 1,0700        22 910    -675,48 

2009 - 2008 0,9969 1,0405        24 364    -1062,96 

2010 - 2009 1,0171 0,9969        28 809    581,68 

  

Údaje z Tab. č. 21 sdělují relativní úsporu nákladů v jednotlivých letech. Pro srovnání 

roku 2009 a 2008 vyplývá, že celkové náklady v roce 2009 oproti roku 2008 vzrostly 

zhruba o 450 tís. Kč, s porovnáním celkových výnosů vzrostly zhruba o 1 454 tís. Kč. 

Z toho vyplynula nejvyšší relativní úspora přibližně 1 062 tís. Kč. Lze usoudit, že postupný 

nárůst celkových nákladů ve srovnávaných letech byl zhruba o 1,88 %, který přinesl pro 

společnost vyšší nárůst celkových výnosů o 6,34 %, tedy rok 2009 byl pro firmu úspěšnější 

než rok 2008.  
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5 ZHODNOCENÍ, NÁVRHY A OPATŘENÍ  

V následujích částí jsou uvedeny návrhy a následná opatření vyplývající z propočtené 

analýzy nákladů a výnosů společnosti autodoprava Cielecký. Každá společnost se snaží 

minimalizovat své náklady. 

Menší podniky nedisponují velkým kapitálem a snaží se ušetřit, proto většinou 

vkládají své finance do rozvoje firmy.  

I když podnik v roce 2009 vykazoval poprvé zisk, měl by věnovat větší péči nákladům 

a dospět k větším úsporám.  

 

a) Snížení počtu zaměstnanců 

Snížením nákladů lze také dosáhnout i určitou optimalizaci stavu personálu. 

V kapitole 4.2.3 „osobní náklady“ je uvedená zaměstnanost v jednotlivých letech a její 

vývoj. Na úseku opravy a udržování pracuje 6 zaměstnanců, kteří se starají převážně o 

údržbu nákladních aut. Počet zaměstnanců od roku 2009 se zvýšil o 4 pracovníky, 

z důvodu nákupu nových automobilů. Dva pracovníci nastoupili do technického úseku. 

Z tohoto důvodu předpokládám návrh na zlepšení a tento počet bych nechala pouze 

v případě rozšíření služby externích oprav, nýbrž se jedná o nové automobily, společnosti 

by ušetřila náklady na opravy. Zavedla bych pružnou pracovní dobu, snížila bych stav na 

optimálních 20 zaměstnanců a rozšířila bych služby o externí opravy automobilů. To by se 

mělo projevit u ukazatele produktivity práce.  

 

b) Investice 

Nedílnou vazbou nákladů každé společnosti jsou investice, které slouží ke snížení daní 

a rozvoji společnosti. Každá firma většinou investuje do pořízení nového dlouhodobého 

majetku hmotného, tak nehmotného. Daná firma investovala do obnovy vozového parku 

v částce 7 000 000 Kč. Firma koupila na leasing nového čelního nakladače VOLVO 180 a 

druhý typ nákladního automobilu VOLVO 180, v průběhu roku 2009. Koncem roku 2010 

majitel firmy koupil další automobil TATRA 815 S3 Terno. Tato investice zlepšila 

stávající stav vozového parku, který se musel obměnit za novější automobily.   
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V prvních dvou letech jsem analyzovala, jak se firma pohybovala ve ztrátě. Po dobu, 

než si firma začala na sebe sama vydělávat, došlo k rozvoji společnosti v průběhu roku 

2009. Majitel společnosti dokoupil dva nákladní automobily a jeden čelní nakladač 

VOLVO 180. Rozšířil poptávku okrasných kameniv a spojil se s velkými odběrateli 

k odběru a převozu stavebního a okrasného materiálu. Jednou z možností dosáhnout 

snížení nákladů jsou větší investice do nákladních automobilů a rozšíření její nabídky 

služeb, kterou firma zrealizovala i na počátku roku 2010, ale během roku dopadla na firmu 

ekonomická krize a ta vedla ke sníženému prodeji sypkého stavebního materiálu, snížení 

počtu dopravy a zvýšení cen pohonných hmot.   

Na Obr. č.  4 vidíme nový prototyp nákladního automobilu používaný pro dané 

požadavky dopravy. Otázkou zůstává návratnost investice, její výhodnost či nevýhodnost. 

Společnost toto rozhodnutí započala už od roku 2009, jak bylo uvedeno v kapitole 2.4. 

Tím, že společnost pořídila další nové nákladní automobily a vyřadila staré, došlo k úspoře 

pohonných hmot.  

 

Obr. č.  4: Sklápěcí návěs Volvo, souprava - 31 t 

 
Odkaz: interní zdroj 

 

V Tab. č. 22 níže jsem propočetla celkové investice na pořízení dvou nových 

nákladních automobilů s dopravou jednoho druhu sypkého stavebního materiálu a 

propočetla jejich přibližný denní dovoz a odbyt za rok. 
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Tab. č. 22: Zakoupení 2 nových nákladních automobilů v roce 2009 

Nakoupené v r.2010 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Volvo  31 31 31 31 31 31 

Volvo  31 31 31 31 31 31 

Celkové množství písku měřeno v t 62 62 62 62 62 62 

Průměrný denní dovoz písku 0 248 310 372 434 496 

Odbyt za rok v t 0 57 288 71 920 86 676 99 820 114 576 
 

V následující Tab. č. 23 jsou uvedeny plánované náklady dvou nových nákladních 

automobilů s dopravou jednoho druhu sypkého stavebního materiálu, resp. písku, které 

jsou propočteny na počtu jízd za den a vyjádřen celkový výnos všech cest v jednotlivých 

následujících letech.    

 

Tab. č. 23: Počet plánovaných jízd a výpočet výnosu všech cest v následujích letech 

Smluvní odběratel  
(stálý zákazník)  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Vzdálenost jedné cesty k 
odb. (tam i zpět) 

30 30 30 30 30 30 

Počet cest / den 0 4 5 6 7 8 

Výnos jedné cesty 194 Kč 245 Kč 270 Kč 293 Kč 270 Kč 333 Kč 

Celkový výnos cesty za den  0 Kč 981 Kč 1 348 Kč 1 757 Kč 1 888 Kč 2 663 Kč 

Celkový výnos všech cest 
za rok  

0 Kč 226 639 Kč 312 782 Kč 409 334 Kč 434 314 Kč 615 162 Kč 

 

Na závěr jsem propočetla celkové náklady a dospěla k hospodářskému výsledku 

plánovaného do budoucna v průběhu dalších čtyřech let. V Tab. č. 24 jsou propočteny 

celkové výnosy a náklady společnosti, při čemž jsem zprůměrovala cenu prodávaného 

materiálu a propočetla na jednom z produktu sypkého stavebního materiálu. V průběhu 

dalších let by firma dosáhla patrnějšího zisku. Podrobnější informace jsou uvedené 

v příloze.   
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Tab. č. 24: Výpočet hospodářského výsledku v následujích letech 

Písek omítkový 
osívaný  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Průměrná 
prodejní cena bez 
DPH (Kč/t) 

190 Kč 190 Kč 190 Kč 190 Kč 190 Kč 190 Kč 

Odbyt za rok v t 41 400 Kč 98 868 Kč 105 328 Kč 120 228 Kč 124 660 Kč 139 524 Kč 

Výnos celkem  7 873 452 Kč 19 039 889 Kč 20 350 125 Kč 23 279 943 Kč 24 138 327 Kč 27 147 791 Kč 
z toho: Tržby z 
prodeje písku  7 866 000 Kč 18 784 920 Kč 20 012 320 Kč 22 843 320 Kč 23 685 400 Kč 26 509 560 Kč 

z toho: Tržby z 
dopravy písku  7 452 Kč 254 969 Kč 337 805 Kč 436 623 Kč 452 927 Kč 638 231 Kč 

Náklady celkem 
(FN a VN)  6 102 230 Kč 17 771 180 Kč 18 817 294 Kč 19 170 329 Kč 19 523 527 Kč 20 111 586 Kč 

HV (V-N) 1 771 222 Kč 1 268 709 Kč 1 532 831 Kč 4 109 614 Kč 4 614 800 Kč 7 036 205 Kč 
 

Vzhledem k vybavení nového vozového parku firmy bych uvažovala o alternativní 

možnosti poskytování služeb v oblasti zemních prácí, pozemních komunikací a 

demoličních prací u stavebních objektů např. odvoz stavební suti1 či přistavení kontejnerů 

na sutě a hlínu. Nebo bych nabídla pronájem vozů Tatra, čelní nakladač nebo Cat.  

Další možností je zvýšení ceny za dopravu či prodej sypkého stavebního materiálu. 

Zvýšení výnosů by mohla firma dosáhnout při zachování stávajích nákladů, ale je třeba si 

uvědomit důraz cenové politiky a konkurence. 

 

c) Podpora prodeje 

Jednou z možností podpory prodeje je zviditelnit se nejenom na reklamních plochách 

ve svém okolí, ale také na webových stránkách, který je v dnešní době nejsledovanějším 

médiem vůbec. Většinou se uvádí na trh jako první k získání potřebných informací o firmě. 

Proto by měl majitel společnosti klást větší důraz na aktualizaci svých webových stránek 

http://www.cielecky.cz/ a věnovat této oblasti daleko více pozornosti.  

Další variantou podpory prodeje je oslovení stávajících a nových zákazníků. Zasílat 

jim aktuální nabídky, případné množstevní slevy rozesílané elektronicky nebo 

prostřednictvím České pošty.  

                                                 
1 Suť – zbytkový materiál po bourání stavebního objektu, který nelze jinak využít. 
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Mimo sezónu bych podpořila prodej či převoz stavebního materiálu progresivní 

množstevní slevou a to při koupi 5 tun + 0,5 tun zdarma nebo při odběru 10t + 2 t zdarma. 

Tak by se snížily náklady na jednotku produkce v zimním období.  

V současné době by firma neměla opomíjet finanční krizi, která sužuje každého 

podnikatele. Většina firem bojuje s nezaplacenými pohledávkami za své zboží a 

následnými úvěry u bank. Předpokládané prognózy do budoucna na rok 2011 nám říkají, 

že dojde k výraznému nárůstu cen pohonných hmot a to přibližně o 16 %, což je 5 Kč / litr. 

Také vývoj ve stavebnictví dochází k nárůstu cen sypkého stavebního materiálu a 

okrasného kameniva zhruba o 4 – 5 %. Nesmíme také opomenout cenovou politiku a 

zhodnotit konkurenci. Přesto firma zainvestovala do nových automobilů, i když náklady na 

pohonné hmoty rapidně stoupájí. Proto bych provedla celkové vyhodnocení investic. Kolik 

peněžních prostředků se vkládá do nákupu pohonných hmot, sypkého stavebního materiálu 

nebo pracovního nářadí na opravu automobilů. Na základě porovnání nákladů s výnosy 

bych zhodnotila další nákup nového nákladního automobilu, či zrekonstruovala objekt.  
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6 ZÁVĚR  

 

V první kapitole je představena a charakterizována firma Autodoprava Cielecký od 

počátku jejího založení až po současnost. K rozšíření a rozvoji firmy došlo v době 

přesídlení do Šenovského areálu. Na trhu působí už několik let a patří mezi úspěšné 

dopravce s rozmanitou nabídkou sypkého a stavebního materiálu v okolí 

Moravskoslezského kraje.  

Pro splnění stanoveného cíle byl proveden v teoretické části podrobný rozbor nákladů 

a výnosů společnosti a nalezené případné negativní tendence. V teoretické části jsem 

popisovala členění nákladů a postupy analýz, které lze na toto téma využít. Z kapitoly 3 

jsem použila vertikální a horizontální analýzu, poměrové ukazatelé, hospodářský výsledek 

a relativní změnu nákladů.    

Další rozsáhlejší kapitolou je část praktická. Cílem diplomové práce bylo analyzovat 

celkové náklady a výnosy společnosti Autodoprava Cielecký ve sledovaném období 2007 - 

2010 a zhodnotit její klady a zápory o celkové hospodářské a finanční situaci na trhu. Ke 

zmapování údajů mi posloužila rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Z teorie jsem nejprve 

propočítala, jak horizontální, tak vertikální analýzu nákladů ve sledovaném období. V této 

práci jsou aplikovány konkrétní vzorce, díky kterým byl zjištěn postupný vývoj firmy, 

který se jeví perspektivním vývojem i v průběhu ekonomické krize. Započala jsem 

vyjádření struktury nákladů, zjistila jejich procentuální podíl na určité skupině nákladů a 

z těch vybrala nejdůležitější položky podílející se na tvorbě nákladů a výnosů. Byly 

provedeny analýzy celkových nákladů a následně analýzy jednotlivých nákladových 

položek, ze kterých se celkové náklady společnosti skládají. Po provedení analýzy nákladů 

jsem vyčíslila i celkové výnosy společnosti za poslední 4 roky a na základě teoretických 

zkušeností byly navrhnuty změny a opatření, které jsou uvedené v poslední části práce. 

Celkové výsledky jsem samostatně zhodnotila ze zjištěných údajů nákladových a 

výnosových položek, které by měly pomoct ke zvýšení cílů podniku a snížení nákladů 

v určitých oblastech. K propočtu jednotlivých nákladových a výnosových položek jsem 

využila poměrové ukazatelé, nákladovost a rentabilitu. Z uvedených výsledků jsem dospěla 

k názoru, že ve sledovaném období 2009 – 2010 bylo hospodaření společnosti 

nejvýnosnější a nejpříznivější.  
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Změny v hospodářském výsledku ovlivnily změny nákladových a výnosových položek. 

Jinak řečeno, v roce 2009 a začátkem roku 2010 nárůst nákladů ve formě investic do 

obnovy vozového parku přinesl ještě vyšší nárůst výnosů a tyto změny obstaraly zvýšení 

zisku v roce 2009 oproti roku 2008. Nejvyšší nárůst nákladů, který ovlivnil hospodářskou 

činnost podniku, byl ve výkonové spotřebě a osobních nákladech. Velkou část financí 

investovala do oprav a náhradních dílů starších automobilů. Tím, že společnost si musela 

udržet plynulou dopravu sypkého a stavebního materiálu, obnovila vozový park novými 

automobily a starší nákladní automobily v roce 2008 prodala. Tento krok považuji za 

efektivní. V návrzích a doporučeních je kladen důraz na zvýšení zakázek dopravy a 

podpory prodeje sypkého a stavebního materiálu. A klade si za cíl ukázat společnosti další 

alternativy v oblasti investování a odhalit skryté nedostatky, které jsou písemně 

znázorněny v tomto projektu. 

Tato diplomová práce je navázána na bakalářskou práci na téma „Propagační program 

společnosti“. Nyní je napsána za účelem zjištění hospodaření společnosti ve sledovaném 

období 2007 – 2010. K tomuto účelu byly použity teoretické znalosti, které byly využity 

v praktické části.  

Většina kroků byla projednána a konzultována s majitelem firmy a jeho 

administrativní pracovnici. Diplomová práce bude vyhotovena ve 4 provedeních, přičemž 

jedna bude předložena majiteli společnosti panu Janu Cieleckému. 

 



Bc.Lucie Zlá; Analýza nákladů a výnosů dopravní společnosti 

2010 39

Seznam použité literatury  

 

[1] SYNEK, Miloslav; KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika, 5 

přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 498 s, ISBN 978-80-

7400-336-3. 

[2] SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, a.s., 

1996, 447 s, ISBN 80-7169-211-5. 

[3] KRÁL, Bohumil a kol. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: Prospektrum, 

spol. s r.o., 1997, 408 s, ISBN 80-7175-060-3 

[4] KRÁL, Bohumil a kol. Manažerské účetnictví, 2. Rozšířené vydání. Praha: 

Management Press, 2006, 622 s, ISBN 80-7261-141-0. 

[5] DVOŘÁČEK, Jaroslav. Analýza hospodářské činnosti báňského podniku. 1. Vyd. 

Ostrava: Moravskoslezská hornická spol. ČSVTS, 1997. 156 s. ISBN 80-70789-

515-2. 

[6] MACÍK, Karel. Jak kalkulovat podnikové náklady?, Ostrava: Montanex, 1994, 125 

s., ISBN 80-85 780-16-X 

[7] Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku [online]. Horní Bludovice, únor 

2011 [cit. 2011-02-11]. Dostupné na WWW: <http://www.rzp.cz/cgi-

bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJVYP&IDICO=71493edcac7f83298c

47&historie=1>. 

[8] Společnost Autodoprava Cielecký [online]. Horní Bludovice, únor 2011 [cit. 2011-

02-11]. Dostupné na WWW: <http://www.cielecky.cz/>. 

[9] http://www.finance.cz/dane-a-mzda/cestovni-nahrady/PHM/ 

 

[10] Slovník cizích slov [online]. Horní Bludovice, listopad 2010 [cit.2010-11-21]. 

Dostupné na WWW: <http://www.slovnik-cizich-slov.cz/>. 



Bc.Lucie Zlá; Analýza nákladů a výnosů dopravní společnosti 

2010 40

[11] Encyklopedie. [online]. Horní Bludovice, prosinec 2009 [cit. 2010-12-18]. 

Dostupné na WWW: <http://www.vseved.cz/>. 

 

 



Bc.Lucie Zlá; Analýza nákladů a výnosů dopravní společnosti 

2010 41

Seznam obrázků  

Obr. č. 1:  Mapa stránek sídla společnosti ............................................................................ 5 

Obr. č. 2: Jednotlivé frakce sypkého stavebního materiálu a okrasného kameniva .............. 7 

Obr. č.  3: Organizační schéma společnosti Autodoprava Cielecký ..................................... 9 

Obr. č.  4: Sklápěcí návěs Volvo, souprava - 31 t ................................................................ 33 

 



Bc.Lucie Zlá; Analýza nákladů a výnosů dopravní společnosti 

2010 42

Seznam tabulek  

Tab. č. 1: Celkové náklady včetně procentuálního vyjádření .............................................. 18 

Tab. č. 2: Jednotlivé nákladové položky včetně procentuálního vyjádření ......................... 19 

Tab. č. 3: Přehled vývoje jednotlivých nákladových položek .............................................. 20 

Tab. č. 4: Přehled provozních nákladů společnosti za období 2007 - 2010 ........................ 21 

Tab. č. 5 Přehled vývoje jednotlivých provozních nákladů ................................................. 22 

Tab. č. 6: Přehled materiálových nákladů za období 2005 -2007 ....................................... 22 

Tab. č. 7: Průměrná nákupní cena nafty za období 2007 – 2011 ........................................ 23 

Tab. č. 8: Přehled výkonové spotřeby za období 2007 – 2010 ............................................ 23 

Tab. č. 9: Přehled osobních nákladů a vývoj zaměstnanosti ............................................... 24 

Tab. č. 10: Přehled daní a poplatků v letech 2007 – 2010 .................................................. 25 

Tab. č. 11: Přehled odpisů za období 2007 – 2010 ............................................................. 26 

Tab. č. 12: Přehled finančních nákladů za období 2007 – 2010 ......................................... 26 

Tab. č. 13: Celkové výnosy včetně procentuálního vyjádření .............................................. 27 

Tab. č. 14: Celkové tržby za prodej zboží včetně procentuálního vyjádření ....................... 27 

Tab. č. 15: Přehled provozních výnosů za období 2007 – 2010 .......................................... 28 

Tab. č. 16: Přehled finančních výnosů za období 2007 - 2010 ........................................... 28 

Tab. č. 17: Přehled hospodářského výsledku před zdaněním za období 2007 – 2010 ........ 29 

Tab. č. 18: Přehled rentability vlastního kapitálu za období 2007 – 2010 ......................... 30 

Tab. č. 19: Přehled rentability tržeb za období 2007 – 2010 .............................................. 30 

Tab. č. 20: Přehled celkových nákladů k celkovým výnosům za období 2007 – 2010 ........ 31 

Tab. č. 21: Relativní změna nákladů za období 2007 – 2010 .............................................. 31 

Tab. č. 22: Zakoupení 2 nových nákladních automobilů v roce 2009 ................................. 34 

Tab. č. 23: Počet plánovaných jízd a výpočet výnosu všech cest v následujích letech ........ 34 

Tab. č. 24: Výpočet hospodářského výsledku v následujích letech ..................................... 35 

 



Bc.Lucie Zlá; Analýza nákladů a výnosů dopravní společnosti 

2010 43

Seznam příloh  

Příloha č. 1  ................................................................ Investice dvou nákladních automobilů  

Příloha č. 2  ............ Přehled odbytu za rok a celkového ročního výnosu v následujích letech 

Příloha č. 3  .................................................................... Investice v následujících pěti letech 

Příloha č. 4  .................................................... Výpočet hospodářského výsledku a cash flow 

Příloha č. 5  ................................................................... CD-ROM s textem diplomové práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 – Investice do dvou nákladních automobilů v roce 2009 
 

190
41 400

7 873 452 Kč
7 866 000 Kč

7 452 Kč

Kč/den Kč /rok

300,00 Kč 69 000,00 Kč
Plat/měs. Plat/rok

  - 4 řidiči 12 198 000,00 Kč 2 376 000,00 Kč
  - 2 mechanici 7 115 500,00 Kč 1 386 000,00 Kč

  - 1 účetní 1 12 000,00 Kč 144 000,00 Kč
325 500,00 Kč 3 906 000,00 Kč

Kč/měs. Kč/rok
12 500,00 Kč 150 000,00 Kč

Kč/měs. Kč/rok

12 500,00 Kč 150 000,00 Kč
27 000,00 Kč 324 000,00 Kč

377 800,00 Kč 4 599 000,00 Kč

Kč/měs. Kč /rok

49 852,50 Kč 598 230,00 Kč

35 416,67 Kč 425 000,00 Kč

40 000,00 Kč 480 000,00 Kč
125 269,17 Kč 1 503 230,00 Kč

Celkové náklady (FN a VN) 503 069 Kč 6 102 230,00 Kč

Sypký stavební materiál

ROK 2009

Průměrná prodejní cena písku bez DPH (Kč/t)
Odbyt za rok v t
Výnos celkem 
z toho: Tržby z prodeje písku 

z toho: Tržby z dopravy písku 

Fixní náklady v r. 2010

Spotřeba energie areálu

Mzdy zaměstnanců (SHM)

Celkem

Režijní náklady

12 mobilních telefonů
Služby - Služební mobilní te lefony (smluvní cena za neomezené volání v prac.době

Celkem VN

Variabilní náklady v r.2009

Celkem FN

Odpis automobilu (nakladač pro poslední rok)

Přeškolení řidičů v autoškole 

12 řidičů

Spotřeba pohonných hmot 

Náklady na opravu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Příloha č. 2 – Přehled odbytu za rok a celkového ročního výnosu v následujích letech 
 
Doplňující informace 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Počet pracovních dnů 230 231 232 233 230 231
Dovozní koef. 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 1,9
Cena 1 km firmy 5,4 Kč 5,8 Kč 6,4 Kč 6,1 Kč 5,6 Kč 5,8 Kč
Celk.cena zákazníkovi za 1km ujeté vzdálenosti 6,5 Kč 8,2 Kč 9,0 Kč 9,8 Kč 9,0 Kč 11,1 Kč

Smluvní odběratel (stálý zákazník) 

Vzdálenost jedné cesty k odb. (tam i zpět) 30 30 30 30 30 30

Počet cest / den 0 4 5 6 7 8

Výnos jedné cesty 194,4 Kč 245,3 Kč 269,6 Kč 292,8 Kč 269,8 Kč 332,9 Kč
Celkový výnos cesty za den 0,0 Kč 981,1 Kč 1 348,2 Kč 1 756,8 Kč 1 888,3 Kč 2 663,0 Kč
Celkový výnos všech cest za rok 0,0 Kč 226 638,7 Kč 312 782,4 Kč 409 334,4 Kč 434 313,6 Kč 615 162,2 Kč

Pozn.nakoupené v r.2010 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Volvo 31 31 31 31 31 31
Volvo 31 31 31 31 31 31

Celkové množství písku měřeno v t 62 62 62 62 62 62
Průměrný denní dovoz písku 0 248 310 372 434 496
Odbyt za rok v t 0 57 288 71 920 86 676 99 820 114 576

Počet nákl.automobilů Volvo (starší model) 3 3 3 3 3 3

Počet cest / den 5 5 4 4 3 3

souprava v t 12 12 12 12 12 12

Celkové množství písku měřeno v t 36 36 36 36 36 36

Odbyt za rok v t 41 400 41 580 33 408 33 552 24 840 24 948

Průměrný denní dovoz písku 180 180 144 144 108 108

Výnos jedné cesty za den 32,4 Kč 40,9 Kč 36,0 Kč 39,0 Kč 27,0 Kč 33,3 Kč

Celkový výnos cesty za den 972,0 Kč 1 226,4 Kč 1 078,6 Kč 1 171,2 Kč 809,3 Kč 998,6 Kč
Celkový výnos všech cest za rok 7 452,0 Kč 28 329,8 Kč 25 022,6 Kč 27 289,0 Kč 18 613,4 Kč 23 068,6 Kč
Celkový dovoz všech automobilů za podnik v t / rok 41 400 98 868 105 328 120 228 124 660 139 524

Projeté km / rok všech vozů 103 500 159 390 153 120 167 760 158 700 173 250
náklad na 1 km vozu Volvo 5,78 Kč 5,84 Kč 6,42 Kč 6,10 Kč 5,62 Kč 5,84 Kč

Cena nafty 28,9  



Příloha č. 3  
Investice v následujících pěti letech 
vývojové tendence nákladových položek

Rok 2010 2011 2012 2013 2014

růst cen el.energie 0,0% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5%
růst mezd 0,0% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5%
růst cen pohonných hmot 0,0% 1,8% 2,9% 1,9% 4,0%

růst cen nájemného 1,3% 1,0% 2,0% 2,5% 2,5%

růst paušálu 0,5% 0,6% 1,0% 1,2% 1,3%
růst ceny školícího programu 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2%

Fixní náklady 

Spotřeba energie 69 000,00 Kč 71 070,00 Kč 73 557,45 Kč 76 499,75 Kč 79 942,24 Kč
Odpis dvou nákl.automobilů Volvo 770 000,00 Kč 1 557 500,00 Kč 1 557 500,00 Kč 1 557 500,00 Kč 1 557 500,00 Kč
Mzda zaměstnanců +2 noví řidiči 8 478 000,00 Kč 8 562 780,00 Kč 8 691 221,70 Kč 8 865 046,13 Kč 9 086 672,29 Kč
Služby 150 750,00 Kč 151 654,50 Kč 153 171,05 Kč 155 009,10 Kč 157 024,22 Kč
Přeškolení řidičů v autoškole 150 150,00 Kč 150 450,30 Kč 150 600,75 Kč 150 901,95 Kč 151 203,76 Kč
Celkem FN 9 617 900,00 Kč 10 493 454,80 Kč 10 626 050,95 Kč 10 804 956,93 Kč 11 032 342,50 Kč

Dva nákl.automobily se sklápěcím návěsem VOLVO (souprava 31t) Cena/ks 3 500 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč
Rovnoměrný odpis automobilu odpisy oprávky ZC

1.rok 385 000,00 Kč 385 000,00 Kč 3 115 000,00 Kč
2.rok 778 750,00 Kč 1 163 750,00 Kč 2 336 250,00 Kč
3.rok 778 750,00 Kč 1 942 500,00 Kč 1 557 500,00 Kč

4.rok 778 750,00 Kč 2 721 250,00 Kč 778 750,00 Kč
5.rok 778 750,00 Kč 3 500 000,00 Kč 0,00 Kč
Nákladní automobily Volvo 2

Dva přijatí zaměstnanci 2 Mzda/měs. Mzda/rok

řidič 1 18 500,00 Kč 222 000,00 Kč
řidič 1 18 500,00 Kč 222 000,00 Kč

Variabilní náklady 

Spotřeba pohonných hmot 7 253 280,00 Kč 7 383 839,04 Kč 7 594 278,45 Kč 7 738 569,74 Kč 8 044 243,25 Kč

Náklady na opravu 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 450 000,00 Kč
Režijní náklady 500 000,00 Kč 540 000,00 Kč 550 000,00 Kč 580 000,00 Kč 585 000,00 Kč

Spotřeba pohonných hmot vozu Volvo 7 253 280,00 Kč 10 723 968,00 Kč 6 340 950,00 Kč 8 214 192,00 Kč 12 088 800,00 Kč

vzdálenost mezi areálem a lomem (tam i zpět v km) 30 30 30 30 30

náklad vozu Volvo na jednu cestu a zpět 175 Kč 193 Kč 183 Kč 169 Kč 175 Kč

spotřeba volva na 100 km 20l 20l 20l 20l 20l
spotřeba volva na 1km =0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
náklad na 1 km vozu Volvo 5,8 Kč 6,4 Kč 6,1 Kč 5,6 Kč 5,8 Kč

Kč/1 l nafty 29,2 Kč 32,1 Kč 30,5 Kč 28,1 Kč 29,2 Kč

přivezený písek v tunách 186 248 155 217 310

Sklápěcí automobil s návěsem VOLVO 1 1 1 1 1
počet cest/den 6 8 5 7 10
počet pracovních dnů 230 232 231 232 230
náklady na jednici produkce 1,12 Kč 0,78 Kč 1,35 Kč 1,06 Kč 0,75 Kč
Celkem VN 8 153 280,00 Kč 8 323 839,04 Kč 8 544 278,45 Kč 8 718 569,74 Kč 9 079 243,25 Kč

Náklady celkem (FN a VN) 17 771 180,00 Kč 18 817 293,84 Kč 19 170 329,40 Kč 19 523 526,67 Kč 20 111 585,74 Kč  



Příloha č. 4  
 

Písek omítkový osívaný 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Průměrná prodejní cena bez DPH (Kč/t) 190,00 Kč 190,00 Kč 191,00 Kč 191,00 Kč 192,00 Kč 192,00 Kč
Odbyt za rok v t 41 400 98868 105328 120228 124660 139524
Výnos celkem 7 873 452,00 Kč 19 039 888,56 Kč 20 455 452,99 Kč 23 400 171,36 Kč 24 387 647,04 Kč 27 426 838,82 Kč
z toho: Tržby z prodeje písku 7 866 000,00 Kč 18 784 920,00 Kč 20 117 648,00 Kč 22 963 548,00 Kč 23 934 720,00 Kč 26 788 608,00 Kč

z toho: Tržby z dopravy písku 7 452,00 Kč 254 968,56 Kč 337 804,99 Kč 436 623,36 Kč 452 927,04 Kč 638 230,82 Kč
Náklady celkem (FN a VN) 6 102 230,00 Kč 17 771 180,00 Kč 18 817 293,84 Kč 19 170 329,40 Kč 19 523 526,67 Kč 20 111 585,74 Kč
HV (V-N) 1 771 222,00 Kč 1 268 708,56 Kč 1 638 159,15 Kč 4 229 841,96 Kč 4 864 120,37 Kč 7 315 253,08 Kč

9 248 000,00 Kč 10 120 280,00 Kč 10 248 721,70 Kč 10 422 546,13 Kč 10 644 172,29 Kč
8 478 000,00 Kč 8 562 780,00 Kč 8 691 221,70 Kč 8 865 046,13 Kč 9 086 672,29 Kč

770 000,00 Kč 1 557 500,00 Kč 1 557 500,00 Kč 1 557 500,00 Kč 1 557 500,00 Kč
9 791 888,56 Kč 10 335 172,99 Kč 13 151 449,66 Kč 13 965 100,91 Kč 16 782 666,54 Kč

3 356 190,54 Kč 3 459 414,58 Kč 3 994 507,15 Kč 4 149 100,89 Kč 4 684 438,36 Kč

1 2 3 4 5

Splátka úvěru na pořízení dvou 
nákl.automobilů Volvo (v letech) 5 1 846 582,37 Kč 1 846 582,37 Kč 1 846 582,37 Kč 1 846 582,37 Kč 1 846 582,37 Kč

7 945 306,19 Kč 8 488 590,63 Kč 11 304 867,29 Kč 12 118 518,54 Kč 14 936 084,17 Kč
19% 19% 19% 19% 19%

8 715 306,19 Kč 10 046 090,63 Kč 12 862 367,29 Kč 13 676 018,54 Kč 16 493 584,17 Kč

1 509 608,18 Kč 1 612 832,22 Kč 2 147 924,79 Kč 2 302 518,52 Kč 2 837 855,99 Kč
6 435 698,02 Kč 6 875 758,41 Kč 9 156 942,51 Kč 9 816 000,02 Kč 12 098 228,18 Kč

770 000,00 Kč 1 557 500,00 Kč 1 557 500,00 Kč 1 557 500,00 Kč 1 557 500,00 Kč
7 205 698,02 Kč 8 433 258,41 Kč 10 714 442,51 Kč 11 373 500,02 Kč 13 655 728,18 Kč
7 205 698,02 Kč 7 207 913,17 Kč 7 827 045,44 Kč 7 101 278,53 Kč 7 287 380,00 Kč
205 698,02 Kč 7 413 611,19 Kč 15 240 656,63 Kč 22 341 935,17 Kč 29 629 315,17 Kč

7 000 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč
10% 10% 10% 10% 10%
17% 17% 17% 17% 17%Diskontní míra

VÝPOČET HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU A CASH FLOW 
vývojové tendence příjmových, ale i nákladových položek

2 nákladní automobily se sklápěcím návěsem VOLVO (souprava 31t)
Úroková sazba banky

Doplňující informace 

Výpočet CF
Odpisy
Cash flow
Diskontované CF
Čistá současná hodnota

**   Hospodářský výsledek zdaněný
Daň z příjmů za běžný rok

Základ daně z příjmů

Mzdy pracovníků za rok
Provozní náklady

Sazba daně z příjmů
Hospodářský výsledek po splátce  úvěru

Počet let splácení 

Finanční náklady
*   Účetní provozní hospodářský výsledek
Odpisy

 
 


