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1. Úvod 

Z názvu diplomové práce vyplývá, ţe předmětem je analýza a řízení nákladů 

ve společnosti VJAČKA, spol. s r. o. Náklady patří v podnikové praxi k nejdůleţitějším 

ekonomickým oblastem, na které by měla být zaměřena pozornost kaţdého podniku, neboť 

úspěšnost jakékoliv společnosti je podmíněna jejich efektivním řízením. Toto řízení primárně 

nespočívá v jejich sniţování, nýbrţ i ve vhodné alokaci. Snahou podniků je dosáhnout co 

největšího zisku, ať uţ prostřednictvím zvyšování výnosů či sniţování nákladů. 

Pravděpodobnost reálné predikce výnosů je v dnešní době velice nízká, neboť i přes 

překonání počáteční vlny světové recese se objevuje nový ekonomický úpadek. Do doby, neţ 

se ekonomika vrátí do původního stavu, jsou prioritou všech společností tuto těţkou situaci 

různými způsoby překonat. Podnikům nezbývá nic jiného, neţ se soustředit především na 

náklady. Z tohoto důvodu jsem se také rozhodla na téma nákladů zaměřit v diplomové práci. 

Cílem diplomové práce je porovnat dvě vybrané zakázky společnosti 

VJAČKA, spol. s r. o. za účelem zhodnocení podnikem nastaveného kalkulačního systému. 

Zvolené téma bude řešeno ve společnosti VJAČKA, spol. s r. o. Jedná se o výrobní 

podnik, jehoţ předmětem činnosti je výroba plastových a hliníkových oken, dveří, dělících 

stěn, fasád a automatických dveřních systémů, která je spojená s následnou montáţí, 

servisem, opravami a údrţbou. Pro tento podnik je charakteristická vlastní výroba, která se 

uskutečňuje na základě zakázek. 

Základní informace a důleţité pojmy nezbytné k pochopení dané problematiky byly 

detailně nastudovány z odborné literatury uvedené v seznamu pouţitých zdrojů, jenţ je 

zmíněn v závěru této práce, a k praktickému řešení byly poskytnuty všechny potřebné 

materiály a dokumenty společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

Diplomová práce bude rozdělena do tří stěţejních úseků. V první části budou 

podrobně nastíněna teoretická východiska problematiky nákladů se zaměřením na nákladovou 

kalkulaci. Druhá kapitola reflektuje charakteristiku vybrané organizace. Na základě 

sekundárních informací, coţ jsou údaje, které nemusí být vyhledávány, ale nacházejí se 

v nějaké určité podobě v podniku, bude zpracována část aplikační, v níţ je provedena analýza 

výkazu zisku a ztráty, analýza dvou vybraných zakázek společnosti VJAČKA, spol. s r. o. a 

jejich následné porovnání a zhodnocení. 
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2. Teoretická východiska řešeného problému 

2.1 Vymezení nákladů 

Cílem kaţdého podniku, bez ohledu na to, zda výsledkem jeho podnikatelské činnosti 

jsou výrobky nebo sluţby, je maximalizace jeho trţní hodnoty, potaţmo zisku. Na výsledek 

hospodaření má vliv velikost nákladů a výnosů. Výnosy lze charakterizovat jako výkony 

vyjádřené v peněţních jednotkách a jejich objem je dán především poptávkou po daném 

produktu v závislosti na jeho ceně a vyrobeném mnoţství. Náklady na druhou stranu 

představují peněţní vyjádření spotřeby ţivé a zvěcnělé práce vynaloţené na výrobu a realizaci 

produkce. Pokud chce podnik dosáhnout vyššího zisku, můţe tak učinit dvěma způsoby – 

zvýšením trţeb nebo sníţením nákladů. V dnešním proměnlivém prostředí, kdy na trhu 

dochází k neustálým změnám, je důleţitá snaha podniků dosáhnout konkurenční výhody. Růst 

objemu trţeb vede v konečném důsledku ke zvýšení absolutní hodnoty zisku. Avšak je 

vhodné si uvědomit, ţe v současném turbulentním prostředí je zvyšování zisku takovýmto 

způsobem velice obtíţné. Do popředí zájmu se tudíţ dostávají náklady podniku, jejichţ 

sniţování rovněţ vede ke zvýšení ziskovosti. 

Existuje celá řada definic nákladů. Termín náklady definuje Koţená (2007, s. 62) 

následovně: „náklady podniku jsou peněţní částky, které podnik účelně vynaloţil na získání 

výnosů“. Jinou výstiţnou definici nákladů vyjádřili Synek a Kislingerová (2010, s. 39), kteří 

tvrdí, ţe náklady podniku lze charakterizovat jako „peněţní vyjádření spotřeby výrobních 

faktorů účelně vynaloţených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů 

spojených s činností podniku“. 

2.2 Pojetí nákladů 

Stejně jako jsou různě definovány náklady, existují i jejich různá pojetí. Popesko 

(2009) zaměřuje pozornost na dvě hlavní pojetí nákladů: 

 finanční pojetí nákladů, 

 manaţerské (vnitropodnikové) pojetí nákladů. 
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2.2.1 Finanční pojetí nákladů 

Za náklad v pojetí finančního účetnictví chápeme úbytek ekonomického prospěchu, 

jenţ je vyvolán poklesem aktiv či zvýšením závazků podniku a jenţ vede ke sníţení vlastního 

kapitálu podniku ve sledovaném období. Hlavním rozdílem tohoto pojetí od pojetí 

manaţerského je ten, ţe náklady jsou zachyceny v účetních cenách, tj. v pořizovacích cenách 

aktiv, nebo v evidované hodnotě nárůstu pasiv (Popesko, 2009). 

Údaje o těchto nákladech jsou určeny zejména externím uţivatelům, především 

vlastníkům a věřitelům společnosti, kteří sledují z informací finančního účetnictví zhodnocení 

investovaného kapitálu do podniku a riziko s ním spojené. Potřebné informace jsou evidovány 

v účetních výkazech, především ve výkazu zisku a ztráty (Hradecký, Lanča, Šiška, 2008). 

Náklady musí být zařazeny do daného období, ve kterém věcně a časově souvisí 

s danými výnosy. To zajišťuje tzv. časové rozlišování nákladů a výnosů (Synek, 2011). 

2.2.2 Manažerské pojetí nákladů 

Oproti finančnímu pojetí nákladů se manaţerské účetnictví liší tím, ţe jeho cílem je 

vytvářet informační základnu, která bude napomáhat manaţerům při řízení jednotlivých 

dílčích činností probíhajících v podniku. A to tak, ţe spotřebované vstupy (náklady) jsou 

peněţně oceněny a následně porovnávány s peněţně oceněnými výstupy (výnosy) podnikové 

činnosti. Pro náklady v tomto pojetí je charakteristické, ţe jejich spotřeba musí být účelová, 

coţ znamená, ţe kaţdý jednotlivý náklad je vynaloţen na určitý konkrétní výkon, a účelná, 

tj. přiměřená spotřeba nákladů k realizovanému výkonu činnosti (Hradecký, Lanča, Šiška, 

2008).  

Náklady v manaţerském účetnictví jsou významné zejména pro interní uţivatele, 

tzn. řídící pracovníky. 

Manaţerské pojetí nákladů můţeme detailněji rozlišit na pojetí hodnotové a 

ekonomické. Hodnotové pojetí nákladů představuje ekonomické zdroje, jeţ byly vynaloţeny 

v průběhu uskutečňovaných procesů a jsou oceněny v cenách odpovídající současné reálné 

hodnotě. Druhým přístupem manaţerského pojetí je ekonomické pojetí, jehoţ cílem je zjistit 

maximální hodnotu, která můţe být vyprodukovatelná ze spotřebovaných zdrojů. Měřítkem 

tohoto pojetí jsou tzv. oportunitní náklady (Wagner, 2009). Oportunitní náklady, jinými slovy 

náklady obětované příleţitosti či alternativní náklady, jsou podle Jurečky (2010, s. 34) „při 

jakémkoli rozhodnutí dány „hodnotou“ jiné nejlepší varianty, která nebyla zvolena a 



 

 

-9- 

 

realizována“. Příkladem takovéhoto nákladu můţe být nákup výrobního zařízení A, jenţ nebyl 

vybrán a uskutečněn, ve prospěch nákupu výrobního zařízení B. 

2.3 Klasifikace nákladů 

Abychom mohli náklady efektivně řídit, je nutné se s nimi podrobně seznámit a ujasnit 

si, co kaţdá nákladová poloţka v podniku znamená. Je proto vhodné zjistit, jak je moţné 

náklady v podniku třídit. Existuje několik hledisek, prostřednictvím nichţ lze náklady členit 

(Koţená, 2007): 

 podle druhu, 

 podle účelu, k němuţ byly vynaloţeny, 

 podle závislosti nákladů na změnách objemu výroby. 

 

Podobný pohled na rozdělení nákladů jako má Koţená (2007), lze najít i u Synka a 

Kislingerové (2010), kteří tuto klasifikaci doplnili a rozšířili ji o členění nákladů:  

 podle činností, 

 podle jiných hledisek. 

2.3.1 Druhové členění nákladů 

Jedním ze základních a nejběţnějších členění nákladů je třídění podle druhů, které 

odpovídá finančnímu pojetí nákladů. Tato klasifikace dělí náklady do určitých homogenních 

skupin, jeţ jsou spjaty s činností jednotlivých výrobních faktorů. Takovéto náklady lze 

označit za externí, neboť nevznikají uvnitř podniku, prvotní a zároveň jednoduché, protoţe je 

v podniku nelze dále rozloţit. Typickým příkladem je spotřeba materiálu (Synek, 2011). 

Ne všechny náklady v podniku jsou pouze externí, některé vznikají i uvnitř podniku a 

označují se jako náklady interní. Tyto náklady jsou současně náklady druhotnými, neboť 

vznikají na základě vnitropodnikové dělby práce, a mají komplexní charakter, coţ znamená, 

ţe je moţné je rozloţit na původní nákladové druhy (Koţená, 2007). 

Nákladové druhy třídí Popesko (2009, s. 35) následovně: 

 „spotřeba materiálu, energie a externích sluţeb, 

 osobní náklady (mzdy, sociální náklady, …), 

 odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku, 

 pouţití externích prací a sluţeb, 
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 finanční náklady“. 

 

Podrobnější členění podle druhů je zachyceno ve výkazu zisku a ztráty, kde jsou 

náklady rozděleny do tří hlavních skupin – provozní, finanční a mimořádné, do nichţ lze 

jednotlivé druhy nákladů zařadit. Účelem této nákladové klasifikace spolu s vymezením 

výnosů je zjišťování výsledku hospodaření podniku. 

Výhodou druhového členění nákladů je podle Fibírové, Šoljakové a Wagnera (2007) 

jejich průkaznost a jednoznačnost spotřeby zdrojů podniku. Problémem oproti tomu se jeví 

nemoţnost bezprostředně kvantifikovat hospodářský výsledek. K této nevýhodě Popesko 

(2009) dodává rovněţ skutečnost, ţe nelze zjistit, s jakými aktivitami a činnostmi se tyto 

náklady pojí a jaká je jejich vazba na podnikové výkony. 

Následně Popesko (2009) vyjmenovává čtyři základní typy organizací odlišující se od 

sebe charakterem činnosti a strukturou nákladových druhů: 

 manufakturní podnik, jenţ se vyznačuje vysokým podílem osobních nákladů 

(především přímých osobních nákladů), relativně nízkou výší odpisů a nízkou 

vstupní cenou základního materiálu, 

 společnost soustřeďující se na automatizovanou montáž, pro kterou je 

typická nízká úroveň osobních nákladů (převládají přímé osobní náklady), 

relativně vysoký podíl odpisů a vysoká cena vstupních komponentů, 

 zakázková společnost, jeţ je charakterizována průměrným podílem 

materiálových a osobních nákladů (dominují nepřímé mzdové náklady) a 

nakupovanými externími sluţbami, 

 podnik poskytující služby, jehoţ struktura nákladů se odlišuje od výrobního 

podniku, převaţují osobní náklady a spotřebovává se velice malý podíl 

materiálových nákladů. 

 

Je jisté, ţe nákladová optimalizace u všech výše vyjmenovaných organizací bude 

odlišná. U manufaktury bude věnována pozornost především řízení přímých osobních nákladů 

a u podniků vyznačujících se automatizovanou montáţí bude kladen důraz zejména na vztah 

s dodavateli, s cílem vyjednat nejniţší ceny potřebných vstupů. Situace u zakázkové 

společnosti a podniku poskytujícího sluţby je poněkud komplikovanější, neboť u těchto typů 

podniků tvoří značnou část osobních nákladů mzdy reţijních pracovníků a dominují externí 

sluţby. Zde si jiţ pouze s druhovým členěním nákladů nevystačíme, jelikoţ je nutné poznat 
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účel vynaloţení nákladů. Proto v podniku dalším obvykle pouţívaným členěním nákladů je 

právě účelové dělení (Popesko, 2009). 

2.3.2 Účelové (kalkulační) členění nákladů 

Účelové třídění nákladů Koţená (2007) blíţe rozdělila do dvou skupin a to podle toho, 

zda jsou sledovány náklady dle hospodářských středisek (členění nákladů podle útvarů) nebo 

zda jsou náklady zjišťovány na jednotlivé výkony (členění nákladů podle výkonů). 

Cílem členění nákladů podle výkonů je zjistit výši nákladů připadajících na určitý 

výkon, coţ znamená na konkrétní výrobek, práci či sluţbu, a to na jejich kalkulační jednici. 

Landa a Polák (2008, s. 36) vymezují pojem kalkulační jednice jako „konkrétní výkon, na 

který se stanovují nebo zjišťují náklady a další hodnotové veličiny (typ výrobku, typ zboţí, 

typ realizované sluţby)“. Podle způsobů přičítání nákladů na kalkulační jednici rozlišujeme 

náklady přímé a nepřímé. Přímé, neboli jednicové, náklady mají přímý vztah k vyrobené 

jednici a lze je zjistit měřením nebo pomocí spotřebních norem. Příkladem v podnikové praxi 

můţe být spotřeba materiálu daného výrobku. Oproti tomu nepřímé, jinak nazývané reţijní, 

náklady nelze určit přímo ke kalkulační jednici a je nutné je rozvrhnout nebo rozpočítat podle 

zvolené rozvrhové základny. Typickým příkladem reţijního nákladu můţe být spotřeba 

elektrické energie v podniku, která je potřebná k výrobě více druhů výrobků a musí být mezi 

ně rozdělena v určitém poměru (Duchoň, 2007). 

I toto členění nákladů často v podnikové praxi nestačí, neboť některé náklady 

v podniku vznikají i přesto, ţe výroba je přerušena (např. z důvodu celopodnikové dovolené) 

a jiné naopak vykazují závislost na produkci. Proto je vhodné v podniku provádět ještě jedno 

neméně důleţité členění nákladů a to ve vazbě na objem výroby. 

2.3.3 Náklady podle závislosti na změnách objemu výroby 

Podle vztahu k objemu výroby rozlišujeme náklady fixní a variabilní. Toto rozlišení 

nákladů existuje pouze v krátkém období, neboť v dlouhém období jsou všechny vstupy 

proměnné (Koţená, 2007). 

Fixní, neboli stálé, náklady nejsou závislé na objemu výroby a jsou vynakládány 

jednorázově v pravidelných časových intervalech. Tyto náklady se zpravidla nemění, avšak 

dojde-li ke změně výrobní kapacity, mění se skokem. Fixní náklady Fibírová, Šoljaková a 

Wagner (2007) podrobněji člení na: 
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 náklady vyvolané způsobem zajištění činnosti, coţ jsou náklady na obsluhu a 

řízení (například energie potřebná k osvětlení výrobních prostor), jeţ jsou sice 

fixní, avšak jejich výše se v závislosti na určitých podnikem ovlivnitelných či 

neovlivnitelných faktorech můţe měnit, 

 náklady, jež jsou výsledkem rozhodnutí managementu podniku a jeţ je 

moţné je v určitém období významně ovlivnit nebo k jejich vzniku nemusí 

vůbec dojít (například náklady na reklamu a propagaci), 

 náklady, které jsou pravidelně a opakovaně vynakládány v neměnné výši 

(například splátky nájemného). 

 

Vedle fixních nákladů se vyskytují i náklady variabilní, které lze téţ označit jako 

proměnlivé. Tyto náklady jsou závislé na objemu produkce a podle toho, jak jsou 

spotřebovány, rozlišuje Synek (2011) variabilní náklady: 

 proporcionální (lineární), které rostou rovnoměrně s objemem výroby, 

 nadproporcionální (progresivní), jeţ se zvyšují rychleji neţ objem produkce, 

 podproporcionální (degresivní), které se vyvíjejí pomaleji neţ objem 

prováděných výkonů. 

 

Součtem fixních a variabilních nákladů dostaneme celkové náklady, jejichţ grafické 

znázornění můţeme vidět na Obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1 Průběh fixních, variabilních a celkových nákladů 

 

Náklady Celkové náklady 

 

 Variabilní náklady 

  

 

 

 

 Fixní náklady 

 

 

 

 

 Mnoţství produkce 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě publikace Koţené (2007, s. 65) 
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2.3.4 Náklady podle činností 

Náklady tříděné podle činností, jinými slovy podle podnikových funkcí, rozlišují 

Synek a Kislingerová (2010) náklady na pořízení, skladování, výrobu, správu a odbyt. 

2.3.5 Další kategorie nákladů 

Předchozí blíţe specifikované klasifikace nákladů patří mezi tradiční, ale existují i jiná 

rozlišení. Jedním z nich můţe být rozdělení nákladů na relevantní a irelevantní. Toto třídění 

nákladů má význam zejména pro manaţerské rozhodování a od tradičních klasifikací se liší 

především tím, ţe se nevychází ze skutečně realizovaných nákladů, ale z odhadu budoucích 

nákladů. Výše relevantních nákladů se v závislosti na určitém rozhodnutí změní. Naopak 

přijetí či nepřijetí daného rozhodnutí výši irelevantních nákladů nijak neovlivní, coţ znamená, 

ţe zůstanou nezměněny, bez ohledu na to, která varianta rozhodnutí bude vybrána (Popesko, 

2009).  

Další klasifikace je dle rozhodovací analýzy, do níţ Oliver (2000) řadí náklady 

relevantní, utopené a oportunitní. Náklady relevantní a oportunitní jiţ byly vysvětleny. 

Termínem utopené náklady jsou označovány náklady vynaloţené v minulosti, které jiţ 

současným rozhodnutím nelze změnit a kterými bychom se při současném rozhodování 

neměli nechat ovlivnit (Jurečka, 2010). 

Neméně důleţité je také ujasnit si rozdíl mezi celkovými, průměrnými a mezními 

náklady. Celkové náklady zjistíme sečtením fixních a variabilních nákladů. Průměrné 

náklady, někdy nazývané téţ jednotkové, jsou náklady potřebné na výrobu jedné jednotky 

produkce. Tyto náklady určíme tak, ţe celkové náklady podělíme celkovým objemem 

produkce. Výsledkem budou průměrné celkové náklady, avšak jsme schopni zjistit rovněţ 

průměrné fixní a průměrné variabilní náklady. A to s tím rozdílem, ţe v čitateli budou místo 

celkových nákladů náklady fixní, resp. variabilní. Posledními náklady zařazenými v této 

skupině, které jsou důleţité především pro manaţerské rozhodování, jsou mezní (marginální) 

náklady. Tyto náklady můţeme charakterizovat jako náklady, jeţ jsou vyvolány zvýšením 

mnoţství produkce o jednotku. Pro manaţery jsou významné především z hlediska 

maximalizace zisku, neboť k jeho dosaţení je nutná rovnost mezních nákladů a mezních trţeb 

(Jurečka, 2010). 
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Všechna výše charakterizovaná členění nákladů se v různé míře v organizacích 

vyuţívají, avšak kromě nich si kaţdý podnik můţe stanovit vlastní specifickou nákladovou 

klasifikaci. 

2.4 Kalkulace nákladů 

Pojem kalkulace výstiţně formulují Landa a Polák (2008, s. 35) jako „nástroj pro 

propočet nákladů, přínosu, zisku, resp. jiných finančních veličin za výrobek, práci nebo 

sluţbu či jinak naturálně (věcně) vyjádřený výkon“.  

Popesko (2009) zdůrazňuje, ţe nákladová kalkulace je v současnosti nejčastěji 

uţívaným nástrojem řízení nákladů. Jedním ze základních úkolů manaţerů podniku je 

identifikace vstupů, které jsou spojeny s výkonem podnikových aktivit. To znamená, ţe 

k tomu, aby vedení podniku mohlo efektivně řídit náklady, je potřeba je monitorovat 

z věcného hlediska. Takovýto druh kalkulace se označuje jako kalkulace vlastních nákladů 

(Synek, 2011). 

U kalkulací je důleţité členění nákladů na přímé (jednicové) a nepřímé (reţijní). Jsou 

to právě reţijní náklady, které podnítily rozvoj různých typů kalkulací. Pokud by měly 

všechny náklady pouze přímý charakter, jejich určení na kalkulační jednici by bylo 

jednoznačné a za jakýchkoli podmínek by bylo moţné získat relativně detailní informace o 

nákladech výkonu. Problémem jsou ovšem nepřímé náklady, které sestavení kalkulací ztěţují 

a jejichţ přiřazení k výkonu je často komplikované (Popesko, 2009). 

Synek (2011) poukazuje na to, ţe se kalkulace pouţívají především ke stanovení 

vnitropodnikových cen výkonů, k sestavování rozpočtů a v neposlední řadě ke kontrole a 

rozboru hospodárnosti výroby a ziskovosti výkonů. 

Kalkulace je písemným přehledem jednotlivých sloţek nákladů a jejich souhrnu na 

kalkulační jednici, kterou Koţená (2007) charakterizuje jako konkrétně vymezený výkon, jeţ 

je určen měrnou jednotkou, kterou můţe být výrobek, polotovar, práce či sluţba, a na nějţ se 

vztahují vlastní náklady. 

Při sestavování kalkulací Král (2010) povaţuje za nutné rozlišovat tyto základní 

kalkulační pojmy: 

 předmět kalkulace, 

 alokace nákladů, 

 struktura nákladů. 
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Předmětem kalkulace jsou veškeré dílčí i konečné výkony produkované podnikem, 

coţ vzhledem k charakteru činnosti společnosti znamená, ţe předmětem můţe být jeden 

produkt, skupina produktů nebo dokonce můţe mít podobu finálního výkonu pro konkrétního 

zákazníka. Vymezení předmětu kalkulace je nejen kalkulační jednicí, ale i kalkulovaným 

mnoţstvím neboli určitým mnoţstvím kalkulačních jednic, pro které se stanoví či zjišťují 

celkové náklady. 

Alokace nákladů představuje proces přiřazování nákladů na kalkulační jednici, k níţ 

náleţí. Jejím cílem je informovat o nákladech, které jsou podstatné pro dané rozhodnutí. 

Tento proces zpravidla probíhá následně popsaným způsobem. Nejprve jsou objektu alokace, 

který vyvolal jejich vznik, přiřazeny přímé náklady. Poté je hledána veličina, jeţ vystihuje 

souvislost mezi konečnými výkony a jeho nepřímými náklady. Tato veličina je označována 

jako rozvrhová základna. Nakonec se provádí co moţná nejpřesnější vyjádření podílu 

nepřímých nákladů, které připadají na produkovaný výkon, a to pomocí zjištěné rozvrhové 

základny.  

2.4.1 Všeobecný kalkulační vzorec 

Kaţdý podnik eviduje a třídí náklady odlišně. Struktura jednotlivých nákladových 

poloţek je vyjádřena v tzv. kalkulačním vzorci, který představuje soupis jednotlivých druhů 

nákladů doplněný o způsob kvantifikace daných nákladových poloţek ve vztahu 

ke kalkulovanému výkonu (Popesko, 2009). Tento vzorec zpravidla vychází z „prototypu“, 

jeţ je dán zákony a vyhláškami uplatňovanými před rokem 1989 k plánování a prokazování 

nákladů externím nadřízeným orgánům (Staněk, 2003). V českých podmínkách se tento 

typový kalkulační vzorec, jeţ je znázorněn na Obr. 2.2, stal základem podnikové praxe. 

Nejedná se o závazný seznam a jeho struktura by měla vycházet z potřeb organizace. Proto 

si kaţdá společnost můţe stanovit vlastní individuální kalkulační vzorec (Synek, 2011). 
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Obr. 2.2 Všeobecný kalkulační vzorec 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní (provozní) reţie 

Vlastní náklady výroby – poloţky 1 aţ 4 

5. Správní reţie 

Vlastní náklady výkonu – poloţky 1 aţ 5 

6. Odbytové náklady 

Úplné vlastní náklady výkonu – poloţky 1 aţ 6 

7. Zisk (ztráta) 

Cena výkonu 

Pramen: Vlastní zpracování na základě publikace Synka (2011, s. 101) 

2.4.1.1 Přímý materiál 

Materiál, který tvoří nezbytnou součást výrobku či přispívá k vytvoření jeho 

podstatných vlastností, je označován jako přímý. Do přímého materiálu řadíme rovněţ 

materiál, jenţ se nestává součástí výrobku, avšak je potřebný pro realizaci technologického 

procesu. Sloţkou přímého materiálu mohou být i obaly doplňující výrobek a tvořící důleţitou 

část jeho ceny (Duchoň, 2007). 

2.4.1.2 Přímé mzdy 

Přímé mzdy neboli jednicové osobní náklady tvoří hrubé mzdy produkčních 

pracovníků a rovněţ i nákladová část pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

Hrubá mzda se skládá ze základní mzdy (např. časové, úkolové), popř. z příplatků, prémií či 

odměn (Landa, Polák, 2008). 

2.4.1.3 Ostatní přímé náklady 

Mezi ostatní přímé náklady, které jsou přiřazeny jednotlivým kalkulačním jednicím, je 

moţné zahrnout např. spotřebu technologických paliv a energie a opravy a udrţování 

(Duchoň, 2007). 

2.4.1.4 Výrobní (provozní) režie 

Výrobní reţii můţeme charakterizovat jako náklady související s řízením a obsluhou 

výrobního procesu, jeţ nelze určit přímo na kalkulační jednici. Do této poloţky kalkulačního 
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vzorce řadíme reţijní materiál, reţijní mzdy, odpisy dlouhodobého majetku apod. (Synek, 

2011). 

2.4.1.5 Správní režie 

Náklady, které souvisí s řízením a správou podniku, závodu či jiného organizačního 

útvaru, souhrnně označujeme pojmem správní reţie. Patří sem mimo jiné i odpisy správních 

budov, platy řídících pracovníků a telefonní poplatky (Koţená, 2007). 

2.4.1.6 Odbytové náklady 

Odbytové náklady jsou všechny náklady související s odbytem. Jedná se o náklady na 

skladování, propagaci a v neposlední řadě i náklady spojené s expedicí a prodejem produkce 

(Synek, 2011). 

2.4.2 Kalkulační systém 

V podniku se zpravidla nevyuţívá pouze jeden druh kalkulace k jedinému účelu, ale 

určitý soubor kalkulací, mezi nimiţ existují určité vazby. Všechny tyto kalkulace tvoří tzv. 

kalkulační systém, jenţ je hlavním nástrojem řízení nákladů na výkony (Hradecký, Lanča, 

Šiška, 2008). 

Popesko (2009) se zmiňuje o variantách nákladových funkcí lišících se způsobem 

svého uplatnění v podniku. Jedná se o kalkulaci předběţnou, výslednou a operativní. Podobně 

jako Popesko (2009) rozlišuje i Král (2010) prvky kalkulačního systému s tím rozdílem, ţe 

nákladová kalkulace je tvořena kalkulací předběţnou a výslednou, přičemţ operativní 

kalkulace je součástí kalkulace předběţné, jak lze vidět na Obr. 2.3. 
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Kalkulace

nákladů

předběţná

propočtová

reálných 
nákladů

cílových 
nákladů

plánová

operativnívýsledná

ceny

Obr. 2.3 Kalkulační systém a jeho členění z hlediska vztahu kalkulací k časovému 

horizontu zpracování a využití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě publikace Krále (2010, s. 192) 

2.4.2.1 Předběžná kalkulace 

Předběţná kalkulace (kalkulace ex ante) se sestavuje před zahájením výrobního 

procesu, aby mohlo být zjištěno, kolik vstupů je zapotřebí na předpokládaný výstup. V rámci 

této kalkulace můţeme vyčlenit kalkulaci propočtovou, plánovou a operativní (Koţená, 

2007). 

Kalkulace, které jsou sestavovány před konstrukční a technologickou přípravou 

výroby, kdy nejsou zjištěny příslušné normy spotřeby, jsou označovány jako kalkulace 

propočtové, někdy téţ projektové. Údaje z těchto kalkulací jsou významným podkladem pro 

zjištění efektivnosti a cenová vyjednávání nově zaváděného či individuálně prováděného 

výkonu (Landa, Polák, 2008).  

Plánové kalkulace jsou na rozdíl od kalkulací propočtových podrobněji rozpracovány 

a vycházejí z relativně přesného odhadu spotřeby vstupů. Sestavují se na základě relativně 

přesných norem spotřeby, které jsou jiţ k dispozici (Popesko, 2009). 

Operativní kalkulace jsou sestavovány na základě technických, technologických a 

organizačních norem, jeţ jsou platné v době sestavení kalkulace (Duchoň, 2007). Hlavní 

uplatnění mají tyto kalkulace v operativním řízení výroby, na rozdíl od kalkulací 

propočtových, které mají význam především v dlouhodobém plánování a strategickém řízení 

(Synek, 2011). 
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2.4.2.2 Výsledná kalkulace 

Výsledná kalkulace (kalkulace ex post) se sestavuje po provedení určitého výkonu a 

má stěţejní význam pro následnou kontrolu hospodárnosti výroby jednotlivých výkonů. 

K sestavení takovéto kalkulace má management podniku k dispozici skutečně spotřebované 

vstupy, jeţ byly zapotřebí k danému výstupu. Důleţitost výsledné kalkulace spočívá 

ve zjištění odchylek skutečných nákladů od výše nákladů stanovených v předběţných 

kalkulacích (Synek, 2011). 

 

Kalkulační systém je vyuţíván v různých typech organizací. Jednotlivé kalkulace 

v rámci tohoto systému proto budou zahrnovat různé činnosti prováděné v podnicích. 

Fibírová, Šoljaková a Wagner (2007) výstiţně znázorňují druhy kalkulací v hromadné a 

sériové výrobě a také v zakázkově orientované výrobě (Obr. 2.4).  

 

Obr. 2.4 Vazby kalkulačního systému 

 

Pramen: Fibírová, Šoljaková, Wagner (2007, s. 230) 
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Kalkulační metoda 
(metoda alokace 

reţijních nákladů)

Kalkulace úplných 
nákladů

Tradiční přiráţková 
kalkulace

Kalkulace podle 
aktivit

Kalkulace neúplných 
nákladů

Kalkulace variabilních 
nákladů

2.4.2.3 Kalkulace ceny 

Cenová kalkulace na rozdíl od kalkulace nákladů, jeţ reflektuje reálné nebo ţádoucí 

toky vzniku nákladů, zachycuje toky zpětné návratnosti nákladů a zisku uskutečněné ve formě 

výnosů. V současnosti se tato kalkulace sestavuje méně často, neţ tomu bylo v minulosti, 

neboť cena vznikající na základě silného vlivu trţních podmínek musí být určena objektivně, 

nikoli spekulativním propočtem. Cenu kalkulují zejména podniky, které nabízejí individuální 

výkony. Příkladem je návrh ceny stavební zakázky či auditu (Král, 2010). 

2.4.3 Základní typy kalkulací nákladů 

Kaţdá kalkulace se liší především způsobem alokace reţijních nákladů. O vhodné 

kalkulační metodě rozhoduje management podniku a v potaz se bere charakter organizace a 

způsob vyuţití dané metody v praxi, neboť ne všechny nákladové kalkulace jsou vhodné pro 

kaţdý typ podniku. V dnešní době existuje řada metod a postupů nákladových kalkulací. Od 

těch nejjednodušších, aţ po ty sloţitější, coţ ovšem neznamená, ţe méně náročnější kalkulace 

nejsou přesné a naopak, ţe komplexnější metody jsou spolehlivější. Cílem všech metod je 

zpravidla podání co moţná nejpřesnějších a nejvěrohodnějších informací o výši a struktuře 

nákladů výkonu (Popesko, 2009). Na Obr. 2.5 lze vidět schéma základních druhů kalkulací 

nákladů. 

 

Obr. 2.5 Základní typy nákladových kalkulací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě publikace Popeska (2009, s. 61) 
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Absorpční kalkulace, označována také jako kalkulace úplných nákladů, zahrnuje 

všechny náklady podniku nebo organizačního útvaru. Organizace či její jednotka se můţe 

rozhodnout buď pro objemové přiřazení reţijních nákladů, nebo pro přiřazení nákladů dle 

skutečných příčinných vztahů. V prvním případě se jedná o kalkulaci přiráţkovou, v druhém 

o kalkulaci podle aktivit (Popesko, 2009). 

Neabsorpční kalkulace, jinými slovy kalkulace neúplných nákladů, kalkulují jen přímé 

náklady a příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku. Metodou vyuţívanou v této oblasti je 

kalkulace variabilních nákladů (Synek, 2011).  

2.4.3.1 Přirážková kalkulace 

Přiráţková kalkulace je nejčastěji vyuţívanou metodou kalkulace. Tento typ kalkulace 

se pouţívá v situaci, kdy dochází k současné produkci heterogenních výrobků a část nákladů 

je vynakládána na tyto výrobky společně (Duchoň, 2007). 

V případě předběţné kalkulace je výše přímých nákladů na příslušnou kalkulační 

jednici přičítána dle příslušných norem, u kalkulace výsledné se vychází z údajů o skutečné 

spotřebě (Landa, Polák, 2008). 

Úroveň reţijních nákladů kalkulovaných prostřednictvím této kalkulace odpovídá 

určitému výkonu na základě rozvrhové základny a vypočteným reţijním přiráţkám. 

Rozvrhovou základnou je zpravidla určitá poloţka přímých nákladů, neboť právě tyto náklady 

jsou v podniku relativně přesně evidovány a lze je jednoduše vyčíslit. Rozvrhovou základnu 

můţeme stanovit buď v peněţní formě či v naturální podobě (Popesko, 2009). 

Prvním krokem při rozvrhování reţijních nákladů je stanovení koeficientu reţie, který 

je moţné vyjádřit níţe uvedeným způsobem (Macík, 1999): 

 

     (2.1)  

 

kde kR představuje koeficient reţie, RR je rozvrhovaná reţie a RZ reprezentuje rozvrhovou 

základnu. 

Pokud se podnik rozhodne vynásobit koeficient reţie 100, obdrţí tzv. reţijní přiráţku 

v procentech. Daný podíl reţijních nákladů, které připadají na konkrétní výrobek, vypočteme 

jako součin koeficientu reţie a části rozvrhové základny obsaţené ve výrobku (Macík, 1999). 

V podnikové praxi se můţeme setkat se dvěma typy přiráţkových kalkulací. Jednou 

z nich je přiráţková kalkulace sumační, při které je zvolena jednotná rozvrhová základna pro 

,
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přiřazení všech reţijních nákladů podniku. Výhodou tohoto typu kalkulace je zejména 

jednoduchost, avšak na druhou stranu se jako nedostatek jeví její nepřesnost. Proto se častěji 

přistupuje k druhému typu kalkulace, kterou je přiráţková kalkulace diferencovaná, jejímţ 

smyslem je rozdělení nepřímých nákladů do určitých skupin, pro něţ jsou definovány různé 

rozvrhové základny. Nejobvyklejším způsobem je rozdělit náklady podle základních 

podnikových funkcí a reţijní náklady pak třídit na reţii zásobovací, výrobní, odbytovou a 

správní. Rozvrhová základna u výrobní reţie bude tvořena objemem přímé práce, u 

zásobovací reţie přímým materiálem, u odbytové reţie přímými náklady a u správní reţie 

souhrnem celkových přímých nákladů (Popesko, 2009). 

Výhoda přiráţkové kalkulace spočívá v její jednoduchosti ve způsobu výpočtu 

nákladů výkonu. Dále také, ţe podnik není nucen evidovat speciální data a informace, neboť 

je schopen je získat z účetní evidence, a další, neméně důleţitou předností této kalkulace je 

poskytování informací o úplných vlastních nákladech výkonu, čímţ je přiráţková kalkulace 

vhodná pro určení ceny produktu či měření rentability výkonu. 

Vedle výše zmíněných výhod se u přiráţkové kalkulace můţeme setkat i s jejími 

nedostatky. V současnosti podíl reţijních nákladů v podnicích mnohdy dosahuje i 50 %, coţ 

má za následek, ţe jakákoli odchylka v kalkulaci má mnohem větší dopad na výši celkových 

kalkulovaných nákladů neţ v minulosti, kdy reţijní náklady tvořily zhruba 10% podíl všech 

nákladů podniku. Dalším zásadním faktorem je čím dál menší podíl reţijních nákladů, který 

má příčinný vztah k některé skupině přímých nákladů (Popesko, 2009). Především díky těmto 

nedostatkům, které tento typ kalkulace sebou bezesporu nese, je snahou podniků vyuţívat i 

jiný druh kalkulace. Můţe jim být kalkulace podle aktivit. 

2.4.3.2 Activity-Based Costing 

Kalkulace zaloţená na aktivitách (Activity-Based Costing, dále jen ABC) se objevila 

na počátku 80. let 20. století, avšak v českých podmínkách je známa od začátku nového 

tisíciletí. Zatímco ve světě se tato kalkulace těší velké oblibě, v tuzemských podmínkách je 

stále vyuţívána velmi výjimečně (Popesko, 2009). 

Metoda ABC je zaloţena na principu, ţe náklady musí být rozvrhnuty podle dílčích 

činností, přičemţ základem rozlišení aktivit je určení příčin vzniku nákladů. Snahou tohoto 

typu kalkulace je nalezení postupu, jenţ lépe vystihne příčinný vztah mezi náklady a 

výkonem (Landa, Polák, 2008). 
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Podniková oblast, ve které je vhodné začít s touto metodou, je marketing, neboť právě 

tam jsou náklady většinou řízeny pouze souhrnně. 

Cílem kalkulace dle aktivit je identifikovat vztahové veličiny, které jsou skryté 

za kaţdou aktivitou. ABC tedy poskytuje moţnost pro odhalení nevýznamných úkolů, 

nadbytečného vykazování, zdvojovaného záznamu transakcí a nedostatečného vyuţití prostor, 

neboť všechny zmíněné skutečnosti nepřidávají hodnotu ve smyslu kvality, uţitnosti, vzhledu 

ani přitaţlivosti pro zákazníka (Doyle, 2002). 

Popesko (2009) zdůrazňuje, ţe výhodou pro podnik, který aplikuje metodu ABC, je 

vyšší přesnost samotné kalkulace a poskytnutí informací nejen o nákladovém ocenění výkonů. 

Na druhou stranu jedním z problémů při zavádění této metody do podnikové praxe je 

mnoţství času a sběr dat, neboť pro její fungování je nutné zajistit velký objem informací 

(Doyle, 2002). 

2.4.3.3 Kalkulace variabilních nákladů 

Tento typ neabsorpční kalkulace rozvrhuje jen variabilní náklady na produkci, 

zbývající fixní náklady jsou pokládány za náklady závislé na čase, a tudíţ se nepromítají do 

nákladů na výrobky a jsou vztaţeny aţ k celkovému výsledku období (Koţená, 2007).  

Kalkulace variabilních nákladů vznikla na základě posouzení kalkulace úplných 

nákladů. Ty se staly předmětem kritiky, zejména z následujících důvodů (Synek, 2011): 

 u některých výrobních procesů nejsme schopni vyjádřit souvislost mezi 

výrobními činiteli a náklady, které jsou jimi vyvolány, 

 část nepřímých nákladů (např. správní reţie) nesouvisí bezprostředně 

s jednotlivými druhy výrobků, poněvadţ je spojena s činností podniku jako 

celku, 

 předpokladem absorpční kalkulace je znalost vyráběného mnoţství jednotlivých 

druhů výrobků, 

 minimální hranice ceny produkce je u kalkulace úplných nákladů dána úplnými 

vlastními náklady. 
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V praxi je tato kalkulace známá i pod pojmem kalkulace krycího příspěvku. Ten 

se vypočte následujícím způsobem: 

 

(2.2) 

  

kde uk znamená příspěvek na úhradu k-té skupiny výrobků, pk je prodejní cena výrobku a 

PVNk  jsou variabilní náklady výrobku. Jedná se tedy o „částku, kterou výrobek přispívá 

k úhradě (krytí) fixních nákladů a k tvorbě zisku podniku“ (Macík, 1999, s. 175). 

Tato zmíněná metoda kalkulace představuje efektivní nástroj operativního řízení a je 

vyuţitelná pro krátkodobá manaţerská rozhodnutí, jeţ vycházejí z existující výrobní kapacity, 

neboť právě rozlišení nákladů na fixní a variabilní lze sledovat pouze v krátkém období 

(Popesko, 2009). 

Stejně jako všechny předchozí metody, má i neabsorpční kalkulace své přednosti a 

omezení. Výhodou je jednoduchost výpočtu a uţití, dále pak poskytování adekvátních 

informací pro řešení různých rozhodovacích úloh jako např. rozhodnutí, zda „vyrobit či 

koupit“ nebo „pokračovat či zrušit provádění výkonů“. Oproti tomu tato metoda neslouţí 

k detailnímu vyčíslení nákladů nutných na určitý výkon a také není schopna poskytnout 

informace o struktuře a příčinách spotřeby fixních, resp. reţijních nákladů (Popesko, 2009). 

2.4.4 Speciální typy kalkulací nákladů 

Manaţerské účetnictví, stejně jako i ostatní ekonomické oblasti, prošlo dlouhým 

vývojem, a tak je jasné, ţe se mimo tři výše zmíněné tradiční kalkulace objevily i jiné, které 

se liší v principech alokace reţijních nákladů či ve způsobu vyuţití, a nejsou vhodné pro 

kaţdý typ organizace. Popesko (2009) zmiňuje kromě základních typů nákladových kalkulací 

i tzv. speciální, mezi něţ řadí: 

 kalkulaci dělením, 

 kalkulaci sdruţených výkonů, 

 dynamickou kalkulaci. 

,PVNpu kkk 
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2.4.4.1 Kalkulace dělením 

Právě tato kalkulace je v podstatě nejjednodušší metodou kalkulace nákladů. Koţená 

(2007) i Popesko (2009) se shodují, ţe kalkulaci dělením lze rozlišit podle toho, zda se jedná 

o dělení prosté či o metodu s poměrovými (ekvivalenčními) čísly. 

V případě prosté kalkulace dělením se náklady na jednotku výkonu stanovují jako 

prostý podíl celkových nákladů podniku a počtu jednotek výkonů. Tato metoda je vyuţitelná 

v případě, ţe se jedná o výrobu jediného druhu výrobku nebo homogenních výrobků, které 

jsou dimenzionálně i kvalitativně stejné. Příkladem můţe být např. výroba elektrické energie 

(Duchoň, 2007). Pokud však podnik produkuje technologicky podobné výrobky, které se liší 

například jen tvarem, velikostí či pracností, zvolí kalkulaci dělením s poměrovými čísly, a to 

tak, ţe z daných výrobků bude zvolen představitel, pomocí něhoţ se vyjádří všechny ostatní 

výrobky. K této kalkulaci se uchylují podniky, jejichţ předmětem činnosti jsou např. hutnické 

či dřevařské výrobky (Macík, 1999). 

2.4.4.2 Kalkulace sdružených výkonů 

V praxi se můţeme setkat s tím, ţe při určitém výrobním procesu vznikají společně 

s produkcí hlavních výrobků i zuţitkovatelné vedlejší produkty. Předpokladem musí být 

funkční vztah mezi hodnotou a náklady. V rámci této kalkulace lze rozlišit dvě základní 

metody, kterými jsou metoda zůstatkové hodnoty a metoda trţní ceny (Lang, 2005). 

Kalkulaci podle metody zůstatkové hodnoty někteří autoři nazývají metodou odčítací 

kalkulace, která je uplatňována v případě, ţe ve výrobě vzniká jeden hlavní a několik 

vedlejších výrobků. Vycházíme z toho, ţe nejsme schopni zjistit náklady na výrobu kaţdého 

výrobku samostatně, a proto pokud od celkových nákladů sdruţené výroby odečteme náklady 

vedlejších produktů, zjistíme náklady na hlavní výrobek (Hradecký, Lanča, Šiška, 2008). 

Jedná se např. o podnik, jehoţ předmětem činnosti je výroba svítiplynu, u kterého vznikají 

jako vedlejší produkty koks, dehet, benzol a další suroviny (Lang, 2005). 

Pokud podnik produkuje výrobky, mezi nimiţ existuje rovnocenný vztah, pouţije 

metodu trţní ceny, označovanou někdy téţ jako rozčítací metoda kalkulace. Poněvadţ nejsme 

schopni zjistit náklady na kaţdý druh výrobku přímo, stanovíme stejně jako u metody 

kalkulace s vyuţitím poměrových čísel poměr, v jakém budou náklady přiřazovány 

výrobkům. Příkladem z praxe můţe být výroba benzínu, kdy vznikají i různé petroleje a 

plynový olej (Macík, 1999). 
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2.4.4.3 Dynamická kalkulace 

Dynamická kalkulace vychází z klasifikace nákladů na přímé a nepřímé a z nákladů 

podle fází reprodukčního procesu. U této kalkulace se stanovuje klasický kalkulační vzorec, 

pouze s tím rozdílem, ţe jeho vypovídací schopnost je rozšířena o náklady, které jsou 

v jednotlivých fázích ovlivněny změnami v objemu prováděných výkonů. Její uplatnění 

spočívá především v podkladu pro ocenění vnitropodnikových výkonů (Král, 2010). 

 

Mezi speciální typy kalkulací můţeme rovněţ zařadit zakázkovou metodu kalkulace, 

která má své uplatnění především v kusové a malosériové výrobě, pro něţ je charakteristická 

neopakovanost či nízký stupeň opakovanosti výroby. Předmětem kalkulace jsou jednotlivé 

výrobky, malé série stejných výrobků nebo poskytované sluţby. Všechny zmíněné produkty 

můţeme označit pojmem zakázka, na níţ se vydává samostatný výrobní příkaz. 

U zakázkových metod se v praxi nejčastěji pouţívá přiráţková kalkulační technika (Macík, 

1999). 

2.5 Náklady a prodejní cena 

Snahou kaţdého podniku je určit takový rozsah produkce, který mu zajistí maximální 

zisk. Vztahy ceny a nákladů Ogerová a Fibírová (1998) rozdělily do čtyř situací, ve kterých 

prodejní cena je: 

 stanovena průměrnými náklady, 

 určena trhem a náklady musí být ceně přizpůsobeny, 

 vymezena na základě marginální analýzy, 

 zjištěna z údajů o „kritických“ nákladech. 

2.5.1 Prodejní cena určená náklady 

Jeden z nejdůleţitějších faktorů tvorby cen jsou právě náklady. Cena při prodeji můţe 

být stanovena plnými či variabilními náklady výkonu. Vymezení prodejní ceny na základě 

plných nákladů výkonu, lze zejména tehdy, kdyţ neexistuje trţní cena, protoţe výkon je 

novinkou či se jedná o zakázkovou činnost, nebo kdyţ je podnik monopolem svého druhu. 

Tento případ, kdy cena je určená plnými náklady výkonu, je v praxi nejčastější. Naopak, 

setkáme-li se s prodejní cenou stanovenou na základě variabilních nákladů výkonu, je to 
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především při dodatečném prodeji nebo za situace, kdy je nečekaně narušena plánovaná 

činnost podniku (Ogerová, Fibírová, 1998). 

2.6 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty spolu s rozvahou a výkazem cash flow řadíme mezi finanční 

výkazy. Jedná se o písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření. Jsou-li 

výnosy vyšší neţ náklady, společnost vykazuje kladný výsledek hospodaření neboli zisk. 

V opačném případě, kdy náklady převyšují výnosy, lze hovořit o záporném výsledku 

hospodaření, tudíţ o ztrátě. Sestavuje se pravidelně v ročních intervalech či dle potřeby 

společnosti (Růčková, 2011). 

Do tohoto výkazu se zaznamenávají všechny náklady a výnosy za běţné období. 

V současnosti jeho úprava vychází ze zjednodušeného druhového členění nákladů, přičemţ 

náklady a výnosy jsou členěny dle určitých oblastí, jeţ tvoří podnikatelské aktivity. Těmito 

oblastmi jsou aktivity provozní, finanční a mimořádné a pro kaţdou oblast se zvlášť zjišťuje i 

výsledek hospodaření (Dluhošová, 2008). Právě výsledek hospodaření z provozní činnosti je 

nejvýznamnější poloţkou výkazu zisku a ztráty, neboť odráţí schopnost podniku vytvářet 

zisk. 

Ve výkazu zisku a ztráty jsou všechny veličiny tokové, coţ znamená, ţe ne všechny 

změny musí být v čase rovnoměrné a z tohoto důvodu také existuje časové rozlišení nákladů a 

výnosů. Dalším problémem vzniklým s analýzou výkazu zisku a ztráty je fakt, ţe nákladové a 

výnosové poloţky se neopírají o skutečné peněţní toky, jinými slovy, ţe výsledný čistý zisk 

nezahrnuje skutečně dosaţenou hotovost získanou hospodařením v daném období (Růčková, 

2011). 

2.6.1 Horizontální rozbor 

Na základě horizontálního rozboru neboli analýzy trendů sledujeme časový vývoj 

jednotlivých ukazatelů. Pokud máme k dispozici údaje za běţný a minulý rok, vypočteme 

přírůstek v absolutních číslech a v procentech. Absolutní změnu zjistíme rozdílem mezi 

běţným a základním obdobím, relativní změnu jako podíl, kdy v čitateli je absolutní změna a 

ve jmenovateli základní období. Máme-li i údaje za několik let, počítáme bazické či řetězové 

indexy vyjadřující meziroční tempa růstu. Tyto dva indexy se od sebe liší svým základem – 

bazické mají ve jmenovateli stále stejné základní období, zatímco základ u řetězových indexů, 
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které vyjadřují meziroční tempa růstu, se stále posunuje. Tato analýza je nazývána 

horizontální, neboť se postupuje po sloupcích. Vhodným nástrojem pro vyjádření časového 

vývoje jsou grafy (Synek, Kopkáně, Kubálková, 2009). 

2.6.2 Vertikální rozbor 

Vertikální rozbor představuje procentní analýzu údajů a jeho cílem je zjistit podíl 

jednotlivých částí vztaţených k určité sumě. Výstupy z této analýzy se vyjadřují relativně a 

mohou být pouţity k časovému zjištění pohybu či k mezipodnikovému srovnání (Růčková, 

2011). 

2.6.3 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele představují metodický nástroj analýzy finančního stavu podniku. 

Existuje jich celá řada, avšak mezi základní ukazatele finanční analýzy řadíme ukazatele 

finanční stability a zadluţenosti, ukazatele rentability, ukazatele likvidity, ukazatele aktivity a 

ukazatele vycházející z údajů kapitálového trhu (Dluhošová, 2008). 

K následné analýze nákladů, která je předmětem této diplomové práce, je vhodné 

uvést rentabilitu trţeb, rentabilitu nákladů a nákladovost. 

Rentabilitu trţeb (ROS) spočteme podle následujícího vzorce: 

 

(2.3) 

 

 Ukazatel ROS udává schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni trţeb. Čím 

vyšší je tento ukazatel, tím lepší je situace v podniku, co se týče produkce. Doplňkovým 

ukazatelem k ukazateli rentability trţeb je nákladovost (n), jejíţ vzorec můţeme vyjádřit 

následovně (Růčková, 2011): 

 

(2.4) 

 

Posledním ze tří výše zmiňovaných ukazatelů je ukazatel rentability nákladů (Rn), jenţ 

lze vypočítat podle vzorce: 

 

(2.5) 
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Ukazatel rentability nákladů vyjadřuje, kolik Kč čistého zisku podnik získá vloţením 

1 Kč celkových nákladů. Měl by vykazovat rostoucí trend, coţ znamená, ţe čím vyšší tento 

ukazatel bude, tím lépe jsou zhodnoceny vloţené náklady do podnikání a tím vyšší je 

procento zisku. 

2.7 Zvolená metodika 

Objektem zkoumání jsou náklady vybrané společnosti. Informace o této problematice 

jsou získány ze zdrojů dostupných široké veřejnosti, ale i z interních dokumentů podniku. 

Protoţe jsou tyto informace k dispozici, jedná se o data sekundární, která lze charakterizovat 

jako údaje získané v minulosti k podobnému či zcela jinému účelu. 

Pro splnění druhé části cíle byly zvoleny dvě zakázky. Pro určení konkrétních projektů 

byla stanovena tato kritéria: 

 dvojice zakázek vykazuje podobnou výši trţeb, 

 jsou porovnávány dvě zakázky s ohledem na vzniklou ekonomickou situaci 

během posledních pěti let. 

 

V praktické části jsou náklady společnosti analyzovány. Ekonomickou analýzu 

charakterizuje Synek, Kopkáně a Kubálková (2009, s. 152) jako „sledování určitého 

ekonomického celku (jevu, procesu), jeho rozklad na dílčí sloţky a jejich podrobnější 

zkoumání a hodnocení za účelem stanovení způsobů jejich zlepšení a jejich opětovnou 

skladbu do upraveného celku, a to s cílem zlepšení jeho fungování a zvýšení výkonnosti“. 

V poslední kapitole, návrhy a doporučení k zefektivnění řízení nákladů, jsou vyuţity 

poměrové ukazatele a je provedena komparace účtů v hlavních knihách obou zakázek. 
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3. Charakteristika společnosti 

Společnost VJAČKA, spol. s r. o., která vznikla v roce 1991, se zabývá výrobou 

plastových oken, dveří a dělících stěn a jejich následnou montáţí, servisem, opravami a 

údrţbou. Do předmětu podnikání lze rovněţ zahrnout výrobu hliníkových oken, fasád a 

automatických dveřních systémů.  

 

Základní informace o společnosti a kontaktní údaje: 

 obchodní firma:  VJAČKA, spol. s r. o. 

 sídlo společnosti: Pašerových 1, Ostrava 709 00 

 identifikační číslo: 19011148 

 právní forma:  společnost s ručením omezeným 

 základní kapitál: 1 100 000 Kč 

 tel.:   596 627 033 

 e-mail:   info@vjacka.cz  

 www stránky:  www.vjacka.cz  

3.1 Historie společnosti 

Společnost VJAČKA, spol. s r. o. byla zaloţena 3 společníky dne 24. 5. 1991 zápisem 

do obchodního rejstříku. Jako jedna z prvních organizací na Severní Moravě se začala zabývat 

výrobou plastových výplní otvorů. Od roku 1994 vstupuje společnost na trh výrobků 

automatických dveřních systémů a rozšiřuje výrobu o hliníkové prvky a fasády. Do roku 1995 

se sídlo společnosti nacházelo v pronajatých prostorách v centru Ostravy, ale se zvyšující se 

poptávkou po těchto produktech začaly být tyto prostory nevyhovující. Proto se společnost 

rozhodla začít s výstavbou vlastního výrobního areálu v Ostravě v městské části Mariánské 

Hory, ve kterém firma působí dodnes. Za méně neţ 3 měsíce byla na pozemku o rozloze 

5 000 m
2
 vybudována administrativní budova, výrobní haly, skladovací hala, volné skladovací 

prostory, parkovací a zelené plochy. Ve dvoupatrové administrativní budově jsou umístěny 

kanceláře vedení firmy, ekonomicko-obchodního úseku a technické přípravy výroby a 

v přízemí je recepce. V rámci vládního programu podpory zaměstnanosti postavila v roce 

2000 společnost novou výrobní halu na výrobu zámečnických konstrukcí pro fasádní stěny.  
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Od roku 2003 je jednatelem a ředitelem společnosti Ing. Jan Vjačka. S růstem a 

inovací výroby rostl i počet zaměstnanců – od původních 7 pracovníků v roce 1991, přes více 

neţ 100 v roce 2006 aţ k necelým 50 zaměstnancům do současnosti. Aspekty jako dobře 

odvedená práce, kvalita výrobků a včasné plnění termínů vedly k vybudování dobrého jména 

firmy VJAČKA, spol. s r. o., díky němuţ společnost v minulosti působila nejen na evropském 

trhu, ale také v zámoří. 

3.2 Kvalita výrobků 

Společnost VJAČKA, spol. s r. o. vyrábí hliníkové a plastové produkty. Jakost všech 

těchto výrobků je zaručena mnohaletými zkušenostmi, moderní technologií a certifikáty 

kvality ISO 9002:1995, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, které umoţňují poskytovat záruku 

na veškeré produkty aţ 5 let. Pro výrobu hliníkových produktů se pouţívají systémy Hueck 

Hartmann a Aluprof, které odpovídají současným trendům a poţadavkům na konstrukce oken, 

dveří, dělících stěn a fasád. Firma VJAČKA, spol. s r. o. pouţívá při výrobě plastových 

produktů profilový program německé firmy VEKA, která je celosvětovou jedničkou 

ve výrobě umělohmotných okenních systémů a vyrábí pouze profily třídy A a ne profily třídy 

B a C, jeţ jsou sice v České republice obvyklé, ale nesplňují poţadované kvalitativní 

parametry. Plastová okna jsou navíc opatřena kvalitním celoobvodovým kováním německé 

firmy ROTO. Všechny plastové výrobky se vyznačují stabilitou, odolností proti slunečnímu 

záření i průmyslovým exhalátům, jsou elektricky nevodivé a stálobarevné. Veškerá plastová 

okna lze rozdělit na jednotlivé komponenty, jeţ mohou být následně recyklovány a opětovně 

pouţity k další výrobě, protoţe to, co nemusí být obnovováno, nezatěţuje ţivotní prostředí. 

Dle přání zákazníka lze dodat výrobky různých tvarů, rozměrů a provedení, včetně 

potřebného příslušenství (např. parapety, ovládání a stínící technika). Od roku 2003 má 

společnost moţnost nabízet své produkty také na americkém trhu díky certifikátu zkušebny 

NTCL Orlando (Florida) pro všech 50 států USA. Ale v době, kdy hodnota amerického dolaru 

klesla pod 25 CZK/USD, se společnost rozhodla přerušit dodávky, neboť cena by nepokryla 

náklady. 

Firma VJAČKA, spol. s r. o. se díky věhlasu své značky, která je zárukou kvality a 

spolehlivosti, podílela na stavbách a rekonstrukcích některých jak administrativních (např. 

Úřad práce, Krajský úřad, Okresní soud), tak komerčních budov v Ostravě (např. autosalon 

CarTec Group, Hornbach, Sconto nábytek). Při těchto pracích spolupracovala s významnými 
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společnostmi jako IMOS, a. s., HOCHTIEF, a. s., STAVOS, a. s., SKANSKA, a. s., 

OHL ŢS, a. s. 

3.3 Výrobní technologie 

Výrobu všech produktů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. zajišťují kmenoví 

zaměstnanci v prostorách objektu. Po technickém vyjasnění a uzavření obchodního případu 

probíhá technická příprava výroby, na základě níţ se uskutečňuje vlastní výroba plastových 

výrobků od dělení profilů, vkládání a sešroubování pozinkovaných výztuh, přes svařování 

ve čtyřhlavé svářečce, montáţ kování, aţ po kompletaci křídel s rámy a zasklívání. Hliníkové 

výrobky jsou, stejně jako výrobky plastové, vyráběny na zakázku dle poţadavků zákazníka. 

Před zahájením samotné výroby se na surové hliníkové profily po předúpravě nanáší 

elektrostaticky prášková barva či jsou dodávány eloxované jiţ od výrobce. Poté jsou profily 

nařezány a sloţeny do poţadovaných tvarů a rozměrů a následně vyškolení zaměstnanci 

výrobky namontují do připravených otvorů a utěsní je. 

3.4 Sponzorství, dary 

Firma VJAČKA, spol. s r. o. je stálým partnerem Janáčkova máje. Mimo jiné 

sponzoruje od roku 1994 FC Baník Ostrava a od roku 1997 HC Vítkovice Steel. Společnost 

VJAČKA, spol. s r. o. odmítá přispívat nadacím a charitativním organizacím, avšak se snaţí 

pomáhat sociálně slabým lidem, tělesně postiţeným osobám i opuštěným dětem tím, ţe 

přispívá určitou částkou na konkrétní věci, které jsou pro tyto skupiny osob potřebné 

prostřednictvím tzv. adresného sponzoringu. Avšak v důsledku poklesu stavební výroby a 

nedostatku zakázek, společnost VJAČKA, spol. s r. o. od příštího roku sponzoring omezí, 

přičemţ mezinárodní hudební festival Janáčkův máj a sportovní kluby FC Baník Ostrava a 

HC Vítkovice Steel přestane zcela sponzorovat. 

3.5 Charakteristika vybraných zakázek 

Společnost VJAČKA, spol. s r. o. je výrobním a zakázkově orientovaným typem 

podniku. Jak bylo uvedeno dříve, produkty tohoto podniku nejsou expedovány do 

velkoobchodů a následně ke konečným zákazníkům, nýbrţ jsou vyráběny na základě 

konkrétních zakázek. Společnost od svého vzniku uskutečnila tisíce projektů v celkové 
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hodnotě zhruba 2,5 mld. Kč s různou výší trţeb a s různými zisky. Stěţejní část výnosů tvoří 

prodané vlastní výrobky a sluţby realizované na základě různých zakázek. Jejich vývoj 

v posledních deseti letech můţeme vidět v Grafu 3.1. 

 

Graf 3.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

v letech 2000 – 2010 (tis. Kč) 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, ţe nejvyšších trţeb podnik dosáhl v účetním období 

od začátku dubna 2007 do konce března 2008 a od té doby výnosy klesají. Také z Grafu 3.1 

můţeme vyčíst, ţe do roku 2003 byl hospodářský rok společnosti totoţný s kalendářním 

rokem a od roku 2004, kdy účetní období trvalo 15 měsíců, začíná hospodářský rok vţdy 

prvním dnem v dubnu a končí poslední den v březnu. Tato změna byla provedena z taktických 

důvodů. 

 

Na základě podmínek uvedených v kapitole 2.7, byly zvoleny následující zakázky 

společnosti VJAČKA, spol. s r. o.: 

 hypermarket Kaufland v Bohumíně, 

 Divadlo loutek v Ostravě. 

 

V příloze č. 1 jsou přiloţeny fotografie těchto výše zmíněných objektů, resp. částí, na 

jejichţ výrobě a montáţi se společnost VJAČKA, spol. s r. o. podílela.  
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4. Analýza nákladů ve společnosti 

V této části diplomové práce je detailně provedena analýza nákladů ve společnosti 

VJAČKA, spol. s r. o. Nejprve je analýze podrobena struktura nákladů ve výkazu zisku a 

ztráty, poté jsou vytvořeny kalkulační vzorce pro všechny výrobky spadající do dvou 

vybraných zakázek. Všechny informace, které jsou v této kapitole pouţity, jsou získány 

z externích i interních dokumentů společnosti a smluv se zákazníky. 

4.1 Analýza nákladů z výkazu zisku a ztráty 

Základním účetním výkazem, ze kterého je moţné zjistit výši nákladů, je výkaz zisku 

a ztráty. Cílem tohoto dokumentu není pouze zjištění výše nákladů připadající na jednotlivé 

poloţky, ale rovněţ i výše výnosů. Na základě toho, zda náklady jsou niţší neţ výnosy či 

v opačném případě, kdy výnosy převyšují náklady, rozlišujeme kladný nebo záporný výsledek 

hospodaření. V prvním případě se jedná o zisk, ve druhém o ztrátu.  

V příloze č. 2 jsou jednotlivě uvedeny všechny výkazy zisku a ztráty za poslední 

3 hospodářské roky. Nejnovější výkaz je za hospodářský rok začínající prvním dnem v dubnu 

2009 a končící poslední den v březnu 2010. Společnost VJAČKA, spol. s r. o. splňuje 

podmínky dle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, které jsou uvedeny v příloze č. 3, a je 

povinna mít účetní závěrku, jejíţ součástí je i výkaz zisku a ztráty, ověřenu auditorem a musí 

vyhotovit rovněţ i výroční zprávu. Proto finanční výkazy za hospodářský rok 2011/2012 

budou zveřejněny aţ v měsíci září letošního roku. 

Pro srovnání jsou v Tab. 4.1 ve zkrácené podobě uvedeny výkazy zisku a ztráty za 

hospodářské roky 2010/2009, 2009/2008 a 2008/2007. Z této tabulky můţeme vyčíst, ţe 

největších výnosů v hodnotě necelých 250 mil. Kč podnik dosáhl v účetním období od 

1. dubna 2007 do 31. března 2008, neboť v tomto roce společnost ještě nebyla zasáhnuta 

celosvětovou hospodářskou krizí a uskutečnila mnoho zakázek, včetně velkých a technicky 

náročných. I přesto, ţe v následujícím hospodářském roce trţby společnosti klesly o 18 %, 

nebylo o zakázky nouze, neboť společnost VJAČKA, spol. s r. o. se podílela na realizaci 

takových objektů jako např. komplex správních budov a hotelu Orchard v Ostravě, obchodní 

centrum Amadeus v Hradci Králové, smuteční síň v Opavě či výměna oken v budově základní 

školy Fryčovice. Situace se však změnila v hospodářském roce 2009/2010, kdy výnosy 

dosahovaly zhruba poloviny hodnoty výnosů v předcházejícím účetním období. Výše nákladů 

v kaţdém roce je úměrná výnosům a stejně jako u výnosů tvoří největší část nákladů právě 
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náklady provozní. Co se týče výsledku hospodaření v jednotlivých obdobích, zisku bylo 

dosaţeno pouze v období 2007/2008. V dalších hospodářských letech byla vykázána ztráta, 

která v roce 2009 činila 2 mil. Kč a v roce 2010 se prohloubila o dalších 8 mil. Kč na 

konečnou hodnotu zhruba 10 mil. Kč. 

 

Tab. 4.1 Struktura výnosů a nákladů z výkazu zisku a ztráty od 1. dubna 2007 do 

31. března 2010 (tis. Kč) 

 

Položka 
Stav k danému datu 

31. 3. 2008 31. 3. 2009 31. 3. 2010 

Výnosy celkem 248 727 204 408 104 947 

Provozní výnosy 248 133 204 131 104 504 

Finanční výnosy 594 277 443 

Mimořádné výnosy 0 0 0 

Náklady celkem 238 349 206 468 115 133 

Provozní náklady 234 239 203 363 113 485 

Finanční náklady 815 2 240 2 178 

Mimořádné náklady 0 0 0 

Daň z příjmů z běţné činnosti 3 295 865 -530 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 

Hospodářský výsledek běţného období 10 378 -2 060 -10 186 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Ve výkazu zisku a ztráty se lze velice rychle a snadno zorientovat a rovněţ můţeme 

jednotlivé poloţky zkoumat mezi sebou či v rámci jejich struktury. K tomu slouţí horizontální 

a vertikální analýza. 

4.1.1 Horizontální analýza 

Na základě horizontální analýzy srovnáváme vývoj poloţek účetních výkazů mezi 

dvěma po sobě jdoucími obdobími. Změny zjištěné komparací můţeme vyjádřit absolutně či 

relativně. Z Tab. 4.1, ve které jsou vypočteny hodnoty provozních, finančních a mimořádných 

výnosů, resp. nákladů, můţeme provést horizontální analýzu pro srovnání hospodářského 

roku končícího 31. 3. 2008 a 31. 3. 2009 a rovněţ i pro hospodářský rok končící 31. 3. 2009 a 

31. 3. 2010 (Tab. 4.2). 
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Tab. 4.2 Horizontální analýza z výkazu zisku a ztráty 

 

Položka 

04/07 až 03/08 a                    

04/08 až 03/09 

04/08 až 03/09 a                    

04/09 až 03/10 

Absolutní 

změna 

(tis. Kč) 

Relativní 

změna 

Absolutní 

změna 

(tis. Kč) 

Relativní 

změna 

Výnosy celkem -44 319 -0,1782 -99 461 -0,4866 

Provozní výnosy -44 002 -0,1773 -99 627 -0,4881 

Finanční výnosy -317 -0,5337 166 0,5993 

Mimořádné výnosy 0 1,0000 0 1,0000 

Náklady celkem -31 881 -0,1338 -91 335 -0,4424 

Provozní náklady -30 876 -0,1318 -89 878 -0,4420 

Finanční náklady 1 425 1,7485 -62 -0,0277 

Mimořádné náklady 0 1,0000 0 1,0000 

Daň z příjmů z běţné činnosti -2 430 -0,7375 -1 395 -1,6127 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 1,0000 0 1,0000 

Hospodářský výsledek běţného období -12 438 -1,1985 -8 126 3,9447 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Jak ukazuje Tab. 4.2 došlo u obou porovnávaných hospodářských roků ke sníţení 

výnosů. Pokud se podíváme na účetní období 04/08 aţ 03/09 a 04/09 aţ 03/10 celkové výnosy 

se absolutně sníţily o 99 461 tis. Kč, coţ v poměrném vyjádření znamená sníţení o 49 %. 

Pokud předpokládáme, ţe se náklady sniţují přímo úměrně výnosům, měly by rovněţ 

vykazovat sníţení o 49 %, avšak v tomto případě je zjištěno sníţení o 44 %. To znamená, ţe 

náklady nebyly efektivně řízeny a zaměstnanci společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

neprojevovali snahu o úsporu nákladů či mohlo jít o nárůst jednotkových cen nakupovaného 

materiálu. V provozní oblasti se výnosy sníţily rovněţ o 49 % a náklady o 44 %. Zcela 

odlišná situace nastala ve finanční oblasti. Výnosy zde vzrostly o 60 %, neboť došlo ke 

zvýšení hodnoty výnosů u poloţky Ostatní finanční výnosy, do níţ se účtují mimo jiné i 

kurzové zisky a nároky na náhrady mank a schodků na finančním majetku. Kromě pozitivního 

nárůstu výnosů došlo také k poklesu nákladů o 3 %, coţ bylo zapříčiněno sníţením nákladů 

zařazených do poloţky Ostatní finanční náklady, kam se řadí např. kurzové ztráty či bankovní 

výlohy. Hospodářský výsledek běţného období se meziročně sníţil o 8 126 tis. Kč, coţ 

znamená, ţe se oproti minulému období sníţil zhruba čtyřikrát. 
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V Tab. 4.2 je provedena horizontální analýza vţdy pro dvě po sobě jdoucí období. 

Avšak k dispozici jsou údaje za posledních 10 hospodářských let, u nichţ mimo jiné můţeme 

vypočítat meziroční tempo růstu. Protoţe je předmětem diplomové práce analýza a řízení 

nákladů, jsou v Tab. 4.3 vyjádřeny pouze hodnoty celkových nákladů v jednotlivých 

obdobích. 

 

Tab. 4.3 Srovnání nákladů za období 1. 1. 2000 až 31. 3. 2010 

 

Hospodářský rok 
Náklady 

(tis. Kč) 

Bazický 

index 

Řetězový 

index 

Tempo 

růstu (%) 

1. 1. 2000 - 31. 12. 2000 134 847 × × × 

1. 1. 2001 - 31. 12. 2001 176 817 1,3112 1,3112 31,12 

1. 1. 2002 - 31. 12. 2002 160 163 1,1877 0,9058 -9,42 

1. 1. 2003 - 31. 12. 2003 135 190 1,0025 0,8441 -15,59 

1. 1. 2004 - 31. 3. 2005 166 222 1,2327 1,2295 22,95 

1. 4. 2005 - 31. 3. 2006 151 759 1,1254 0,9130 -8,70 

1. 4. 2006 - 31. 3. 2007 130 763 0,9697 0,8616 -13,84 

1. 4. 2007 - 31. 3. 2008 238 349 1,7676 1,8228 82,28 

1. 4. 2008 - 31. 3. 2009 206 468 1,5311 0,8662 -13,38 

1. 4. 2009 - 31. 3. 2010 115 133 0,8538 0,5576 -44,24 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Ve výše uvedené Tab. 4.3 jsou vypočteny bazické a řetězové indexy a tempo růstu 

v jednotlivých letech. Základnou bazického indexu je rok 2000 a čitatel se mění dle toho, 

k jakému hospodářskému roku chceme zjistit výsledek. Můţeme říci, ţe v účetním období 

04/07 aţ 03/08 byla hodnota tohoto bazického indexu nejvyšší a to ve výši nárůstu o 77 % 

oproti roku 2000. U výpočtu řetězového indexu, kde se jmenovatel mění, je opět nejvyšší 

hodnota dosaţena v hospodářském roce 04/07 aţ 03/08, avšak tento index je interpretován 

odlišně. V období 2007/2008, za které se zjišťuje hospodářský výsledek, je téměř 70% nárůst 

celkových nákladů oproti minulému období. V posledním sloupci tabulky je vypočteno 

meziroční tempo růstu, které je zjišťováno z řetězového indexu. Na následujícím Grafu 4.1 je 

vidět, jak se jeho hodnota v jednotlivých obdobích měnila. 

 

 

 

 



 

 

-38- 

 

Graf 4.1 Vývoj tempa růstu nákladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. za posledních 10 

hospodářských let (%) 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

4.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální rozbor finančních výkazů slouţí k analýze struktury a změn poloţek. Je 

zaloţen na výpočtech procentního podílu jednotlivých poloţek na celku. 

 

Tab. 4.4 Vertikální analýza z výkazu zisku a ztráty (%) 

 

Položka 2008 2009 2010 

Výnosy celkem 100,00 100,00 100,00 

Provozní výnosy 99,76 99,86 99,58 

Finanční výnosy 0,24 0,14 0,42 

Mimořádné výnosy 0,00 0,00 0,00 

Náklady celkem 100,00 100,00 100,00 

Provozní náklady 98,28 98,50 98,57 

Finanční náklady 0,34 1,08 1,89 

Mimořádné náklady 0,00 0,00 0,00 

Daň z příjmů z běţné činnosti 1,38 0,42 -0,46 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0,00 0,00 0,00 

Hospodářský výsledek běţného období × × × 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 
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Tab. 4.4 udává přehled základních oblastí podnikatelských aktivit celkových výnosů a 

celkových nákladů. Z této tabulky vyplývá, ţe největší část výnosů, resp. nákladů, tvoří 

provozní výnosy, resp. náklady, neboť se jedná o podnik vyrábějící vlastní produkty. 

4.1.3 Provozní náklady 

Je jasné, ţe pokud je předmětem jakékoliv společnosti zejména výroba vlastních 

produktů, největší část nákladů bude spadat do nákladů provozních, kde nejvýznamnější 

poloţkou je výkonová spotřeba. I společnost VJAČKA, spol. s r. o. není výjimkou a ostatní 

poloţky nákladů (finanční a mimořádné) jsou zanedbatelné. 

4.1.3.1 Výkonová spotřeba 

Do výkonové spotřeby se řadí dvě poloţky ve výkazu zisku a ztráty. Jedná se o: 

 spotřebu materiálu a energie, 

 sluţby. 

 

Po ujasnění, co tvoří výkonovou spotřebu, můţeme zjistit, jaký podíl její jednotlivé 

poloţky tvořily v posledních 10 účetních obdobích (Graf 4.2). 

 

Graf 4.2 Podíl spotřeby materiálu a energie a služeb na výkonové spotřebě 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 
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Z Grafu 4.2 vyplývá, ţe ve sledovaném období tvoří největší část výkonové spotřeby 

právě spotřeba materiálu a energie. Sluţby, do kterých spadají například náklady na opravy a 

udrţování, cestovné či náklady na reprezentaci, netvořily více jak 40 % výkonové spotřeby a 

v posledních 4 hospodářských letech tvořily mnohem vyšší podíl neţ na začátku nového 

tisíciletí. Jedním z důvodů mohou být výdaje na cestovné, neboť společnost 

VJAČKA, spol. s r. o. nerealizuje zakázky pouze v Ostravě a okolí, nýbrţ v celé republice. 

Výkonová spotřeba je přímo úměrná výkonům, do nichţ spadají trţby za prodej 

vlastních výrobků a sluţeb, změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby a aktivace. 

V Grafu 4.3 vidíme rozdíl mezi výkony a výkonovou spotřebou za posledních 10 

hospodářských let. Protoţe společnost VJAČKA, spol. s r. o. nevykazuje trţby za prodané 

zboţí a náklady na ně vynaloţené, obchodní marţe je nulová. To znamená, ţe rozdíl mezi 

výkony a výkonovou spotřebou můţeme ztotoţnit s pojmem přidaná hodnota, neboť ta se 

zjistí jako součet obchodní marţe a vzniklého rozdílu mezi výkony a výkonovou spotřebou. 

Z grafu můţeme vypozorovat, ţe v hospodářském roce 2000 byla dosaţena nejvyšší přidaná 

hodnota a to v hodnotě necelých 29 tis. Kč. Naopak nejniţší rozdíl činil zhruba 8 tis. Kč 

v účetním období 04/09 aţ 03/10. Pokud nebudeme brát v potaz nejvyšší a nejniţší dosaţenou 

přidanou hodnotu v pozorovaném období, můţeme říci, ţe výkonová spotřeba ve zbývajících 

hospodářských letech v průměru tvoří 83,9 % výkonů. 

 

Graf 4.3 Porovnání výkonové spotřeby a výkonů za posledních 10 hospodářských 

let (tis. Kč) 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 
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4.2 Analýza nákladů u vybraných zakázek 

4.2.1 Průběh zakázky 

Před samotným podepsáním smlouvy s odběratelem o provedení konkrétní zakázky 

probíhá sloţitý proces, ve kterém odběratel volí vhodného dodavatele dle svých podmínek. 

Nejprve je vyhlášeno výběrové řízení, v rámci něhoţ investor kontaktuje generální 

dodavatele, zpravidla se jedná o velké a významné stavební podniky. Tyto společnosti 

zajišťují většinou pouze hrubou stavbu bez detailního provedení (např. okna, podlahy), a tudíţ 

i ony vyhlašují výběrové řízení na ty stavební práce, které nejsou schopny v rámci svých 

moţností samy splnit. Osloví tedy nejvhodnější dodavatele na konkrétní subdodávky, coţ 

znamená, ţe mohou oslovit i společnost VJAČKA, spol. s r. o. Jakmile je společnost 

oslovena, stanovuje na danou dodávku hrubým odhadem cenu. Generální dodavatelé po určité 

stanovené době předloţí investorovi cenové nabídky a investor se rozhoduje dle svých 

vymezených kritérií, kterého dodavatele zvolí. Pokud zakázku vyhraje generální dodavatel, 

pro něhoţ zaměstnanci společnosti VJAČKA, spol. s r. o. kalkulovali dohodnuté produkty, 

pracovníci opět kalkulují výrobky a sluţby, ale jiţ detailně. Na kalkulace v podniku existuje 

kalkulační program, do něhoţ jsou zadána data, a následně program vytvoří konkrétní podobu 

kalkulačního vzorce. Tyto předběţné kalkulace pro jednotlivé produkty jsou interními 

dokumenty a generálnímu dodavateli jsou předkládány pouze cenové nabídky vyplývající 

z těchto předběţných kalkulací. Poté probíhají samotné práce, přičemţ počet zaměstnanců 

určených na danou zakázku se odvíjí od jejího rozsahu a sloţitosti. Společnost 

VJAČKA, spol. s r. o. disponuje pěti vlastními montáţními skupinami. V případě velkých 

zakázek, kdy není v silách stálých zaměstnanců práci zvládnout, oslovuje společnost 

VJAČKA, spol. s r. o. subdodavatele. Po ukončení smluvených prací, dohodnutých 

ve smlouvě o dílo, a spolupráce s generálním dodavatelem se neprovádí výsledná kalkulace, 

neboť u velkých zakázek dochází na přání investora k různým úpravám (tzv. vícepráce či 

méněpráce) nebo ke změně cenově odlišných produktů, které jsou opět kalkulovány. 

V následujících kapitolách jsou podrobně rozebrány jednotlivé poloţky nákladů 

připadající na danou zakázku a stanovení jejich kalkulací. 
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4.2.2 Zakázka stavby hypermarketu Kaufland v Bohumíně 

Jedná se o novostavbu hypermarketu Kaufland v Bohumíně, jejíţ realizace probíhala 

v roce 2008 a čistého pracovního času trvala 10 dní. Pokud ale vezmeme v úvahu, ţe běţný 

den má 24 hodin, byla stavba prováděna téměř měsíc, neboť neustále probíhaly různé úpravy, 

kdy docházelo k namontování určitého výrobku a vzápětí k jeho demontáţi na přání 

zákazníka. Společnost VJAČKA, spol. s r. o. získala zakázku na základě vítězství 

ve výběrovém řízení generálního dodavatele stavby, kterou byla společnost IMOS Brno, a. s. 

V rámci smlouvy o dílo byla dojednána výroba následujících poloţek, jejich dodávka 

a montáţ. Jednalo se o: 

 jednokřídlová okna, 

 vnitřní a vnější prosklenou stěnu s automatickými dveřmi, 

 čtyřdílné pevné okno s poţární odolností EW 15, 

 vnitřní prosklenou stěnu s křídlovými dveřmi, 

 příslušenství, do něhoţ jsou zahrnuty vnitřní a vnější parapety, exteriérové 

ţaluzie a síta proti hmyzu. 

 

Nejprve byly hrubým odhadem stanoveny ceny poţadovaných výrobků a byla 

generálnímu dodavateli zaslána cenová nabídka v hodnotě 904 tis. Kč. V příloze č. 4 je tato 

nabídka vymezena. Společnost VJAČKA, spol. s r. o. čekala na rozhodnutí zákazníka, který 

se posléze vyjádřil, ţe pokud společnost dohodnuté produkty dodá a namontuje v částce do 

800 tis. Kč, tuto zakázku získá. Sníţení ceny nabídky o více jak 100 tis. Kč od původní 

cenové nabídky bylo zapříčiněno zrušením objednávky dvou plastových dveří. Následně 

pověřený zaměstnanec detailně kalkuloval všechny výše zmíněné komponenty. Kalkulace 

byly stanoveny tak, ţe se počítá s 10% prořezem profilů, s 10% reţií, s 15% ziskem a 

s příslušenstvím s přiráţkou. U profilů se stanovuje 10% prořez, neboť společnost 

VJAČKA, spol. s r. o. tyto profily o určitých rozměrech nakupuje od dodavatele, avšak délka 

profilů je upravována samotným podnikem dle specifických poţadavků kaţdé zakázky. 

Příslušenství ke kaţdé poloţce, které vyţadoval odběratel, je uvedeno v příloze č. 5. Součástí 

této přílohy jsou rovněţ i nákresy jednotlivých částí objektu. 

Na přání investora byly dodány hliníkové profily značky Hueck Hartmann. Tyto 

německé profily společnost VJAČKA, spol. s r. o. nakupuje od německé firmy jiţ od zahájení 

podnikání. Jejich charakteristikou je lepší kvalita, ale na druhou stranu jsou jedny 

z nejdraţších profilů na českém trhu. 
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4.2.2.1 Jednokřídlová okna 

Součástí této zakázky jsou jednokřídlová okna trojího typu, která se od sebe liší 

rozměry, provedením a vybavením. Prvním typem je okno, jeţ je široké 1,23 m a vysoké 

1,58 m. Pro zjednodušení je toto okno označeno stejnou zkratkou jako ve stavební 

dokumentaci, tedy AF01. Druhé okno má rozměry 1,23 m × 1,58 m a specifické označení 

AF01a. Posledním typem je jednokřídlové sklopné okno s poţadovanými rozměry 

0,98 m × 0,73 m, jehoţ vnitropodnikovou značkou je AF09. 

Pro určení výsledné ceny jednotlivých jednokřídlových oken, musí být nejprve 

stanoveny náklady, které na ně připadají. Pro přehlednost jsou v následující tabulce 

zachyceny ceny profilů, včetně příslušenství. Počítačový program, do něhoţ jsou data 

zadávána a následně jsou náklady kalkulovány, byl vytvořen německou firmou. Cena 

materiálu potřebného k výrobě daného typu okna je uvedena v eurech a následně pověřeným 

zaměstnancem přepočítána aktuálním měnovým kurzem na české koruny. V Tab. 4.5 je jiţ 

částka základního materiálu vyčíslena v českých korunách. 

 

Tab. 4.5 Materiál potřebný na jednotlivé typy jednokřídlových oken dle zakázky (Kč/ks) 

 

 

Označení okna 

 

AF01 AF01a AF09 

Profil 3 703,86 4 199,62 2 320,01 

Příslušenství 2 677,11 2 857,10 1 663,17 

Kování × × 1 471,59 

Pomocný materiál 2 003,86 2 146,83 1 305,27 

Balné (2,5 %) 209,72 230,09 169,05 

Materiál netto (profily) 8 594,55 9 433,64 6 929,09 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

U kaţdého typu okna se čistý materiál skládá z poloţek uvedených v Tab. 4.5, tedy 

z profilu, příslušenství k profilu, hlavního kování, pomocného materiálu a z balného, které je 

ve výši 2,5 % ze všech čtyř zmíněných sloţek materiálu potřebného k výrobě daného 

produktu. Jedná se pouze o konstrukci (neboť součástí materiálu nejsou skleněné výplně), a 

protoţe se všechny vyjmenované poloţky týkají pouze profilu, můţeme materiál netto 

ztotoţnit s označením profily. Do poloţky příslušenství se mimo jiné řadí např. spojovníky, 

prahové profily, koncovky či těsnění. Součástí základního materiálu je i lak, avšak ten je 

vyčíslen a uveden aţ u předběţné kalkulace, neboť profily značky Hueck Hartmann jsou 
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lakovány zaměstnanci společnosti ALU-COLOR, s. r. o. ve vlastních prostorách a cena je 

stanovena v českých korunách. Poté se z ceny materiálu netto počítá s jeho desetiprocentním 

prořezem u kaţdého typu okna (Tab. 4.6). 

 

Tab. 4.6 Desetiprocentní prořez profilů u jednotlivých typů oken dle zakázky (Kč/ks) 

 

 

Označení okna 

 

AF01 AF01a AF09 

Profily 8 594,55 9 433,64 6 929,09 

10% prořez 859,45 943,36 692,91 

Profily s 10% prořezem 9 454,00 10 377,00 7 622,00 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Všechen materiál, který společnost VJAČKA, spol. s r. o. předává a eviduje na skladě, 

se přepočítává aktuálním měnovým kurzem české koruny vůči euru k danému datu a výrobky 

poţadované zákazníkem jsou v cenových nabídkách kalkulovány rovněţ v současném 

měnovém kurzu, avšak tento kurz se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Zaměstnanci 

společnosti VJAČKA, spol. s r. o. zadávají údaje do německého kalkulačního programu a 

výsledná hodnota eura je přepočítávána kurzem 26 Kč/€. Nicméně potřebný materiál je 

nakupován aţ po uzavření smlouvy o dílo a rozdíl mezi cenou, za níţ je materiál na sklad 

převzat, a cenou vyskladňovací je minimální. Z Tab. 4.6 můţeme zjistit cenu profilů s 10% 

prořezem u jednotlivých typů jednokřídlových oken, kdy nejdraţší materiál je spotřebován na 

okno se specifickým označením AF01a a to v hodnotě 10 377 Kč. 

Po zjištění ceny profilů s 10% prořezem, můţeme přistoupit k výpočtu samotné 

kalkulace. Nejprve je k profilům přičteno barevné provedení a nalakování, neboť profily jsou 

dodávány surové a podle poţadavků zákazníka jsou dále opracovávány. Poté se připočítává 

cena skla, která se liší podle druhu, rozměrů a vlastností, coţ můţeme vidět v Tab. 4.8, kde 

nejdraţší prosklení je u výrobku č. AF01 a činí 584,54 Kč/m
2
. Cena skla není pro všechny 

vyráběné produkty společnosti VJAČKA, spol. s r. o. jednotná, neboť se odvíjí od poţadavků 

zákazníka. Na druhou stranu existují vnitropodnikové ceníky, ve kterých jsou vyčísleny 

nejčastější typy skel. Nicméně pokud zákazník vyţaduje sklo určitých rozměrů či vlastností, 

odvíjí se jeho cena dle daných parametrů. Protoţe u této zakázky jsou skla dodávána na přání 

odběratele, jsou ceny stanoveny individuálně pro kaţdý výrobek a liší se od sebe. To 

znamená, ţe Tab. 4.7 je pouze ukázkou, jaká cena skla připadá na daný výrobek, a u dalších 

produktů nebude dále uváděna. 



 

 

-45- 

 

Tab. 4.7 Cena skla jednotlivých druhů jednokřídlových oken (Kč/m
2
) 

 

Označení okna Cena skla 

AF01 584,54 

AF01a 518,68 

AF09 540,96 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Po sečtení ceny profilů, laku a skla se zjistí reţie ve výši 10 % a zisk v hodnotě 15 % 

z celkového materiálu na výrobek (Tab. 4.8). Jak můţeme z následující tabulky vidět, cena 

laku vstupuje do výrobku jako samostatně vyčíslená poloţka předběţné kalkulace v českých 

korunách. Výhodou jiţ zmíněného německého programu kalkulačního vzorce, do něhoţ jsou 

data zadávána, je rovněţ i výpočet plochy, kterou je zapotřebí nalakovat barvou dle přání 

zákazníka. Pro tuto plochu je následně i vyčíslena kalkulační cena laku uvedená v Tab. 4.9, 

avšak díky tomu, ţe se v roce 2008 společnost VJAČKA, spol. s r. o. účastnila nejen výstavby 

Kauflandu v Bohumíně, ale také novostaveb těchto hypermarketů v jiných městech, byla cena 

laku stanovena na niţší úrovni, neţ je jeho cena kalkulační. 

 

Tab. 4.8 Předběžné kalkulace tří požadovaných jednokřídlových oken (Kč) 

 

 

Označení okna 

 

AF01 AF01a AF09 

Profily (včetně prořezu) 9 454,00 10 377,00 7 622,00 

Lak 1 824,00 1 943,00 1 117,00 

Sklo 1 136,00 1 008,00 387,00 

Celkový materiál na výrobek 12 414,00 13 328,00 9 126,00 

Režie (10 %) 1 241,40 1 332,80 912,60 

Zisk (15 %) 1 862,10 1 999,20 1 368,90 

Cena výrobku 15 517,50 16 660,00 11 407,50 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 
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Tab. 4.9 Srovnání kalkulační a skutečné ceny laku (Kč/ks) 

 

 

Označení okna 

 

AF01 AF01a AF09 

Kalkulační cena laku 1 980,04 2 123,06 1 286,16 

Skutečná cena laku 1 824,00 1 943,00 1 117,00 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Sníţená cena laku se netýká pouze oken, ale všech výrobků, které jsou součástí 

dodávky. Stejně jako u cen skla (Tab. 4.7) je tato tabulka pouze doplňkem a ověřením, ţe 

skutečná cena laku je niţší neţ kalkulační, a nebude uváděna u ostatních produktů týkající se 

této zakázky. 

Dle smlouvy se zákazníkem jsou poţadovány 4 ks oken s označením AF01, 9 ks oken 

AF01a a 4 ks oken AF09. To znamená, ţe okna s interní značkou AF01 budou dodána 

v celkové hodnotě 62 070 Kč, okna AF01a v částce 149 940 Kč a okna AF09 v ceně 

45 630 Kč. 

4.2.2.2 Vnitřní a vnější prosklená stěna s automatickými dveřmi 

Kromě jednokřídlových oken je zákazníkem poţadována i vnitřní a vnější prosklená 

stěna s automatickými dveřmi. Kaţdá z těchto stěn se skládá z dané konstrukce a je doplněna 

2 ks prosklených křídel. Pro externí prosklenou stěnu bylo stejně jako ve stavební 

dokumentaci zvoleno označení AT01 E a pro automatické dveře AT01 Ekr. Oproti tomu 

interní prosklená stěna má specifické označení AT01 I s automatickými dveřmi se značkou 

AT01 Ikr. 

Postup stanovení kalkulace u těchto výrobků je shodný s postupem u jednokřídlových 

oken. Nejprve jsou stanoveny náklady, které připadají na daný výrobek a které jsou vyčísleny 

v českých korunách (Tab. 4.10). Poté je připočítán 10% prořez profilů (Tab. 4.11) a nakonec 

jsou v Tab. 4.12 zjištěny ceny výrobků z jejich předběţné kalkulace. 
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Tab. 4.10 Materiál potřebný na obě prosklené stěny s automatickými dveřmi (Kč/ks) 

 

 

Označení výrobku 

 

AT01 E AT01 Ekr AT01 I AT01 Ikr 

Profil 16 230,37 2 152,46 14 416,90 2 152,46 

Příslušenství 4 353,79 678,22 3 645,94 678,22 

Kování 41,05 46,40 × 46,40 

Pomocný materiál 7 883,41 1 313,61 7 534,55 1 313,61 

Balné (2,5 %) 665,55 104,77 639,89 104,77 

Materiál netto (profily) 29 314,55 4 295,45 26 237,27 4 295,45 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Tab. 4.11 Desetiprocentní prořez profilů u obou prosklených stěn s automatickými 

dveřmi (Kč/ks) 

 

 

Označení výrobku 

 

AT01 E AT01 Ekr AT01 I AT01 Ikr 

Profily 29 314,55 4 295,45 26 237,27 4 295,45 

10% prořez 2 931,45 429,55 2 623,73 429,55 

Profily s 10% prořezem 32 246,00 4 725,00 28 861,00 4 725,00 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Tab. 4.12 Předběžné kalkulace obou prosklených stěn s automatickými dveřmi (Kč) 

 

 

Označení výrobku 

 

AT01 E AT01 Ekr AT01 I AT01 Ikr 

Profily (včetně prořezu) 32 246,00 4 725,00 28 861,00 4 725,00 

Lak 7 194,00 1 350,00 6 851,00 1 350,00 

Sklo 8 940,00 3 500,00 12 220,00 3 500,00 

Celkový materiál na výrobek 48 380,00 9 575,00 47 932,00 9 575,00 

Režie (10 %) 4 838,00 957,50 4 793,20 957,50 

Zisk (15 %) 7 257,00 1 436,25 7 189,80 1 436,25 

Cena výrobku 60 475,00 11 968,75 59 915,00 11 968,75 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

U kaţdé z výše zmíněných prosklených stěn musí být přidány elektrické pohony, které 

se nekalkulují z důvodu jejich vysoké pořizovací ceny, neboť ta činí 58 000 Kč/ks. Prodejní 

hodnota těchto pohonů činí 78 200 Kč/ks. Celková cena externí prosklené stěny se 2 ks křídel 
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a automatickým pohonem dosahuje částky 162 612,50 Kč a interní prosklená stěna se 2 ks 

křídel a automatickým pohonem je v hodnotě 162 052,50 Kč. 

4.2.2.3 Čtyřdílné pevné okno s protipožární odolností EW 15 

Z původní smlouvy o dílo se jednalo o běţné okno s označením IF04, jehoţ cena byla 

kalkulací vyčíslena po zaokrouhlení na celé koruny na 18 806 Kč (Tab. 4.13). Nicméně 

postup kalkulace je u tohoto výrobku od ostatních produktů, které jsou součástí této zakázky, 

odlišný. 

 

Tab. 4.13 Vyčíslení ceny čtyřdílného okna před jeho protipožárním provedením (Kč/ks) 

 

 

Výrobek 

IF04 

Profil 4 044,77 

Příslušenství 790,36 

Pomocný materiál 2 196,05 

Balné (2,5 %) 138,80 

Materiál netto (profily) 7 169,98 

10% prořez 717,00 

Profily s 10% prořezem 7 886,97 

Lak 2 123,00 

Sklo 5 035,00 

Celkový materiál na výrobek 15 044,97 

Režie (10 %) 1 504,50 

Zisk (15 %) 2 256,75 

Cena výrobku 18 806,22 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Zákazník však toto běţné okno v objednávce stornoval a poţadoval nové, s tím 

rozdílem, ţe se musí jednat o jeho protipoţární úpravu. Společnost VJAČKA, spol. s r. o. 

získala od společnost FasEx CZ, s. r. o., která certifikuje protipoţární produkty značky Hueck 

Hartmann a zaručuje jejich odolnost, licenci na výrobu takovýchto produktů. Zkratka EW 

znamená, ţe se sleduje radiace a ne povrchová teplota a číslice 15 označuje počet minut, po 

které musí toto okno minimálně odolat poţáru a nesmí propustit ani jeho ţár. Z toho vyplývá, 

ţe pověřený zaměstnanec byl nucen výrobek znovu kalkulovat. Avšak tento produkt nebyl 

kalkulován v německém počítačovém programu, neboť ho nelze vyuţít při výpočtu ceny 
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protipoţárních výrobků. K takovýmto výpočtům slouţí kalkulační program, který včetně 

licence dodala společnost FasEx CZ, s. r. o. a který je zpracován v souboru Microsoft Excel. 

Rovněţ i v tomto programu se počítá cena v českých korunách i cena v eurech a měnový kurz 

české koruny vůči euru byl k danému datu stanoven na 26 Kč/€. 

Původní rozměry okna s šířkou 3 m a výškou 1,5 m se nemění, avšak mění se jeho 

vlastnosti. Především se jedná o ţáruvzdorné prosklení, jehoţ výroba vyţaduje náročnější 

technologii, která je zohledněna v ceně tohoto prosklení. K této skleněné výplni je nutné 

připočítat licenční poplatek, který společnost VJAČKA, spol. s r. o. na 1 m
2
 skla účtuje 

za 500 Kč. Do tohoto druhu okna se vkládá výplň typu I, jehoţ cena činí 5 900 Kč/m
2
. 

Jakmile jsme zjistili cenu za 1 m
2
, můţeme určit částku prosklení včetně ceny certifikátu na 

poţární odolnost připadající na daný výrobek (Tab. 4.14).  

 

Tab. 4.14 Celková cena prosklení čtyřdílného pevného okna s požární odolností 

 

 

Výrobek 

IF04 

Cena výplní (Kč/m
2
) 5 900,00 

Výměra (m
2
) 3,92 

Cena prosklení (Kč) 23 128,00 

Licenční poplatek (Kč) 2 500,00 

Celková cena prosklení (Kč) 25 628,00 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Licenční poplatek uvedený v Tab. 4.14 je vypočten ne z výměry 3,92 m
2
, ale z celkové 

plochy okna, tedy ze 4,5 m
2
, po zaokrouhlení z 5 m

2
. Tento licenční poplatek hrazený 

zákazníkem garantuje kvalitu protipoţárního provedení celého výrobku. 
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Tab. 4.15 Doplňkové součástky (Kč) 

 

 

Výrobek 

IF04 

Přířezy sádrokartonu 810,00 

Intumescentní páska 20 mm 842,40 

Ocelové pojistné plechy (pásky) 688,95 

Řešení vodorovného spodního detailu 750,00 

Doplňkové součástky celkem 3 091,35 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Ve výše uvedené Tab. 4.15 je zjištěn materiál, který je nutný k výrobě okna IF04. Jeho 

přesné vyčíslení a ceny, za něţ je materiál vyskladňován, jsou uvedeny v příloze č. 6. 

V následující Tab. 4.16 je předběţně vykalkulována cena čtyřdílného pevného okna 

s protipoţární odolností EW 15. Z tabulky můţeme vyčíst, ţe nejprve je do kalkulačního 

vzorce zadávána hodnota 10 010 Kč, která představuje cenu daného okna, v případě, ţe by se 

nejednalo o jeho protipoţární úpravu a tuto cenu najdeme také v Tab. 4.13 po sečtení profilů 

s 10% prořezem a laku. Kromě ceny prosklení včetně licenčního poplatku a doplňkových 

součástek připadají na daný výrobek i ostatní náklady, mezi něţ řadíme výrobu, drobný 

materiál a technickou přípravu. Následně je ze všech poloţek vypočten zisk, který je ve výši 

20 %, neboť tento výrobek je pracnější neţ ostatní produkty společnosti. Do kalkulace tohoto 

výrobku vstupuje i montáţ tohoto výrobku do objektu. 

 

Tab. 4.16 Předběžná kalkulace čtyřdílného pevného protipožárního okna (Kč/ks) 

 

 

Výrobek 

IF04 

Výstupní cena z kalkulačního programu 10 010,00 

Cena prosklení včetně licenčního poplatku 25 628,00 

Doplňkové součástky 3 091,35 

Výroba 2 400,00 

Drobný materiál, lepidla atd. 500,00 

Technická příprava 1 000,00 

Zisk (20 %) 8 525,87 

Montáž 4 900,00 

Cena výrobku 56 055,22 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 
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4.2.2.4 Vnitřní prosklená stěna s křídlovými dveřmi 

Posledním výrobkem, jenţ je součástí smlouvy o dílo, je vnitřní prosklená stěna 

s křídlovými dveřmi. Pro tento výrobek byla zvolena zaměstnanci společnosti 

VJAČKA, spol. s r. o. identifikace totoţná se stavební dokumentací a to se zkratkou TW01. I 

kalkulace tohoto výrobku je prováděna podle podmínek, které jsou stanoveny u předchozích 

produktů, coţ znamená, ţe nejdříve je stanoven základní materiál (bez laku a prosklení) 

připadající na daný výrobek v českých korunách, následně je připočítán 10% prořez profilů a 

nakonec je zjištěna cena výrobku z předběţné kalkulace. Všechny zmíněné výpočty 

nalezneme v Tab. 4.17 – Tab. 4.19. 

 

Tab. 4.17 Materiál potřebný na vnitřní prosklenou stěnu s křídlovými dveřmi (Kč/ks) 

 

 

Výrobek 

TW01 

Profil 12 620,13 

Příslušenství 2 856,27 

Kování 951,38 

Pomocný materiál 3 729,25 

Balné (2,5 %) 503,87 

Materiál netto (profily) 20 660,91 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Tab. 4.18 Desetiprocentní prořez profilů u vnitřní prosklené stěny s křídlovými dveřmi 

(Kč/ks) 

 

 

Výrobek 

TW01 

Profily 20 660,91 

10% prořez 2 066,09 

Profily s 10% prořezem 22 727,00 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 
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Tab. 4.19 Předběžná kalkulace vnitřní prosklené stěny s křídlovými dveřmi (Kč) 

 

 

Výrobek 

TW01 

Profily (včetně prořezu) 22 727,00 

Lak 6 437,00 

Sklo 7 887,00 

Samozavírač 6 975,00 

Celkový materiál na výrobek 44 026,00 

Režie (10 %) 4 402,60 

Zisk (15 %) 6 603,90 

Cena výrobku 55 032,50 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Dle poţadavku zákazníka byl na tento výrobek přidán zámek v hodnotě 1 500 Kč, coţ 

znamená, ţe celková cena vnitřní prosklené stěny s křídlovými dveřmi byla vyčíslena na 

56 532,50 Kč. 

Po stanovení předběţných kalkulací všech výrobků s jejich poţadovaným mnoţstvím 

a vyčíslení ceny za montáţ zvlášť pro kaţdý výrobek, včetně příslušenství náleţejícího 

k daným produktům (např. parapety či ţaluzie), bylo zjištěno, ţe společnost 

VJAČKA, spol. s r. o. překračuje povolenou hranici ceny stanovenou generálním 

dodavatelem o 35 597,72 Kč (Tab. 4.20). Tudíţ aby podnik nepřišel o zakázku, rozhodl se 

sníţit ceny výrobků tak, aby se dostal pod částku 800 000 Kč. Následně byla generálnímu 

dodavateli zaslána cenová nabídka na dodávku produktů a jejich následnou montáţ. Podobu 

této nabídky lze vidět v příloze č. 7, kde také zjistíme, ţe se rozměry jednotlivých dílů liší 

zhruba o 2 cm, coţ nehraje ve výsledných kalkulacích podstatnou roli. 
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Tab. 4.20 Ceny výrobků vyčíslené kalkulací včetně příslušenství a jejich montáže 

 

Výrobek 

Dodávka 
Montáž 

(Kč) 

Příslušenství 

(Kč) 

Cena 

celkem (Kč) Cena za ks 

(Kč) 

Množství 

(ks) 
Cena (Kč) 

AF01 15 517,50 4 62 070,00 5 950,00 10 385,00 78 405,00 

AF01a 16 660,00 9 149 940,00 14 350,00 60 232,00 224 522,00 

AF09 11 407,50 4 45 630,00 4 550,00 3 588,00 53 768,00 

AT01 162 612,50 1 162 612,50 15 750,00 × 178 362,50 

AT01 162 052,50 1 162 052,50 15 750,00 × 177 802,50 

IF04 56 055,22 1 56 055,22 4 900,00 × 60 955,22 

TW01 55 032,50 1 56 532,50 5 250,00 × 61 782,50 

Celkem × × 694 892,72 66 500,00 74 205,00 835 597,72 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

V Tab. 4.20 jsou uvedeny všechny výrobky týkající se této zakázky. Je vyčíslena 

jejich cena za ks zjištěná kalkulací, dále uvedeno mnoţství, které má být dodáno a celková 

cena dodávky. Následně je uvedena montáţ, která je vypočtena vynásobením počtu hodin 

práce a cenou účtovanou za jednu hodinu práce. Ta činí 350 Kč a její součástí je i hodinová 

hrubá mzda pracovníků podílejících se na montáţi konkrétního výrobku. Nejdéle trvala 

montáţ dvou prosklených stěn s automatickými dveřmi, kdy upevnění jedné stěny do objektu 

trvalo 45 hodin. Nicméně montáţ se neprováděla najednou během několika dní, ale v etapách. 

Ve sloupci příslušenství jsou zahrnuty parapety (vnější i vnitřní), ţaluzie a síta proti hmyzu. 

4.2.3 Zakázka přístavby Divadla loutek v Ostravě 

Zakázka ostravského Divadla loutek byla realizována v roce 2011 a společnost 

VJAČKA, spol. s r. o. tuto zakázku opět získala na základě vítězství ve výběrovém řízení 

generálního dodavatele stavby, kterým byla společnost IMOS Brno, a. s. Nejednalo se o 

rekonstrukci této stavby, ale přístavbu nové části ke stávajícímu objektu Divadla loutek 

v Ostravě. 

Součástí smlouvy o dílo byla dodávka a následná montáţ těchto výrobků: 

 fasádní stěny spojovacího krčku, 

 dveří v suterénu objektu. 
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Postup je stejný jako u zakázky hypermarketu Kaufland v Bohumíně, pouze s tím 

rozdílem, ţe generální dodavatel stavby jiţ na začátku výběrového řízení pro všechny jím 

oslovené podniky vymezil nejvýše přípustnou cenu 813 000 Kč. Pokud by společnost 

VJAČKA, spol. s r. o. byla schopna odběrateli vyhovět a stanovit cenu poţadovaných 

výrobků do maximální částky 813 000 Kč, získá zakázku. Zaměstnanci společnosti 

VJAČKA, spol. s r. o. nejprve kalkulovali cenu s německými hliníkovými profily Hueck 

Hartmann, avšak celková cena zakázky byla příliš vysoká. Aby zakázku byli schopni splnit, 

rozhodli se pro levnější variantu hliníkových profilů polské značky Aluprof. I u těchto profilů 

se počítá s 10% prořezem materiálu, avšak reţie je ve výši 20 %, zisk v hodnotě 10 % a 

příslušenství je stejně jakou u zakázky hypermarketu Kaufland počítáno s přiráţkou, která činí 

minimálně 10 % potřebného materiálu. Součástí přílohy č. 8 jsou nákresy poţadovaných 

produktů včetně jejich popisu. 

4.2.3.1 Hliníkové fasády s dvoukřídlovými dveřmi a sklopnými okny 

Jedná se o dva kusy hliníkových fasád s dvoukřídlovými dveřmi a sklopnými okny, 

které se liší mezi sebou v rozměrech. První z těchto fasád, ve stavební dokumentaci označena 

značkou PS1, má poţadované rozměry 6 × 6,54 m, druhá je o velikosti 7,835 × 6,54 m a pro 

přehlednost bylo pro tento druh výrobku zvoleno označení PS2. 

Abychom mohli stanovit výslednou cenu z kalkulačního programu, musíme nejprve 

určit všechen materiál potřebný na konkrétní výrobek. Postup je shodný s postupem u 

zakázky hypermarketu Kaufland v Bohumíně. Do kalkulačního programu vstupuje opět cena 

v eurech a následně je měnovým kurzem 26 Kč/€ přepočítána částka na české koruny. 

Nejdříve jsou vyčísleny náklady na profily. Hliníkové profily značky Aluprof nejsou 

dodávány surové, ale jiţ nalakované, coţ znamená, ţe se kalkuluje 10% prořez profilů včetně 

laku. Poté se určí náklady na sklo, zjistí se výše reţie a zisku připadající na daný produkt a 

nakonec se připočte částka speciálního kování (tzv. paniky), elektrických pohonů a 

protipoţárního kování včetně oplechů (Tab. 4.21). 
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Tab. 4.21 Stanovení předběžné kalkulace dvou hliníkových fasád s dvoukřídlovými 

dveřmi a sklopnými okny (Kč/ks) 

 

 

Označení výrobku 

 

PS1 PS2 

Profily 67 781,82 89 440,00 

10% prořez 6 778,18 8 944,00 

Profily s 10% prořezem 74 560,00 98 384,00 

Sklo 83 664,00 109 599,00 

Celkový materiál na výrobek 158 224,00 207 983,00 

Režie (20 %) 31 644,80 41 596,60 

Zisk (10 %) 15 822,40 20 798,30 

Panikové kování 26 000,00 28 000,00 

Elektrické pohony 14 000,00 26 000,00 

Protipožární kování a oplechy 28 240,00 28 240,00 

Cena výrobku 273 931,20 352 617,90 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Náklady byly kalkulovány nejprve s profily značky Hueck Hartmann a poté značky 

Aluprof. Kaţdá fasáda je sloţena z prosklené stěny, dveří a oken. Z Tab. 4.22 můţeme vyčíst, 

kolik činí cena základního materiálu pro výše zmíněné profily. Vidíme, ţe pokud by 

společnost zvolila hliníkový profil značky Hueck Hartmann, kdy cena dvou fasádních stěn by 

činila zhruba 816 000 Kč, nemohla by splnit maximální částku zakázky 813 000 Kč. Ta se 

sice liší pouze o 3 000 Kč, ale uvědomíme-li si, ţe v této částce nejsou zahrnuty dveře 

v suterénu objektu a montáţ jednotlivých dílů, cena zakázky by byla mnohem vyšší. Pro 

zjednodušení je dále počítáno s cenami obou hliníkových fasád zaokrouhlenými na celé 

koruny. 

 

Tab. 4.22 Srovnání výsledných částek z předběžných kalkulací dvou odlišných profilů 

pro obě hliníkové fasády (Kč) 

 

Výrobek 

Profily 

Hueck 

Hartmann 
Aluprof 

PS1 349 085,00 273 931,00 

PS2 466 960,00 352 618,00 

Celkem 816 045,00 626 549,00 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 
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Celkový rozdíl mezi oběma zmíněnými profily činí téměř 190 000 Kč. Jak velký je 

rozdíl v cenách za materiál pro jednotlivé části fasády, zjistíme z Tab. 4.23, resp. z Tab. 4.24.  

 

Tab. 4.23 Zjištěné rozdíly pro jednotlivé díly výrobku PS1 (Kč) 

 

 

Profily 
Zjištěný 

rozdíl 

 

Hueck 

Hartmann 
Aluprof 

Stěna 211 435,00 164 359,00 47 076,00 

Dveře 86 590,00 68 482,00 18 108,00 

Okno (2 ks) 51 060,00 41 090,00 9 970,00 

Celkem 349 085,00 273 931,00 75 154,00 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Tab. 4.24 Zjištěné rozdíly pro jednotlivé díly výrobku PS2 (Kč) 

 

 

Profily 
Zjištěný 

rozdíl 

 

Hueck 

Hartmann 
Aluprof 

Stěna 278 250,00 201 956,00 76 294,00 

Dveře 86 590,00 68 482,00 18 108,00 

Okno (4 ks) 102 120,00 82 180,00 19 940,00 

Celkem 466 960,00 352 618,00 114 342,00 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

4.2.3.2 Dveře v suterénu objektu 

Druhým výrobkem, který zákazník poţaduje na přístavbě ostravského Divadla loutek, 

jsou dveře v suterénu budovy skládající se ze dvou křídel. Pro zjednodušení byly tyto dveře 

označeny stejnou značkou jako ve stavební dokumentaci a to DF04, resp. DF05. 

I u těchto dveří je dodrţen stejný kalkulační postup společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

(Tab. 4.25), nicméně křídla s označením DF04 a DF05 nebyla kalkulována s profilovým 

systémem Hueck Hartmann, ale rovnou s hliníkovými profily Aluprof. 

 

 

 



 

 

-57- 

 

Tab. 4.25 Stanovení předběžné kalkulace dveří v suterénu objektu (Kč/ks) 

 

 

Označení výrobku 

 

DF04 DF05 

Profily 14 403,64 14 403,64 

10% prořez 1 440,36 1 440,36 

Profily s 10% prořezem 15 844,00 15 844,00 

Sklo 9 282,00 9 750,00 

Celkový materiál na výrobek 25 126,00 25 594,00 

Režie (20 %) 5 025,20 5 118,80 

Zisk (10 %) 2 512,60 2 559,40 

Panikové kování 26 000,00 26 000,00 

Elektrický zámek × 6 552,00 

Cena výrobku 58 663,81 65 824,21 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Hodnota dveří činí po zaokrouhlení na celé koruny 124 488 Kč. Ale jak můţeme vidět 

v Tab. 4.25, je cena jednotlivých křídel odlišná. Rozdíl je viditelný v částce skla a 

v přídavném materiálu v podobě elektrického zámku na pravém křídle. 

Jakmile jsou vyčísleny předběţné kalkulace na jednotlivé výrobky, které musí být 

v zakázce dodány, je zjištěna také odpovídající částka za montáţ, kterou na místě provedou 

pověření zaměstnanci společnosti VJAČKA, spol. s r. o. Stejně jako u zakázky hypermarketu 

Kaufland v Bohumíně, je celková částka, jiţ hradí odběratel, ve výši 350 Kč/hod a montáţ 

rovněţ probíhala v etapách. Všechny ceny produktů týkající se této zakázky, jsou souhrnně 

vyznačeny v Tab. 4.26. 

 

Tab. 4.26 Ceny výrobků vyčíslené kalkulací včetně jejich montáže 

 

Výrobek 

Dodávka 

Montáž (Kč) 
Cena 

celkem (Kč) Cena za ks 

(Kč) 

Množství 

(ks) 
Cena (Kč) 

PS1 273 931,00 1 273 931,00 11 200,00 285 131,00 

PS2 352 618,00 1 352 618,00 14 000,00 366 618,00 

DF04/DF05 124 488,00 1 124 488,00 2 800,00 127 288,00 

Celkem × × 751 037,00 28 000,00 779 037,00 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 



 

 

-58- 

 

Z výše uvedené tabulky vidíme, ţe celková cena výrobků k této zakázce je v hodnotě 

779 037 Kč. Jak jiţ bylo uvedeno, maximální částka celé zakázky nesmí přesáhnout hranici 

813 000 Kč, coţ tedy společnost VJAČKA, spol. s r. o. splnila. Poněvadţ se nejedná o 

výběrové řízení na tuto zakázku, nemusí se společnost VJAČKA, spol. s r. o. snaţit o co 

nejlepší nabídku z hlediska ceny. Nicméně uţ tím, ţe si společnost IMOS Brno, a. s. určila 

výslednou cenu zakázky, coţ je pro ni nejspíš jiţ tak výhodné, se vedení společnosti 

VJAČKA, spol. s r. o. rozhodlo dále nesniţovat cenu zakázky a zaúčtovala v poloţce montáţ 

cenu vyšší zhruba o 34 000 Kč. Takto stanovená cenová nabídka, která je znázorněna 

v příloze č. 9, je zaslána generálnímu dodavateli a hodnota zakázky se projeví v trţbách 

společnosti. 
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5. Návrhy a doporučení k zefektivnění řízení nákladů 

V této části diplomové práce jsou zakázky hypermarketu Kaufland v Bohumíně a 

ostravského Divadla loutek porovnány a vyhodnoceny, čímţ bude cíl této práce naplněn. 

5.1 Porovnání zakázek hypermarketu Kaufland v Bohumíně 
a Divadla loutek v Ostravě 

Zakázka hypermarketu Kaufland, jak jiţ bylo uvedeno, byla realizována v roce 2008 a 

její výstavba trvala čistého pracovního času 14 dnů. Oproti tomu loňská zakázka ostravského 

Divadla loutek se stavěla 10 dnů. Obě výše zmíněné zakázky vykazují podobnou výši trţeb 

v částce převyšující 800 tis. Kč a zvoleny byly z důvodu nastalé ekonomické situace, která se 

změnila v roce 2009. Do tohoto roku společnost VJAČKA, spol. s r. o. neměla nouzi o 

zakázky, ale v jiţ zmíněném roce 2009, kdy celosvětová hospodářská krize dolehla i na tento 

podnik, byla nucena provést následující opatření: 

 sníţení počtu zaměstnanců, 

 úspory PHM, 

 sníţení vozového parku (především tzv. referenčních vozů), 

 zmrazení platů, 

 sníţení objemu externích sluţeb (zejména náklady na ostrahu a úklid), 

 sníţení reklamní a sponzorské činnosti. 

 

Tyto restrikce však na výše zmíněné zakázky neměly vliv, neboť výše výnosů z těchto 

zakázek napovídá, ţe se jedná o středně velké projekty, u kterých není vyţadován vysoký 

počet zaměstnanců ani velké mnoţství referenčních vozů, jak tomu bývá u velkých zakázek. 

Nicméně podstatný rozdíl mezi těmito zakázkami existuje, coţ můţeme zjistit z následujících 

odstavců. 

5.1.1 Výnosy 

Neţ přistoupíme k samotnému porovnání těchto dvou vybraných zakázek, je vhodné 

také zmínit, ţe konečná cenová nabídka není finální, neboť můţe docházet k úpravám i 

během sjednané smlouvy. Pokud k tomu dojde, je zákazníkovi vystavena nová cenová 

nabídka. K této situaci došlo u zakázky bohumínského hypermarketu Kaufland a zákazníkovi 
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byla vydána faktura v částce 42 740 Kč. Co bylo součástí této cenové nabídky, můţeme vidět 

v příloze č. 10. To znamená, ţe v celkových výnosech zakázky hypermarketu Kaufland 

v Bohumíně figurují obě cenové nabídky. V Grafu 5.1 vidíme, kolika procenty se na trţbách 

za vlastní výrobky podílí hliníkové a plastové produkty a příslušenství. Do hliníkových 

výrobků jsou zařazeny jednotlivé komponenty této zakázky (např. profily, sklo, lak) 

kalkulované v kapitole č. 4, do plastových produktů pouze parapety (vnější, vnitřní) a do 

příslušenství ţaluzie a síta. 

 

Graf 5.1 Podíl tržeb za jednotlivé produkty na tržbách za vlastní výrobky u zakázky 

hypermarketu Kaufland v Bohumíně 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

U zakázky ostravského Divadla loutek neproběhly ţádné dodatečné vícepráce a 

součástí výrobků této zakázky nebyly plastové díly ani příslušenství, coţ znamená, ţe poloţka 

Trţby za hliník, která se objevuje na analytickém účtu hlavní knihy, je totoţná s účtem Trţby 

za vlastní výrobky. 

V Tab. 5.1 jsou porovnány hlavní poloţky výnosů, coţ jsou trţby za vlastní výrobky a 

trţby z prodeje sluţeb. Vidíme, ţe vyšších výnosů bylo dosaţeno u zakázky hypermarketu 

Kaufland, neboť produkty, jenţ byly součástí této zakázky, byly vyrobeny s pouţitím draţších 

německých profilů značky Hueck Hartmann. Hodnota těchto profilů bude vstupovat do 

nákladů, ale poněvadţ cena všech výrobků je kalkulována a neodvíjí se od cen konkurenčních 

firem, je jasné, ţe vysoká vstupní cena profilů bude ovlivňovat i výnosy. Hliníkové profily 

této německé značky byly dodány na přání zákazníka. Toto také svědčí o tom, ţe na rok 2008, 

90%

3%
7%

Tržby za hliník

Tržby za plast a parapety

Tržby za žaluzie, síta
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kdy byla daná zakázka realizována, neměla ekonomická krize dopad jak na samotnou 

společnost VJAČKA, spol. s r. o, tak také na její potencionální zákazníky. Naproti tomu u 

zakázky ostravského Divadla loutek byly vykázány niţší výnosy zhruba o 30 tis. Kč. Tato 

zakázka však nebyla smluvena a realizována během jednoho roku, jak tomu bylo u zakázky 

bohumínského hypermarketu, ale smlouva o dílo byla uzavřena jiţ o 2 roky dříve, proto se 

také nejprve počítalo s tím, ţe výrobky budou vyrobeny z hliníkových profilů značky Hueck 

Hartmann. Poté byla zakázka odloţena na neurčito a realizována byla aţ v minulém roce, kdy 

generální dodavatel poţadoval celkovou cenu zakázky do 813 000 Kč. Jelikoţ zaměstnanci 

společnost VJAČKA, spol. s r. o. vyrábí od roku 2009 výrobky z hliníkových profilů polské 

značky Aluprof, coţ je cenově dostupnější varianta německých profilů, byli schopni 

zákazníkovi vyhovět. 

 

Tab. 5.1 Porovnání hlavních položek výnosů u zakázek hypermarketu Kaufland a 

Divadla loutek (Kč) 

 

 

Hypermarket 

Kaufland 
Divadlo loutek 

Výnosy celkem 842 730,00 812 325,40 

Trţby za vlastní výrobky 780 003,00 757 278,00 

Trţby z prodeje sluţeb 62 727,00 55 047,40 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Ve výše uvedené tabulce jsou v poloţce Trţby za vlastní výrobky sečteny ceny 

produktů zjištěné kalkulací a připadající na danou zakázku. Do Trţeb z prodeje sluţeb se 

účtuje o montáţi. 

5.1.2 Náklady 

Náklady připadající na jednotlivé zakázky jsou rozděleny do tří účtů hlavní knihy, 

kterými jsou: 

 účet 501 – Spotřeba materiálu, 

 účet 518 – Ostatní sluţby, 

 účet 521 – Mzdové náklady. 
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5.1.2.1 Spotřeba materiálu 

Účet 501 se týká spotřeby materiálu, kde na analytických účtech se eviduje zvlášť 

spotřeba základního materiálu (profily, sklo, příslušenství), ostatního materiálu a subdodávky 

(povrchová úprava). 

Materiál dováţený ze zemí EU, který je předáván na sklad, se přepočítává aktuálním 

měnovým kurzem české koruny vůči euru. V případě jeho vyskladnění se opět vyuţívá 

aktuální měnový kurz, avšak zaokrouhluje se na celé koruny nahoru. U obou zakázek se 

materiál vyskladňoval v devizovém kurzu 26 Kč/€. Protoţe je materiál nakupován od 

dodavatelů aţ po uzavření smlouvy o dílo, mohou existovat odchylky v měnovém kurzu mezi 

okamţikem předání na sklad a vyskladnění materiálu, nicméně výkyvy jsou v řádech 

desetikorun, a proto jsou zanedbatelné. 

V evidenci společnosti VJAČKA, spol. s r. o. se neeviduje materiál na hlavním skladě, 

ale existuje více skladů. V Tab. 5.2 vidíme, jaké sklady byly vytvořeny pro obě porovnávané 

zakázky a jaká byla jejich spotřebovaná hodnota. 

 

Tab. 5.2 Sklady evidované u zakázek hypermarketu Kaufland a Divadla loutek 

s celkovou spotřebou materiálu (Kč) 

 

 

Hypermarket 

Kaufland 
Divadlo loutek 

Hliník 221 287,99 332 318,26 

Sklo 75 239,20 218 930,69 

Materiál 6 029,44 919,19 

Parapety 12 971,39 × 

Automaty 116 000,00 × 

Celkem 431 528,02 552 168,14 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Před určením základního materiálu vyvstává otázka, zdali je hodnota základního 

materiálu připadajícího na zakázku Divadla loutek niţší neţ materiál připadající na 

bohumínskou zakázku. Tuto otázku je vhodné si poloţit, neboť u ostravské zakázky byly 

pouţity levnější hliníkové profily značky Aluprof, zatímco u zakázky hypermarketu Kaufland 

profily německé značky Hueck Hartmann, jejichţ cena je pro společnost mnohem nákladnější. 

Z Tab. 5.2 můţeme zjistit celkovou hodnotu základního materiálu, který byl nutný na 

jednotlivé zakázky. Detailní výčet materiálu potřebného na zakázku hypermarketu Kaufland 
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v Bohumíně, resp. Divadla loutek v Ostravě, je uveden v příloze č. 11, resp. v příloze č. 12. 

Ve skladu označeném názvem Hliník je evidován materiál týkající se hliníkových profilů 

včetně všech komponentů s ním souvisejících. Výrobky součástí zakázky ostravského Divadla 

loutek jsou charakteristické svými atypickými rozměry jak profilů, tak také skleněných 

výplní, které jsou dodávány v nedělitelných kusech. Toto je právě jedním z důvodů, proč je 

spotřeba hliníku u ostravské zakázky vyšší o zhruba 110 000 Kč a spotřeba výplní téměř 3× 

vyšší. Druhým důvodem je speciální kování nakoupené a dodané na přání zákazníka, které je 

mu účtováno v celkové hodnotě 106 000 Kč. Ve skladu označeném jako Materiál jsou 

zaznamenány pohyby takových komponentů jako např. hmoţdinky či vruty, jejichţ hodnota je 

vzhledem k hlavním poloţkám základního materiálu (hliník, sklo) zanedbatelná. U zakázky 

hypermarketu Kaufland je navíc příslušenství, avšak do základního materiálu je započítávána 

pouze vstupní cena parapetů a elektrických pohonů, které nevstupují do kalkulace výrobku, 

ale jsou k jeho kalkulační ceně připočteny s 25% přiráţkou. Standardně se kalkulují pouze 

hliníkové profily, sklo a lak. Ostatní díly jsou brány jako speciální a jsou připočítávány k ceně 

výrobku s alespoň 10% přiráţkou. Tato přiráţka se liší dle jednotlivých komponentů a je 

stanovována pro kaţdou zakázku individuálně. 

Kromě základního materiálu se na účtu 501 účtuje o spotřebě ostatního materiálu a 

subdodávky (Tab. 5.3). 

 

Tab. 5.3 Spotřeba ostatního materiálu a subdodávky u porovnávaných zakázek (Kč) 

 

 

Hypermarket 

Kaufland 
Divadlo loutek 

Ostatní materiál 71 445,30 9 925,59 

Subdodávka 57 219,66 18 760,80 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

U zakázky hypermarketu Kaufland jsou v ostatním materiálu zahrnuty vstupní ceny 

příslušenství kromě parapetů, to znamená ţaluzie a síta. U zakázky ostravského Divadla 

loutek nebylo zákazníkem poţadováno ţádné příslušenství, proto částka, v níţ je účtováno o 

spotřebě šroubů, vrtáků či matic, dosahuje zhruba 10 tis. Kč. Co se týče poslední poloţky 

spadající pod účet 501 a označené jako Subdodávka je zde opět markantní rozdíl ve vstupních 

cenách. Do této kategorie spadá povrchová úprava výrobku – lakování. U bohumínské 

zakázky jsou profily značky Hueck Hartmann dodávány surové a následně práškově lakovány 
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v prostorách společnosti ALU-COLOR, s. r. o., která je první komerční lakovnou v ČR. 

Stejný odstín laku v nepřehlédnutelné červené barvě mají nejen profily, nýbrţ i parapety a 

kryty na elektrické pohony. Odlišná situace je u ostravské zakázky, kde jsou profily dodávány 

jiţ v barvě poţadované odběratelem a společnost ALU-COLOR, s. r. o. lakuje pouze součásti 

výrobku. Charakteristikou účtu 50120 (Spotřeba ostatního materiálu) a 50190 (Spotřeba 

subdodávky – povrchová úprava) je, ţe tyto komponenty nejsou účtovány na ţádném 

z interních skladů společnosti. 

Po sečtení zůstatků na příslušných analytických účtech účtu 501 zjistíme, ţe 

spotřebovaný materiál je u zakázky hypermarketu Kaufland v celkové hodnotě po 

zaokrouhlení 560 193 Kč a u zakázky Divadla loutek v hodnotě 580 855 Kč. 

5.1.2.2 Ostatní služby 

I u tohoto účtu účetní společnosti VJAČKA, spol. s r. o. rozlišuje analytické účty, na 

kterých jsou evidovány poloţky jako pronájem mechanizace či spotřeba PHM. Konkrétní 

hodnoty vybraných poloţek účtu 518 vidíme v Tab. 5.4. 

 

Tab. 5.4 Nejvýznamnější analytické účty účtu 518 – Ostatní služby (Kč) 

 

 

Hypermarket 

Kaufland 
Divadlo loutek 

Stavební práce 49 530,00 5 740,00 

Pronájem techniky × 3 649,14 

Subdodávky ostatní × 20 120,00 

Ostatní služby 49 530,00 29 509,14 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Nejdůleţitější poloţka ostatních sluţeb se nazývá Stavební práce, do níţ se řadí 

spotřeba pohonných hmot. Z Tab. 5.4 vidíme, ţe mezi vybranými zakázkami je u této poloţky 

markantní rozdíl, v němţ důleţitou roli hraje vzdálenost k objektu zakázky a průměrná cena 

pohonných hmot v jednotlivých letech. Nejprve tedy musíme zohlednit vzdálenost, kterou 

zaměstnanci společnosti VJAČKA, spol. s r. o. urazí referenčními vozy. Výstavba 

hypermarketu Kaufland byla realizována v Bohumíně, coţ je cca 20 km od sídla společnosti a 

přístavba Divadla loutek se nachází v městské části Ostravy ve vzdálenosti zhruba 6 km od 

sídla společnosti. Dalším důleţitým činitelem ovlivňujícím výši poloţky Stavební práce je 
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cena pohonných hmot. V roce 2008 se cena benzínu Natural 95 pohybovala v průměru kolem 

30 Kč/l a v roce 2011 dosahovala téměř 32 Kč/l. Dále vidíme, ţe u zakázky ostravského 

Divadla loutek byl pouţit jeřáb, jehoţ pronájem činil téměř 3 700 Kč. Poslední neméně 

významnou poloţkou v hodnotě 20 120 Kč u ostravské zakázky byla montáţ pomocné 

ocelové konstrukce, jeţ byla materiálově vyčíslena v poloţce Spotřeba ostatního materiálu. 

5.1.2.3 Mzdové náklady 

Na účtu 521 jsou účtovány mzdové náklady pracovníků podílejících se na výrobě 

produktů spadajících k dané zakázce a jejich následné montáţi. To znamená, ţe zde nejsou 

zohledněny mzdy administrativních a vedoucích pracovníků. I přesto, ţe k porovnání byly 

vybrány právě tyto dvě zakázky, neznamená, ţe se v daném období zaměstnanci společnosti 

VJAČKA, spol. s r. o. podíleli pouze na jejich výrobě. Přímé mzdy pracovníků nejsou přesně 

vyčísleny, neboť v roce 2008, resp. 2011, kdy byla zahájena výroba produktů bohumínské 

zakázky, resp. ostravské zakázky, souvztaţně probíhaly i jiné zakázky. V Tab. 5.5 můţeme 

vidět, jaká poměrná část hrubých mezd byla vyčíslena u jednotlivých zakázek. 

 

Tab. 5.5 Porovnání vyčíslených hrubých mezd u dvou vybraných zakázek (Kč) 

 

 
Hypermarket 

Kaufland 
Divadlo loutek 

Mzdové náklady 33 276,00 101 235,00 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Z výše uvedené tabulky můţeme vidět výrazný rozdíl v mzdových nákladech u 

jednotlivých zakázek. Mzdové náklady nejsou na jednotlivé zakázky přesně kalkulovány, 

nýbrţ jsou sečteny hrubé mzdy pracovníků, kteří se podílejí na výrobě a montáţi všech 

zakázek v daném období, a následně jsou tyto náklady v určitém poměru rozpočítány mezi 

zakázky dle jejich konečné hodnoty. To znamená, ţe mzdové náklady se evidují zpětně. 

Nicméně výše mzdových nákladů závisí na náročnosti a velikosti zakázky. V roce 2008 byly 

v době zakázky Kauflandu v Bohumíně realizovány i další stejně velké zakázky, proto 

mzdové náklady jsou u této zakázky mnohem niţší neţ u zakázky Divadla loutek. U této 

ostravské zakázky nastala ale jiná situace, neboť v období její realizace souvztaţně probíhaly 

pouze menší zakázky, a proto jsou mzdové náklady tak vysoké. V roce 2008 i v roce 2011 



 

 

-66- 

 

činila hrubá mzda výrobních dělníků 75 Kč/hod a hrubá mzda montáţních pracovníků 

85 Kč/hod. 

5.1.3 Výsledek hospodaření 

Jakmile jsme určili náklady a výnosy připadající na dané zakázky, jsme schopni zjistit 

hospodářský výsledek v podobě zisku či případné ztráty (Tab. 5.6). 

 

Tab. 5.6 Zjištění výsledku hospodaření u zakázek hypermarketu Kaufland a Divadla 

loutek (Kč) 

 

 

Hypermarket 

Kaufland 
Divadlo loutek 

Výnosy celkem 842 730,00 812 325,40 

Trţby za vlastní výrobky 780 003,00 757 278,00 

Trţby z prodeje sluţeb 62 727,00 55 047,40 

Náklady celkem 646 358,55 711 598,67 

Spotřeba materiálu 560 192,98 580 854,53 

Ostatní sluţby 52 889,57 29 509,14 

Mzdové náklady 33 276,00 101 235,00 

Hospodářský výsledek 196 371,45 100 726,73 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

Z uvedené Tab. 5.6 lze vyčíst, ţe vyšších výnosů a niţších nákladů bylo dosaţeno u 

zakázky hypermarketu Kaufland v Bohumíně, coţ znamená, ţe je zde i vyšší hospodářský 

výsledek v podobě zisku v částce 196 371 Kč. Z toho vyplývá, ţe finanční krize, jeţ později 

přerostla v krizi hospodářskou, měla dopad i na společnost VJAČKA, spol. s r. o., neboť 

v roce 2011, kdy společnost realizovala zakázku ostravského Divadla loutek, byl vykázán 

zhruba poloviční zisk. 

Na základě hodnot uvedených v Tab. 5.6 jsme schopni zjistit rentabilitu trţeb, 

nákladovost a rentabilitu nákladů (Tab. 5.7). 
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Tab. 5.7 Porovnání ukazatelů rentability tržeb, nákladovosti a rentability nákladů u 

dvou vybraných zakázek 

 

 

Hypermarket 

Kaufland 
Divadlo loutek 

Rentabilita trţeb 0,2330 0,1240 

Nákladovost 0,7670 0,8760 

Rentabilita nákladů 0,3038 0,1415 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

V Tab. 5.7 jsou vypočteny konkrétní hodnoty jednotlivých ukazatelů dle vzorců (2.3), 

(2.4) a (2.5). U zakázky hypermarketu Kaufland bylo dosaţeno vyšší rentability trţeb neţ u 

zakázky Divadla loutek a to ve výši 0,2330, coţ znamená, ţe z 1 Kč trţeb utrţí společnost 

zisk 23 haléřů. Nákladovost je doplňkovým ukazatelem k rentabilitě trţeb a po sečtení těchto 

dvou ukazatelů dostaneme hodnotu 1. Rovněţ rentabilita nákladů je výhodnější, pokud 

hodnota tohoto ukazatele je vyšší, coţ je rovněţ v případě zakázky hypermarketu Kaufland. 

Tento ukazatel říká, ţe po vloţení 1 Kč celkových nákladů do zakázky Divadla loutek získá 

podnik 0,14 haléřů čistého zisku. Jak je vidět i z těchto ukazatelů, výnosnost zakázky 

realizované v roce 2011 je niţší neţ u zakázky uskutečněné v roce 2008. 

5.2 Kalkulační systém 

Všechny výrobky společnosti VJAČKA, spol. s r. o. jsou kalkulovány stejným 

způsobem. Nejprve je stanovena cena materiálu profilů, u nichţ se počítá s 10% prořezem, 

neboť profily jsou dodávány v určité délce a nemusí vyhovovat délce profilů u výrobků 

poţadovaných zákazníkem. Následně je stanovena cena skla na základě poţadovaných 

rozměrů a vlastností. Poté po přičtení laku dostaneme výši základního materiálu připadajícího 

na daný výrobek, z něhoţ se počítá reţie a zisk v určité stanovené výši. Procento reţie a zisku 

je na takové úrovni, aby bylo zajištěno pokrytí mezd a nákladů na provoz firmy, přičemţ se 

vychází z vyhodnocení dříve realizovaných zakázek v kombinaci s prodejností výrobku. 

Kalkulační systém společnosti VJAČKA, spol. s r. o., který je vyuţíván u výrobků 

všech realizovaných zakázek, je nastaven tak, aby společnost byla na trhu úspěšná, neboť 

právě prostředí, v němţ společnost VJAČKA, spol. s r. o. působí, je značně konkurenční. 

Vhodnost kalkulačního vzorce, který společnost vyuţívá, je na místě. Pokud by výrobky byly 

kalkulovány na základě všeobecného kalkulačního vzorce uvedeného v kapitole 2.4.1, cena 
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výrobků by mohla vzrůst na takovou úroveň, kdy by jiţ produkty nebyly konkurenceschopné, 

a společnost by tak řadu zakázek nerealizovala. 

5.3 Opatření k zefektivnění řízení nákladů 

V současné době je snahou všech podniků dosáhnout co nejniţší výše nákladů a ani 

společnost VJAČKA, spol. s r. o. není výjimkou. Pokud však náklady začnou být pro firmu 

prioritní, můţe se stát, ţe to povede ke sníţení hodnoty a kvality produktů či poskytovaných 

sluţeb. Podnik by se měl zaměřit především na náklady materiálové a osobní. 

V oblasti materiálových nákladů mohou být náklady eliminovány buď nakoupením 

levnějšího materiálu, či sníţením jeho plýtvání. Společnost VJAČKA, spol. s r. o. by měla 

neustále monitorovat ceny materiálu od dodavatelů. V případě, ţe některý z dodavatelů cenu 

neúměrně zvyšuje, je vhodné s ním ukončit spolupráci a hledat jinou, vhodnější. Tento podnik 

nemá pouze jednoho hlavního dodavatele, ale existuje jich celá řada a můţeme je rozlišit 

podle materiálu, který dodávají (např. pro hliníkové profily existují dva dodavatele, pro 

parapety okolo dvou desítek). Co se týče nákupu levnějšího materiálu, k tomu se společnost 

VJAČKA, spol. s r. o. uchýlila jiţ v roce 2009, kdy začala vyrábět produkty s cenově 

dostupnějšími profily Aluprof. Na základě dvou porovnávaných zakázek došlo k ověření, ţe 

levnější polské profily značky Aluprof, jsou pro podnik výhodnější neţ německé profily 

značky Hueck Hartmann. Tato přednost je spatřována zejména v niţších pořizovacích 

nákladech těchto profilů, díky nimţ společnost VJAČKA, spol. s r. o. můţe v silně 

konkurenčním prostředí sníţit cenu. Vhodnou cenovou strategií je, dle průběhu zakázky 

uvedené v kapitole 4.2.1, nejprve stanovit cenu vyšší a poté dle potřeby sniţovat. Příkladem 

můţe být právě zakázka ostravského Divadla loutek, u níţ odběratel poţadoval maximální 

přípustnou konečnou cenovou nabídku 813 000 Kč, a společnost po zjištění, ţe kalkulační 

cena výrobků je niţší, mohla rozdíl dorovnat a dosáhnout vyššího zisku. To znamená, ţe 

společnost VJAČKA, spol. s r. o. by se měla primárně zaměřit na výrobu výrobků s pouţitím 

profilů značky Aluprof. 

Druhou významnou skupinou nákladů jsou náklady osobní. Ty mohou být rozděleny 

na přímé a nepřímé. Přímé se týkají pracovníků, kteří se přímo podílejí na výrobě produktů či 

jejich montáţi. Nepřímé osobní náklady náleţí především vedoucím a administrativním 

zaměstnancům společnosti VJAČKA, spol. s r. o. I v této oblasti dochází k optimalizaci 

nákladů, a to buď opět sniţováním ceny, za níţ je tento vstupní faktor nakupován, nebo 

zvýšením produktivity práce. Sniţování ceny vstupního faktoru, tedy sniţování mezd 
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pracovníků, ve společnosti VJAČKA, spol. s r. o. nebylo v posledních letech prováděno. 

Spíše se přistupuje k propouštění nadbytečných, zejména administrativních, pracovníků. 

Pokud pozornost zaměříme na výrobní, resp. montáţní dělníky, jejich hrubá mzda činí 75, 

resp. 85 Kč/hod. Tato výše hrubé mzdy se nemění a zůstává v období ekonomické expanze i 

recese. Avšak výše hrubých mezd, která připadá na jednotlivé zakázky, je stanovena pouze 

určitým poměrem a nelze ji tak sledovat a případně efektivně řídit. To znamená, ţe společnost 

VJAČKA, spol. s r. o. by měla mzdové náklady podrobněji rozlišovat i dle zakázek. Neboť 

při letmém pohledu na obě porovnávané zakázky můţeme nabýt mylných dojmů, ţe ostravská 

zakázka realizovaná v roce 2011 vykazuje niţší úroveň zisku díky nastalé ekonomické situaci, 

coţ se v konečném důsledku neprokázalo a na vině je právě poměrná vysoká část mzdových 

nákladů. Pokud bychom abstrahovali od této vysoké úrovně osobních nákladů a dosadili výši 

mzdových nákladů ze zakázky hypermarketu Kaufland realizované v roce 2008, zjistili 

bychom, ţe rozdíl v hospodářském výsledku by byl pouze necelých 28 000 Kč. 

 

Tab. 5.8 Mzdové náklady u zakázky Divadla loutek ve výši mzdových nákladů zakázky 

hypermarketu Kaufland 

 

 

Hypermarket 

Kaufland 
Divadlo loutek 

Výnosy celkem 842 730,00 812 325,40 

Trţby za vlastní výrobky 780 003,00 757 278,00 

Trţby z prodeje sluţeb 62 727,00 55 047,40 

Náklady celkem 646 358,55 643 639,67 

Spotřeba materiálu 560 192,98 580 854,53 

Ostatní sluţby 52 889,57 29 509,14 

Mzdové náklady 33 276,00 33 276,00 

Hospodářský výsledek 196 371,45 168 685,73 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti VJAČKA, spol. s r. o. 

 

V Tab. 5.8 byla zvolena výše mzdových nákladů u zakázky ostravského Divadla 

loutek stejná jako u zakázky bohumínského hypermarketu Kaufland, neboť právě tato výše 

osobních nákladů je reálnější, neboť ve sledovaném období byly realizovány velmi podobné 

zakázky a je pravděpodobné, ţe tato výše odráţí skutečně vynaloţené náklady. 

Jelikoţ celé téma diplomové práce se týká především kalkulací a stanovení kalkulační 

ceny výrobku, je na místě zmínit se právě o vhodnějším kalkulačním programu. Společnost 

VJAČKA, spol. s r. o. nepouţívá jednotný kalkulační program pro všechny výrobky, neboť 
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profily, lak i sklo jsou kalkulovány zvlášť. Profily jsou kalkulovány v německém programu, 

který zjišťuje cenu materiálu v eurech, oproti tomu kalkulační cena laku a skla se stanovuje 

v českých korunách. Pokud by zaměstnanci společnosti VJAČKA, spol. s r. o. vytvořili 

kalkulační vzorec např. v počítačovém programu Microsoft Excel, v němţ by byly 

kalkulovány všechny náklady připadající na daný výrobek, bylo by pro účetní jednodušší 

zjistit náklady a výnosy týkající se jednotlivých zakázek. Výhodou jednotného kalkulačního 

vzorce by také bylo jednodušší zjištění ceny výrobku a také snadnější orientace v materiálu 

potřebného na daný produkt. 

 

  



 

 

-71- 

 

6. Závěr 

Tématem diplomové práce byla zvolena analýza a řízení nákladů ve společnosti 

VJAČKA, spol. s r. o. V rámci dané problematiky pak srovnání dvou vybraných zakázek 

tohoto podniku, který se zaměřuje na výrobu vlastních produktů, ale rovněţ i na jejich 

následnou montáţ. 

Cílem diplomové práce bylo porovnat dvě vybrané zakázky společnosti 

VJAČKA, spol. s r. o. za účelem zhodnocení podnikem nastaveného kalkulačního systému. 

Diplomová práce byla rozdělena do čtyř stěţejních oblastí. Před samotnou komparací 

obou zakázek byla nejprve v první kapitole popsána teoretická východiska se zaměřením na 

kalkulaci nákladů. Druhá kapitola se věnovala charakteristice vybrané společnosti, především 

její historii a výrobkům. Další stěţejní kapitolou byla aplikační část, která byla rozdělena do 

dvou hlavních subkapitol. V první části byly uvedeny dané hodnoty výnosů a nákladů 

z výkazu zisku a ztráty, na jejichţ základě byla provedena horizontální a vertikální analýza. 

V druhé, neméně významné, subkapitole byl v rámci zvolených zakázek uveden postup 

stanovování kalkulační ceny jednotlivých výrobků, které byly součástí konkrétní zakázky, a 

následně došlo k porovnání těchto cen s cenovými nabídkami. V poslední kapitole byly 

podrobně srovnány zvolené zakázky z hlediska trţeb a vynaloţených nákladů, stručně 

zhodnocen kalkulační systém společnosti VJAČKA, spol. s r. o. a navrhnuta případná 

opatření k zefektivnění řízení nákladů. 

Důvodem, proč byly vybrány právě dané zakázky, byla podobná výše trţeb z nich 

plynoucí. V konečném důsledku šlo o zjištění příčin, proč právě zakázka, jejíţ výrobky byly 

konstruovány s levnějšími hliníkovými profily, které tvoří spolu se sklem a lakem základní 

materiál produktu, vykazovaly mnohem vyšší hodnotu nákladů, neţ výrobky u druhé zakázky 

vyráběné s draţšími hliníkovými profily. Po důkladné analýze se dospělo k závěru, ţe 

významný podíl na výsledku hospodaření mají i mzdové náklady, které jsou určeny na 

jednotlivé zakázky poměrem a nejsou tedy efektivně řízeny. Doporučením tedy bylo, i přesto, 

ţe zaměstnanci podniku pracují na více zakázkách současně, zaměřit se právě na tyto náklady 

a u různých zakázek monitorovat jejich výši. Druhým návrhem se stala orientace na cenově 

dostupnější hliníkové profily, neboť ty jsou v dnešní době ţádanější, neţ draţší varianta 

hliníkových profilů. Co se týče kalkulačního systému této společnosti, je nastaven ideálně, 

avšak k lepšímu řízení nákladů by bylo vhodnější vytvořit jednotný kalkulační vzorec pro 

jednotlivé výrobky. 
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Po detailní komparaci vybraných zakázek a poskytnutí doporučení týkajícího se 

nastaveného kalkulačního systému, došlo k naplnění vytyčeného cíle diplomové práce.  
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Označení Text 
1. 4 2007 až 

31. 3. 2008 

1. 4 2008 až 

31. 3. 2009 

1. 4 2009 až 

31. 3. 2010 

       I. Trţby za prodej zboţí 0 0 0 

A. Náklady vynaloţené na prodané zboţí 0 0 0 

       + Obchodní marže 0 0 0 

       II. Výkony 204 359 167 602 103 722 

       II. 1. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 213 605 166 902 102 047 

       II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -9 246 700 1 675 

       II. 3. Aktivace 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba 175 621 143 172 95 510 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 133 207 91 324 63 134 

B. 2. Sluţby 42 414 51 848 8 212 

       + Přidaná hodnota 28 738 24 430 8 212 

C. Osobní náklady 24 740 23 551 22 613 

C. 1. Mzdové náklady 18 124 17 319 17 037 

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a druţstva 0 0 0 

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 304 5 893 5 308 

C. 4. Sociální náklady 312 339 268 

D. Daně a poplatky 1 461 480 93 

E. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  1 738 2 054 2 640 

       III. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 34 734 13 383 291 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 10 264 904 2 

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 10 264 904 2 

F. 2. Prodaný materiál 0 0 0 

G. Změna stavu rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti 5 042 4 453 -10 358 

       VI. Ostatní provozní výnosy 9 040 23 146 491 

I. Ostatní provozní náklady 15 373 28 749 2 985 

       * Provozní výsledek hospodaření 13 894 768 -8 981 

M. Změna stavu rezerv a opravných poloţek ve finanční oblasti -826 0 0 

       X. Výnosové úroky 13 11 1 

N. Nákladové úroky 313 112 481 

       XI. Ostatní finanční výnosy 581 266 442 

O. Ostatní finanční náklady 1 328 2 128 1 697 

       * Finanční výsledek hospodaření -221 -1 963 -1 735 

Q. Daň z příjmů za běţnou činnost 3 295 865 -530 

Q. 1. - splatná 3 033 778 0 

Q. 2. - odloţená 262 87 -530 

       ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 10 378 -2 060 -10 186 

       XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 

       * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 

W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0 

       *** Výsledek hospodaření za účetní období 10 378 -2 060 -10 186 

  Výsledek hospodaření před zdaněním 13 673 -1 195 -10 716 

 



Příloha č. 3 Ověřování účetní závěrky auditorem 

 

-1- 

 

Pokud zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví nestanoví jinak, řádnou nebo mimořádnou účetní 

závěrku jsou povinny mít ověřenu auditorem tyto účetní jednotky: 

a) akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějţ se 

účetní závěrka (§ 18 odst. 3) ověřuje, a účetního období bezprostředně 

předcházejícího, překročily nebo jiţ dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií: 

1) aktiva celkem více neţ 40 000 000 Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto 

zákona rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o poloţky 

podle § 26 odst. 3, 

2) roční úhrn čistého obratu více neţ 80 000 000 Kč; ročním úhrnem čistého 

obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů sníţená o prodejní 

slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a 

vynásobená dvanácti, 

3) průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více neţ 

50, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu, 

b) ostatní obchodní společnosti a druţstva, pokud ke konci rozvahového dne účetního 

období, za nějţ se účetní závěrka (§ 18 odst. 3) ověřuje, a účetního období 

bezprostředně předcházejícího, překročily nebo jiţ dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií 

uvedených v písmenu a) bodech 1 aţ 3; v případě druţstva se zaměstnancem podle 

písmene a) bodu 3 rozumí i pracovní vztah člena k druţstvu, 

c) účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. b), které jsou podnikateli, a to za podmínek 

podle písmene b), 

d) účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. d) aţ h) za podmínek podle písmene b), 

e) účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. 

 

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast4.aspx#par26
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast3.aspx#par18
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast1.aspx#par1
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast1.aspx#par1
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Cenová nabídka č.: 8t-1664          Stavba: KAUFLAND Bohumín - dodávka a montáž 

č. ozn. Popis Vybavení 

Rozměry 

(mm) 
Barevné provedení 

Typ 

zasklení 

Cena za 

ks                 

(Kč) 

Počet 

(ks) 

Cena 

celkem 

(Kč) 

Montáž 

Parapety 
Žaluzie 

vnější 

Cena 

celkem 

(Kč) šířka výška vně uvnitř vnější 
vnitřní 

plastový 

1 AT01 

Vnější prosklená stěna 

s automatickými 

dveřmi 

pohon Besam 4 500 2 750 RAL3000 RAL3000 II. 163 625 1 163 625 17 181 0 0 0 180 806 

2 AT01 

Vnitřní prosklená 

stěna s automatickými 

dveřmi 

pohon Besam 4 500 3 000 RAL3000 RAL3000 II. 163 057 1 163 057 17 121 0 0 0 180 178 

4 AF01 1-křídlové okno OS 

kontakt pro 

kontrolu uzavření 

křídel, okenní klik 

1 250 1 600 RAL3000 RAL3000 I. 15 703 4 62 812 6 595 2 960 4 305 0 76 672 

4 AF01a 1-křídlové okno OS 

kontakt pro 

kontrolu uzavření 

křídel, okenní klik 

1 250 1 600 RAL3000 RAL3000 I. 16 860 10 168 600 17 703 7 400 6 150 46 682 246 535 

6 IF04 4-dílné okno pevné   3 000 1 500 RAL9010 RAL9010 I./III. 18 971 1 18 971 1 992 0 0 0 20 963 

45 IT28 Dveře plastové plné klika/klika 1 000 2 080 RAL9010 RAL9010 panel 21 347 2 42 694 4 483 940 0 0 48 117 

50   
Vnitřní okno hliníkové 

pevné 
  2 000 1 000 RAL9010 RAL9010 II. 10 592 1 10 592 1 112 0 0 0 11 704 

58 IT28 Dveře plastové plné klika/klika 800 2 080 RAL9010 RAL9010 panel 18 933 1 18 933 1 988 0 0 0 20 921 

63 AF09 
1-křídlové okno 

sklopné 

kontakt pro 

kontrolu uzavření 

křídel, pákové 

ovládání 

1 000 750 RAL3000 RAL3000 I. 11 545 4 46 180 4 849 1 608 0 0 52 637 

DS1 TW01 

Vnitřní prosklená 

stěna s křídlovými 

dveřmi 

klika/knoflík barva 

červená, 

samozavírač 

GEZE 3000 

4 670 2 650 RAL9007 RAL9007 III./panel 59 575 1 59 575 6 255 0 0 0 65 830 

  755 039 79 279 12 908 10 455 46 682 904 363 



 

Příloha č. 4 Cenová nabídka zakázky Kaufland v Bohumíně v  hodnotě 904 363 Kč 

 

-2- 

 

 

 

Rekapitulace: 

 

  Dodávka 755 039 Kč 

Montáţ 79 279 Kč 

Parapety vnější 12 908 Kč 

Parapety vnitřní 10 455 Kč 

Ţaluzie exteriérová 46 682 Kč 

Celkem bez DPH 904 363 Kč 

DPH 19 % 171 829 Kč 

Celkem Kč 1 076 192 Kč 
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Výrobek s označením AF01 – 1-křídlové okno OS 

 

Nákres a požadované rozměry produktu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky tohoto výrobku: 

 profil 761170 shora ořezat 24 mm 

 zazdívák KÖMMERLING 23/34 pozink 

 do zazdíváku 2 kotevní pásky 

 dole 524040 do profilu 761070 

 L15/15/2 do zazdíváku 

 kontaktalarm 

 

Součást okna: 

 montáţní spáru lemovat Al P1 1 – 30 × 9,6 bm + nalepovací páska 

 venkovní ţaluzie + kloub 

 venkovní parapet Al 195 mm + krytky 

 vnitřní parapet bílý 250 mm + krytky 

 

 

Výrobek s označením AF01a – 1-křídlové okno OS 

 

Nákres a požadované rozměry produktu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky tohoto výrobku: 

 profil 761170 shora ořezat 24 mm 

 zazdívák KÖMMERLING 23/34 pozink 

 do zazdíváku 2 kotevní pásky 
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 dole 524040 do profilu 761070 

 L15/15/2 do zazdíváku 

 kontaktalarm 

 

Součást okna: 

 montáţní spáru lemovat Al P1 1 – 30 × 9,6 bm + nalepovací páska 

 venkovní ţaluzie + kloub 

 venkovní parapet Al 195 mm + krytky 

 vnitřní parapet bílý 250 mm + krytky 

 

 

Výrobek s označením AF09 – 1-křídlové okno sklopné 

 

Nákres a požadované rozměry produktu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky tohoto výrobku: 

 zazdívací profil 35 mm na výšku 

 materiál na boky a vrch rámu 761070 ořezat 24 mm 

 

 

Výrobek s označením AT01 – vnější prosklená stěna s automatickými 

dveřmi 
 

Nákres a požadované rozměry produktu: 
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Požadavky tohoto výrobku: 

 v křídlech bude hákový zámek + půlvloţka, protipólech hákového zámku 

1712407 zúţit z s = 22 mm na 16 mm 

 doplnění dveřního otvoru bude Al JÄKL 35 × 20 RAL 3000 

 pro osazení JÄKLu 35 × 20 na stavbě upevní dílna vymezovací podloţky 

 dílenské sestavení dle poţadavku transportu 

 montáţní spáru lemovat Al Pl. 1 – 50 × 22 bm + nalepovací páska 

 

 

Výrobek s označením AT01 – vnitřní prosklená stěna s automatickými 

dveřmi 
 

Nákres a požadované rozměry produktu: 

 

 

 

 

Požadavky tohoto výrobku: 

 montáţní spáru lemovat Al plechem tloušťka 1 mm šířky 40 mm pomocí 

nalepovací pásky 

 

 

Výrobek s označením IF04 – 4-dílné okno pevné s protipožární odolností 

EW 15 

 

Nákres a požadované rozměry produktu: 
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Výrobek s označením TW01 – vnitřní prosklená stěna s křídlovými dveřmi 
 

Nákres a požadované rozměry produktu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky tohoto výrobku: 

 dveře otevíravé dovnitř 

 jako svrchní kování HEWI 123.23, červené (knoflík – knoflík), HEWI 305.23R 

 vyfrézovat otvor pro cylindrickou vloţku 

 samozavírač GEZE TS 3000V 
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Cena 

(Kč/m) 

Délka 

(m) 

Cena 

(Kč) 

Přířezy 

sádrokartonu 

Rám 
Profil 1: 3 strany 60,00 6,0 360,00 

Profil 2: spodní 60,00 3,0 180,00 

Příčky 
Profil 1: vodorovně 60,00 3,0 180,00 

Profil 1: svisle 60,00 1,5 90,00 

Intumescentní 

páska 20 mm 

Rám 46,80 9,0 421,20 

Příčky 46,80 9,0 421,20 

Řešení 

vodorovného 

spodního detailu 

Venkovní okno s parapetem 250,00 3,0 750,00 

       

    

Cena 

(Kč/ks) 

Počet 

(ks) 

Cena 

(Kč) 

Ocelové pojistné 

plechy (pásky) 

Rám 

Vnější 

strana: 

Plechy 5,00 18 90,00 

Šrouby 1,50 36 54,00 

Zasklívací 

dráţka: 

Plech 1 9,00 23 202,50 

Plech 2 5,30 23 119,25 

Šrouby 1,50 45 67,50 

Příčky 
Zasklívací 

dráţka: 

Plech 1 9,00 9 81,00 

Plech 2 5,30 9 47,70 

Šrouby 1,50 18 27,00 
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Cenová nabídka č.: 8t-1664          Stavba: KAUFLAND Bohumín - dodávka a montáž 

č. ozn. Popis Vybavení 

Rozměry 

(mm) 
Barevné provedení 

Typ 

zasklení 

Cena 

za ks                 

(Kč) 

Počet 

(ks) 

Cena 

celkem 

(Kč) 

Montáž 

Parapety Síto 

proti 

hmyzu 

Žaluzie 

vnější 

Cena 

celkem 

(Kč) šířka výška vně uvnitř vnější 
vnitřní 

plastový 

1 AT01 

Vnější prosklená 

stěna        

s automatickými 

dveřmi 

pohon Besam, 

elektromechanický 

zámek EL 614 

4 500 2 750 RAL3000 RAL3000 II. 160 300 1 160 300 14 427 0 0 0 0 174 727 

2 AT01 

Vnitřní prosklená 

stěna          

s automatickými 

dveřmi 

pohon Besam, 

elektromechanický 

zámek EL 614 

4 500 3 000 RAL3000 RAL3000 II. 160 300 1 160 300 14 427 0 0 0 0 174 727 

4 AF01 1-křídlové okno OS 

kontakt pro kontrolu 

uzavření křídel, 

okenní klik 

1 250 1 600 RAL3000 RAL3000 I. 14 618 4 58 472 5 262 2 960 4 305 3 120 0 74 119 

4 AF01a 1-křídlové okno OS 

kontakt pro kontrolu 

uzavření křídel, 

okenní klik 

1 250 1 600 RAL3000 RAL3000 I. 15 696 9 141 264 12 714 7 400 6 150 0 46 682 214 210 

6 IF04 
4-dílné okno pevné s 

PO EW 15 

zrcadlová fólie na 

zasklení 
3 000 1 500 RAL9010 RAL9010 EW 15 53 353 1 53 353 4 802 0 0 0 0 58 155 

63 AF09 
1-křídlové okno 

sklopné 

kontakt pro kontrolu 

uzavření křídel, 

pákové ovládání 

1 000 750 RAL3000 RAL3000 IV. 10 006 4 40 024 3 602 1 608 0 1 980 0 47 214 

DS1 TW01 

Vnitřní prosklená 

stěna s křídlovými 

dveřmi 

klika/knoflík barva 

červená, samozavírač 

GEZE 3000 

4 670 2 650 RAL9007 RAL9007 III./panel 52 145 1 52 145 4 693 0 0 0 0 56 838 

  665 858 59 927 11 968 10 455 5 100 46 682 799 990 
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Rekapitulace: 

 

  Dodávka 665 858 Kč 

Montáţ 59 927 Kč 

Parapety vnější 11 968 Kč 

Parapety vnitřní 10 455 Kč 

Síto proti hmyzu 5 100 Kč 

Ţaluzie exteriérová 46 682 Kč 

Celkem bez DPH 799 990 Kč 

DPH 19 % 151 998 Kč 

Celkem Kč 951 988 Kč 
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Výrobek s označením PS1 – hliníková fasáda s dvoukřídlovými dveřmi a 

sklopnými okny 

 

Nákres a požadované rozměry: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce: 

 sloupově-příčková stěna (B = 6 000, H= 6 640), sloupky 105 mm, příčky 65 mm 

 1× dveře otvíravé ven L s izolovaným prahem 

 4× závěs 2dílný Dr. Hahn na křídlo, bez kování a kliky 

 okop 130 mm, 4× okno výklopné bez el. ovládání 

Počet: 1 

Systém: MB-SR50 

Barva konstrukce: 8 – lak atypický XX 

Použité sklo: 6/16/6 (28 mm) 

 

 

Výrobek s označením PS2 – hliníková fasáda s dvoukřídlovými dveřmi a 

sklopnými okny 

 

Nákres a požadované rozměry: 
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Konstrukce: 

 sloupově-příčková stěna (B = 7 860, H= 6 640), sloupky 105 mm, příčky 65 mm 

 1× dveře otvíravé ven L s izolovaným prahem 

 4× závěs 2dílný Dr. Hahn na křídlo, bez kování a kliky 

 okop 130 mm, 4× okno výklopné bez el. ovládání 

Počet: 1 

Systém: MB-SR50 

Barva konstrukce: 8 – lak atypický XX 

Použité sklo: 6/16/6 (28 mm) 

 

 

Výrobek s označením DF04/DF05 – hliníkové dveře s nadsvětlíkem 

 

Nákres a požadované rozměry: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce: 

 dveře otvíravé ven P (B = 1 300, H = 3 400) s izolovaným prahem a 

s nadsvětlíkem 

 4× závěs 2dílný Dr. Hahn na křídlo, bez kování a kliky 

 okop 130 mm 

Počet: 2 

Systém: MB-70 

Barva konstrukce: 8 – lak atypický XX 

Použité sklo: 66.2/16/44.2 (37,6 mm) 
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Nabízíme vám dodávku a montáţ hliníkových výplní otvorů z profilů Aluprof, fasádní systém MB-SR 50, okenní a dveřní systém MB-70 

s přerušeným tepelným mostem. Zasklení je provedeno izolačním trojsklem čirým s hlukovým útlumem Rw = 44 dB, Ug = 0,7 W/m2K. 

Povrchová úprava rámů práškovým lakováním na odstín RAL dle poţadavku. Dveře jsou vybaveny panikovým kováním hrazda/koule, a el. 

otvíračem DC250 s napojením na EZS, okna sklopná ovládaná el. pohonem s řetězovým pohonem MIKRO 02, otevření 25 – 38 cm. Fasáda je 

kotvena na pomocnou OK ve výši příčky dveří (2600 mm), která bude povrchově upravena v odstínu fasádních konstrukcí. 

 

 

Položka č. Výrobek 
Počet 

(ks) 

Cena 

dodávky (Kč) 

Cena 

montáže (Kč) 
Celkem (Kč) 

PS1 AL fasáda s dvoukřídlovými dveřmi a sklopnými okny 6000/6540 mm 1 276 490,00 22 199,20 298 689,20 

PS2 AL fasáda s dvoukřídlovými dveřmi a sklopnými okny 7835/6540 mm 1 356 300,00 28 902,10 385 202,10 

DF04/DF05 AL dveře s nadsvětlíkem 1300/3400 mm 1 124 488,00 3 946,10 128 434,10 

  757 278,00 55 047,40 812 325,40 

 

 

 

Rekapitulace: 

 

  Dodávka 757 278,00 Kč 

Montáţ 55 047,40 Kč 

Celkem bez DPH 812 325,40 Kč 

DPH 20 % 162 465,08 Kč 

Celkem Kč 974 790,48 Kč 
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Nabízíme Vám dodávku, demontáţ a montáţ zasklení s PO EW 15 a dále 4 ks síta proti hmyzu. 

 

 

Položka 

č. 
Cenová nabídka 

Počet 

(ks) 

Cena za 

jednotku (Kč) 
Celkem (Kč) 

1 Dodávka nového skla (neděleného) 2 15 109,00 30 218,00 

2 Dodávka nových svislých zasklívacích lišt + těsnění × 1 187,00 1 187,00 

3 Polepení skla reflexní neprůhlednou fólií 1 4 145,00 4 145,00 

4 Montáţní práce 4 hod. × 2 pracovníci × 350 Kč × 2 800,00 2 800,00 

5 Síto proti hmyzu 4 1 097,50 4 390,00 

Celkem bez DPH 42 740,00 
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Zkratka Název 
Skladová 

cena 

Převodky Výdejky 
Celkem 

Množství Cena Množství Cena 

008210 Parapet hliníkový bílý šíře 210 mm 191,00 11,90 2 272,90 0,00 0,00 2 272,90 

008507 GEZE drţák flexibilního táhla 27,84 4,00 111,36 0,00 0,00 111,36 

009210 Parapet hliníkový hnědý šíře 210 mm 191,00 15,00 2 865,00 0,00 0,00 2 865,00 

018701 Šroub 3,9 x 22 mm pro parapety 0,48 0,00 0,00 100,00 48,49 48,49 

018705 Krytka bílá na šroub pro parapety 0,31 0,00 0,00 50,00 15,30 15,30 

020110 Rahmenprofil 235,83 23,50 6 285,17 0,00 0,00 6 285,17 

020130 Rahmenprofil 307,37 13,40 4 056,22 0,00 0,00 4 056,22 

020220 Sprossenprofil 403,84 6,00 2 423,01 0,00 0,00 2 423,01 

020240 Sprossenprofil 567,72 4,80 2 543,16 0,00 0,00 2 543,16 

020290 Rahmenprofil 375,81 12,00 4 509,68 0,00 0,00 4 509,68 

020310 Sockelprofil 400,96 8,00 3 045,58 0,00 0,00 3 045,58 

020330 Sockelprofil 545,70 5,80 3 165,04 0,00 0,00 3 165,04 

020550 Sprossenprofil 804,85 9,20 7 857,96 0,00 0,00 7 857,96 

020590 Aufsatzprofil 84,04 5,30 504,06 0,00 0,00 504,06 

021260 Anschlagprofil 34,91 6,00 209,44 0,00 0,00 209,44 

021340 Glasleistenprofil 36 mm 52,54 15,00 783,09 0,00 0,00 783,09 

021370 Glasleistenprofil 25 mm 47,32 10,00 473,15 0,00 0,00 473,15 

021490 Glasleistenprofil 22 mm 46,28 33,50 1 563,03 0,00 0,00 1 563,03 

021500 Glasleistenprofil 4 mm 30,16 18,00 526,40 0,00 0,00 526,40 

023530 Flügelprofil 283,26 6,00 1 699,55 0,00 0,00 1 699,55 

0248001 Tmel polyuretanový 45 bílý 90,00 0,00 0,00 12,00 1 080,00 1 080,00 

0260001 1K - pistolová pěna 750 ml 79,00 0,00 0,00 5,00 395,00 395,00 

0260004 PU čistič 160,00 0,00 0,00 1,00 160,00 160,00 

0260016 Pěna nízkoexpanzní 850 ml 137,25 0,00 0,00 4,00 549,00 549,00 

02700-02 Verbindeprofil E 2000 (v tyči) 371,11 6,50 1 891,51 0,00 0,00 1 891,51 

0300826 Kotva plast Tremco 43/1,5 1,60 0,00 0,00 70,00 112,00 112,00 

0321520 Hmoţdinka zatloukací 6 x 60 0,80 0,00 0,00 70,00 55,86 55,86 
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0399210 Hmoţdinka nabalovací 0,34 10,00 3,36 70,00 23,52 26,88 

0399XXXX Šroub okenní 7,5 x 140 1,53 0,00 0,00 70,00 107,10 107,10 

1355501 Scharnier silber E14 104,01 10,00 955,57 0,00 0,00 955,57 

1418508 Kontaktgeber f. Alarmanlagen 724,29 18,00 13 495,40 0,00 0,00 13 495,40 

1510000 DK-Grundbeschlag 256,15 13,00 3 329,93 0,00 0,00 3 329,93 

1512001 Bandbeschlag R/L silber 411,03 13,00 5 343,45 0,00 0,00 5 343,45 

1513200 Schere 3 mit Schubstange R/L 256,15 13,00 3 329,93 0,00 0,00 3 329,93 

1514000 Höhenverriegelung R/L 176,81 4,00 707,24 0,00 0,00 707,24 

1515001 Getriebe R/L silber 206,88 13,00 2 689,39 0,00 0,00 2 689,39 

1712007 Schliesblech Niro 3 mm 88,70 2,00 176,37 0,00 0,00 176,37 

1760010 Türband 20 mm DP 422,30 2,00 703,69 0,00 0,00 703,69 

1844510 GEZE OL 90 - Handhebel 317,76 4,00 1 317,67 0,00 0,00 1 317,67 

200380 Eckwinkel "Pressta" 75,62 10,00 754,49 0,00 0,00 754,49 

206623 Vrták TE-C3X 8/22 196,50 0,00 0,00 2,00 393,00 393,00 

22718 Lanovod 700 mm bowden bílé 1 073,00 4,00 4 292,00 0,00 0,00 4 292,00 

230270 Neoprene-Maueranschluss 12,65 1,00 12,65 0,00 0,00 12,65 

230800 EPDM-Glasdichtung, aussen 11,00 110,00 1 144,50 0,00 0,00 1 144,50 

230930 EPDM-Anschlagdichtung 100 m 4,68 25,00 102,71 0,00 0,00 102,71 

231010 EPDM-Mitteldichtung 34,60 50,00 1 766,52 0,00 0,00 1 766,52 

232540 EPDM-Dichtung 7,87 5,00 39,33 0,00 0,00 39,33 

234530 EPDM-Dichtung 33,42 80,00 2 673,46 0,00 0,00 2 673,46 

234535 Kurzecke zu Dichtung 234530 556,40 4,00 2 225,61 0,00 0,00 2 225,61 

234620 EPDM-Dichtung 6,63 80,00 530,37 0,00 0,00 530,37 

234630 S 72E: Dichtstück T-Stoß außen, 50,29 2,00 100,58 0,00 0,00 100,58 

234650 EPDM-Dichtung 5,60 90,00 488,68 0,00 0,00 488,68 

234780 EPDM-Dichtung 19,51 132,00 2 659,80 0,00 0,00 2 659,80 

234800 S 72E: Verglasungskeildichtung 14,41 19,00 273,81 0,00 0,00 273,81 

238160 EPDM-Dichtung 14,43 2,00 28,87 0,00 0,00 28,87 

238570 Dichtungsband 12 x 3,0 227,77 2,00 455,53 0,00 0,00 455,53 

238800 Schaumstoff 25°Shore schwarz 133,80 2,00 267,60 0,00 0,00 267,60 
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240710 DIN 7982 3,5 x 13 45,27 1,00 45,27 0,00 0,00 45,27 

240730 DIN 7982 4,2 x 16 39,20 1,00 39,20 0,00 0,00 39,20 

240810 Schneidschraube 4,8 x 19 A2 202,49 1,00 202,49 0,00 0,00 202,49 

240830 Federring DIN 128 Form A 41,31 2,00 82,62 0,00 0,00 82,62 

243910 Kegelstift 5,8 x 15 mm Alu 90,97 5,00 504,27 0,00 0,00 504,27 

250220 Reiniger 1 litr 93,14 1,00 93,14 0,00 0,00 93,14 

257274 Hmoţdinka HRD-UGT 10 x 120/50 11,76 0,00 0,00 124,00 1 458,24 1 458,24 

261600 S 72E: Stegverbinder, Anschlagsteg 33,78 9,00 303,98 0,00 0,00 303,98 

263000 S 72E: Gehrungswinkel für 6,04 68,00 411,01 0,00 0,00 411,01 

30401 Krytka táhla I = 2000 mm stříbrná 121,60 0,00 0,00 3,00 364,80 364,80 

30611 OL90N páka + roh stříbrná 389,00 -2,00 -762,00 3,00 1 151,00 389,00 

4501009 Páska oboustranně lepící V1601 1 x 9 mm 259,25 0,00 0,00 7,00 1 814,75 1 814,75 

50857 Klika pevná I = 1400 mm stříbrná 645,60 1,00 645,60 0,00 0,00 645,60 

514250 Glasleistenprofil 25 mm 50,17 15,00 763,65 0,00 0,00 763,65 

514310 Glasfalzprofil 30 mm 54,88 18,00 987,85 0,00 0,00 987,85 

514410 Glasfalzprofil 40 mm 71,98 71,00 4 652,71 0,00 0,00 4 652,71 

521112 Blendrahmen/Tuer 324,51 9,70 3 147,73 0,00 0,00 3 147,73 

521301 Kämpfer 90 mm 343,96 4,70 1 616,62 0,00 0,00 1 616,62 

523501 Schubprofil A6/C0 46,01 18,00 828,24 0,00 0,00 828,24 

524040 Glasleistenprofil 4 mm 43,93 22,36 982,35 0,00 0,00 982,35 

53262 Trubka 15 mm/6 m EV-1 129,60 3,00 388,80 0,00 0,00 388,80 

5442 Schewellenprofil A6/C0 52,37 1,00 52,37 0,00 0,00 52,37 

59082 Sprej Hilti 200,93 0,00 0,00 5,00 1 004,65 1 004,65 

594061 Glasleiste 40 mm 66,33 13,00 862,32 0,00 0,00 862,32 

6400245 FASTH TAPE G 805 - samolepící zakrýv. 338,20 0,00 0,00 1,00 338,20 338,20 

71354 Převod rohový OL 90N 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

760070 Rahmenprofil 46/70 mm (S 72E) 373,34 37,30 14 239,12 0,00 0,00 14 239,12 

760100 Rahmenprofil 96/72 mm (S 72E) 372,48 3,80 1 415,44 0,00 0,00 1 415,44 

760130 Rahmenprofil (T-Stoss) 156/132 mm (S 72E) 756,33 3,50 2 647,15 0,00 0,00 2 647,15 

761070 Sprossenprofil 46/94 mm (S 72E) 448,38 30,00 12 263,46 0,00 0,00 12 263,46 
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761150 S 72E: Sprossenprofil (200/152 mm) 635,84 3,30 2 098,27 0,00 0,00 2 098,27 

761170 S 72E: Sprossenprofil (250/202 mm) 725,89 16,00 14 847,06 0,00 0,00 14 847,06 

769000 Flügelprofil (10 mm Aufs) 37 mm BGr3 320,48 72,00 22 897,76 0,00 0,00 22 897,76 

770120 Eckwinkel innen (S 72E) 26,45 50,00 1 322,75 0,00 0,00 1 322,75 

770130 Eckwinkel außen (S 72E) 18,59 50,00 929,47 0,00 0,00 929,47 

771080 Rohovník 22,75 68,00 1 547,01 0,00 0,00 1 547,01 

771090 Rohovník 10,66 68,00 724,72 0,00 0,00 724,72 

777120 Verbinder innen (S 72E) 33,81 4,00 135,25 0,00 0,00 135,25 

777130 Verbinder außen (S 72E) 31,06 4,00 124,25 0,00 0,00 124,25 

777240 TVerbinder innen Prf. 132 mm + 243730 80,78 4,00 323,14 0,00 0,00 323,14 

777250 

TVerbinder außen Kammer 132 mm + 

243730 72,83 4,00 291,27 0,00 0,00 291,27 

777280 S 72E: T-Verbinder innen 56,61 10,00 566,10 0,00 0,00 566,10 

777290 S 72 E: T-Verbinder außen 36,20 20,00 723,96 0,00 0,00 723,96 

777320 TVerbinder innen Prf. 202 mm 65,86 48,00 3 161,39 0,00 0,00 3 161,39 

777330 TVerbinder außen Prf. 250 mm 58,39 48,00 2 802,51 0,00 0,00 2 802,51 

780270 Rahmenprofil ohne Steg 46/46 mm 302,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8316-30 Rollfallenschloss - Dornmass 30 mm 1 164,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8316-35 Rollfallenschloss - Dornmass 35 mm 1 048,32 1,00 1 048,32 0,00 0,00 1 048,32 

91102622 VerglDichtung 10,86 20,00 217,16 0,00 0,00 217,16 

911079 EPDM-Verglasungskeil Spaltmaß 7,85 49,00 433,58 0,00 0,00 433,58 

911108 Verglasungskeildichtung innen, EPDM 10,50 33,00 346,60 0,00 0,00 346,60 

911120 P/KKE 510112/30 Linnen NV 45,04 4,00 180,17 0,00 0,00 180,17 

911125 StVerb 510112/301 innen 21,33 6,00 127,97 0,00 0,00 127,97 

911126 StVerb 510112/301 außen 24,96 6,00 149,76 0,00 0,00 149,76 

911277 Formst 510301 2,03 6,00 12,16 0,00 0,00 12,16 

911365 DiFormst Sprossenstoss 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

911677 P/KKE 510112/311 Außen NV 14,06 4,00 56,25 0,00 0,00 56,25 

ACRYRUB Acryrub bílý - akryl bílý (0251001) 24,75 0,00 0,00 24,00 594,00 594,00 

BESAM POHON Pohon automatických dveří typ BESAM 58 000,00 2,00 116 000,00 0,00 0,00 116 000,00 
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BOVDEN+LANKO Bovden + lanko 742,40 0,00 0,00 4,00 2 969,60 2 969,60 

ČISTIČ Čistič pistolí Gun Cleaner 18,22 0,00 0,00 3,00 54,67 54,67 

FR453221 Pěna zimní PUP 750 (750 ml) 89,00 3,00 267,00 8,00 712,00 979,00 

G_GMAA101 Planilux 4 + TGI + planithermUN 4 787,50 13,00 10 612,50 0,00 0,00 10 612,50 

G_GMAY107 PlanithermUN 4 + TGI + Kathedral klein 362,85 4,00 1 451,40 0,00 0,00 1 451,40 

G_GMLL101 Stadip 33,1 + TGI + stadipUN 33,1 2 141,10 8,00 13 977,30 0,00 0,00 13 977,30 

G_JZFZ110 Antifire EW15, Rw = 39 dB (16 mm) 10 450,00 6,00 40 975,00 0,00 0,00 40 975,00 

G_JZLZ101 Stadip 33,1 494,00 4,00 2 525,00 0,00 0,00 2 525,00 

G_JZLZ131 Stadip 44,1 892,00 8,00 5 644,00 0,00 0,00 5 644,00 

G16555S Stange (2m) verzinkt 73,30 1,00 73,30 1,00 73,30 146,60 

G30373S OL 90N Schere EV1 30373 245,29 4,00 981,16 0,00 0,00 981,16 

H2.10 Lišta s kartáčkem 10 mm (3000 mm) 75,45 6,00 452,68 0,00 0,00 452,68 

HEWI KOVÁNÍ 

Kování HEWI 130R03.149 v barvě 33 

červená 1 371,32 1,00 1 371,32 0,00 0,00 1 371,32 

IMBUS M6X25 Šroub M6 x 25 imbus pozink DIN 912 2,10 100,00 210,00 0,00 0,00 210,00 

JAC_AL_60/20/2 Jackl hliníkový 60 x 20 x 2 mm 103,11 1,60 164,97 0,00 0,00 164,97 

JAC_AL_635/20/2 Jackl hliníkový 35 x 20 x 2 mm 101,19 9,30 882,93 0,00 0,00 882,93 

JO140045 Vrták do oceli 4,5 x 47/80 8,25 0,00 0,00 1,00 8,25 8,25 

KOULE DVEŘNÍ Koule fa. HEWI 123.23 barva 33 červená 681,59 2,00 1 363,17 0,00 0,00 1 363,17 

KR_GUT_210_ENO Krytka Al k par.GUT.GS 25 šíře 210 mm 100,00 17,00 1 700,00 0,00 0,00 1 700,00 

LEPIDLO_2 Lepidlo sekundové 55,00 0,00 0,00 2,00 110,00 110,00 

M5/16 Šroub M5 x 16 mm DIN 6912 1,10 50,00 55,00 0,00 0,00 55,00 

MAT.NÝT.M6 Matice nýtovací M6 zápustné 0,40 100,00 40,00 0,00 0,00 40,00 

PAR_P_BÍLÝ Parapet Postforming bílý 1013 700,00 13,00 3 510,00 1,00 700,00 4 210,00 

PARAPET Parapet Postforming (dřevotřískový) 0,00 -13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PARAPET S Parapet hliníkový s povrchovou úpravou 0,00 -17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PL_AL_1,5 Plech hliníkový tl. 1,5 mm zvláštní 623,70 1,50 935,55 0,00 0,00 935,55 

PL_AL1,5/125/250 Plech hliníkový tl. 1,5 mm 1 086,72 4,00 4 346,88 0,00 0,00 4 346,88 

PL_AL3,0/100/200 Plech hliníkový tl. 3,0 mm 1000 x 2000 mm 1 375,38 0,50 687,69 0,00 0,00 687,69 

PLECH AL_3 Plech hliníkový tl. 3,0 mm 1250 x 2500 mm 1 375,38 1,00 1 375,38 0,00 0,00 1 375,38 
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PRL_PL_SK_10 Promaseal PL SK tl. min 1,5 mm 36,90 2,00 73,80 0,00 0,00 73,80 

PRL_PL_SK_20 Promaseal PL SK tl. min 1,5 mm 76,50 18,00 1 377,00 0,00 0,00 1 377,00 

PROMAFOAM_C Promafoam C HOBBY - protipoţární pěna 304,98 0,00 0,00 3,00 914,94 914,94 

PRTECT_H_30 Promatect H tl. 30 mm 57,75 6,00 346,49 0,00 0,00 346,49 

RIGIPS_12,5 Sádrokartonové pásky RIGIPS 12,5 mm 31,67 21,00 665,00 0,00 0,00 665,00 

ROZETA HEWI Rozeta fa. HEWI 305.23 R barva 33 - červená 150,81 2,00 301,61 0,00 0,00 301,61 

SILIKON TR Tmel silikonový PeRENATOR transparentní 63,75 0,00 0,00 10,00 637,50 637,50 

SM6,7/5-3P Kartáček velur. šedý  5,85 20,00 117,00 0,00 0,00 117,00 

STADUR FB1 Deska výplňová 3000 x 1500 x 24 mm 416,67 0,00 0,00 4,50 1 875,00 1 875,00 

ŠR_4,2/50_ZH_A2 Šroub do plechu 4,2/50 se zápustnou hlavou 0,90 10,00 9,00 0,00 0,00 9,00 

ŠR_4,8/16_ZH_A2 Šroub do plechu 4,8/16 se zápustnou hlavou 0,51 50,00 25,50 0,00 0,00 25,50 

ŠR_4,8/19_VH_A2 Šroub do plechu 4,8/19 s válcovou hlavou 1,19 100,00 119,00 0,00 0,00 119,00 

ŠR_M5/12_ZH_A2 Šroub M5 x 12 mm zápustná hlava 0,42 100,00 42,00 0,00 0,00 42,00 

TEX 4,8X32 Šroub 4,8 x 32 mm TEX šestihranná hlava 0,42 0,00 0,00 70,00 29,63 29,63 

TS 3000 V Samozavírač GEZE TS 3000 V-stříbrný 1 875,20 0,00 0,00 1,00 1 875,20 1 875,20 

U_AL_30/30/3 Profil U hliníkový 30 x 30 x 3 mm 76,16 3,40 258,94 0,00 0,00 258,94 

VLOŢKA35X35 Vloţka bezpečnostní 35 x 35 mm FAB 436,98 1,00 436,98 0,00 0,00 436,98 

VRT 3 Vrták 3 mm 5,76 0,00 0,00 6,00 34,56 34,56 

VRT 6_3 Vrták 6 mm prodlouţený 77,00 0,00 0,00 1,00 77,00 77,00 

VRUT4,0/25A2P Vrut 4,0 x 25 mm nerezový s kříţovou hlavou 0,70 100,00 70,30 0,00 0,00 70,30 

VRUT5_5 Vrut 5 x 70 mm se zápustnou hlavou 0,48 0,00 0,00 30,00 14,36 14,36 

VRUT6_3 Vrut 6 x 60 mm se zápustnou hlavou 0,64 10,00 6,41 70,00 44,86 51,27 

VRUT6_5 Vrut 6 x 80 mm se zápustnou hlavou 0,89 10,00 8,88 0,00 0,00 8,88 

ZÁTKA_5 Zátka 14 mm červená 1,20 0,00 0,00 115,00 138,00 138,00 

    
411 594,24 

 
19 933,78 431 528,02 
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Zkratka Název 
Skladová 

cena 

Převodky Výdejky 
Celkem 

Množství Cena Množství Cena 

009043 Distanční prvek L = 3500 mm 206,65 11,00 2 251,67 0,00 0,00 2 251,67 

0248001 Tmel polyuretanový 45 bílý 105,00 2,00 210,00 0,00 0,00 210,00 

0265060 Festix - bitumenový tmel 58,69 7,00 380,08 0,00 0,00 380,08 

11635-05 Plech čelní pravý 116 k el. otvírači 131 340,00 2,00 680,00 0,00 0,00 680,00 

120480 Těsnění 4 mm (250 m/bal.) 8,66 370,00 2 761,33 0,00 0,00 2 761,33 

120482 Těsnění 6 mm (150 m/bal.) 10,64 20,00 212,72 0,00 0,00 212,72 

120483 Těsnění (200 m/bal.) 10,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

120484 Těsnění 8 mm (150/bal.) 14,59 90,00 1 313,43 0,00 0,00 1 313,43 

120486 Těsnění 10 mm 17,07 60,00 1 024,03 0,00 0,00 1 024,03 

120488 Těsnění 12 mm 18,80 40,00 751,94 0,00 0,00 751,94 

120493 Těsnění 9 mm 11,85 20,00 236,93 0,00 0,00 236,93 

120499 Těsnění vnitřní 9,89 60,00 593,64 0,00 0,00 593,64 

120503 Těsnění vnější 6,43 80,00 514,49 0,00 0,00 514,49 

120505 Těsnění vnitřní skla (9 mm) 22,26 30,00 667,85 0,00 0,00 667,85 

120509 Těsnění k plastovému profilu 19,54 30,00 586,29 0,00 0,00 586,29 

120518 Těsnění zasklívací vnější 8,88 50,00 444,24 0,00 0,00 444,24 

120542 Těsnění zasklívací   10,52 31,00 328,26 0,00 0,00 328,26 

120553 Těsnění přivírací 4,43 70,00 309,77 0,00 0,00 309,77 

120564 Rohovník L těsnění 120533 22,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

120565 Rohovník P těsnění 120533 22,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

120593 Těsnění 15 mm 20,04 135,00 2 704,77 0,00 0,00 2 704,77 

120647M Šňůra izolační 25 x 29 Thermaflex 44,15 134,00 5 916,36 0,00 0,00 5 916,36 

120672 Šňůra 10 x 7 3,46 30,00 103,66 0,00 0,00 103,66 

120698 Těsnění přítlačné lišty 12,86 100,00 1 286,22 0,00 0,00 1 286,22 

120757 Těsnění 35,33 7,00 247,31 0,00 0,00 247,31 

14794 Drţák tyče pro kliku Fz 45/8 bílý 40,80 1,00 40,80 0,00 0,00 40,80 

15879 Klika odnímatelná I = 1400 mm bílá RAL 850,00 1,00 850,00 0,00 0,00 850,00 
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1742509 Fallenführung 63,14 2,00 128,16 0,00 0,00 128,16 

242560 Dichtscheiben 86,01 1,00 86,01 0,00 0,00 86,01 

250000 Kleber mit Härter 940,18 2,00 1 871,10 0,00 0,00 1 871,10 

250220 Reiniger 1 litr 144,05 1,00 144,05 0,00 0,00 144,05 

286312001001240 1905/21 LH Panik. zámek akt.  916,20 3,00 2 748,60 0,00 0,00 2 748,60 

286312001001250 1925/21 Panik. zámek pasiv. křídla 1 913,40 2,00 3 826,80 0,00 0,00 3 826,80 

286312001001280 1905/21 RH Panik. zámek akt. 916,20 1,00 916,20 0,00 0,00 916,20 

286312001002030 3640/17 Mechanizmus pan. k. - nerez. 2 949,60 6,00 17 697,60 0,00 0,00 17 697,60 

286312001002050 3640 Hrazda pan. k. 1200 mm - nerez. 1 381,20 6,00 8 287,20 0,00 0,00 8 287,20 

286312006011670 2024 DN/35 + 55 3 kl. cyl. vloţka 596,66 2,00 1 193,32 0,00 0,00 1 193,32 

286313003000900 FD451 Konzola s koordinátorem 7 405,75 2,00 14 811,50 0,00 0,00 14 811,50 

286313003001490 Samozavírač dveřní ABLOY DC 250A 2 594,00 4,00 10 376,00 0,00 0,00 10 376,00 

286313003002650 1932 Panik. rozvora pro 1935 487,80 2,00 975,60 0,00 0,00 975,60 

286314000014320 1935 Panik. zastrč. 439,20 2,00 878,40 0,00 0,00 878,40 

286314000014330 1936 Drţák rozvor. spodní 35,40 2,00 70,80 0,00 0,00 70,80 

286314000014340 1939 Podlah. kalíšek 144,60 2,00 289,20 0,00 0,00 289,20 

286314000014350 1937 Drţák rozvor. vrchní 53,40 2,00 106,80 0,00 0,00 106,80 

286314000015380 Čtyřhran dělený 9 x 9/140 mm 114,00 2,00 228,00 0,00 0,00 228,00 

286314000300210 DC240 BC zavírač - nerez. 2 367,50 1,00 2 367,50 0,00 0,00 2 367,50 

30X4 Podloţka zasklívací 30 x 4 mm 0,51 100,00 50,63 0,00 0,00 50,63 

4501009 Páska oboustranně lepící V1601 1 x 9 mm 250,00 1,00 250,00 0,00 0,00 250,00 

535990 Einschubprofil 748,43 0,60 449,06 0,00 0,00 449,06 

599232 1.0 VF 50 RR: Einschubprofil für 519.35 278,22 5,50 1 530,20 0,00 0,00 1 530,20 

620100 Rahmenprofil 425,84 6,49 2 763,70 0,00 0,00 2 763,70 

6400500 FASTH TAPE G 805 - samolepící zakr. 345,00 2,00 690,00 0,00 0,00 690,00 

80105010 Válečkové panty 748,05 24,00 17 953,26 0,00 0,00 17 953,26 

80122090 Spojka příčky pevná (balení 20 ks) 32,65 40,00 1 306,01 0,00 0,00 1 306,01 

80124139 Rohovník 16,29 8,00 130,31 0,00 0,00 130,31 

80124140 Rohovník 12,09 8,00 96,75 0,00 0,00 96,75 

80124146 Rohovník vnitřní okenního křídla 15,42 4,00 61,66 0,00 0,00 61,66 
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80124149 Rohovník vnější rámu dveří 10,03 20,00 200,65 0,00 0,00 200,65 

80124151 Rohovník vnější křídla dveří 9,30 12,00 111,58 0,00 0,00 111,58 

80124217 Spojovník křídla vnitřní 23,75 24,00 569,89 0,00 0,00 569,89 

80124219 Spojovník křídla vnější 8,90 24,00 213,71 0,00 0,00 213,71 

80124221 Spojovník křídla vnitřní 20,28 24,00 486,78 0,00 0,00 486,78 

80124222 Rohovník hliníkový 11,38 24,00 273,07 0,00 0,00 273,07 

80124272 Rohovník hliníkový 21,52 20,00 430,34 0,00 0,00 430,34 

80124274 Rohovník hliníkový 27,52 8,00 220,18 0,00 0,00 220,18 

80124278 Rohovník hliníkový 40,03 2,00 80,06 0,00 0,00 80,06 

80124279 Rohovník hliníkový 40,03 2,00 80,06 0,00 0,00 80,06 

80126031 Nosník skla 17,56 60,00 1 053,71 0,00 0,00 1 053,71 

80126042 Nosník skla vnitřního 19,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80126043 Nosník skla vnějšího 19,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80162105 Vloţka rohu rámu okna a křídla dveří 2,45 32,00 78,30 0,00 0,00 78,30 

80162121 Vloţka vyplňující rohovník křídla dvoukř. 3,43 4,00 13,70 0,00 0,00 13,70 

80302040 Jištění 89,29 12,00 1 071,52 0,00 0,00 1 071,52 

80302202 Nůţky 855,18 6,00 5 131,10 0,00 0,00 5 131,10 

80315014 Distanč. se závitem 68,27 8,00 546,15 0,00 0,00 546,15 

80371207 Vrut samořezný 4,8 x 38 mm 1,47 55,00 80,75 0,00 0,00 80,75 

80371215 Vrut samořezný 57 mm 7,92 700,00 5 540,64 0,00 0,00 5 540,64 

80372507 Vrut s imbusem M4 x 8 0,49 100,00 48,94 0,00 0,00 48,94 

80372710 Vrut s imbusem    0,74 100,00 73,61 0,00 0,00 73,61 

80375311 Podloţka speciální M8 17,31 15,00 259,72 0,00 0,00 259,72 

80376014 Válcový fázový kolík 2,45 60,00 147,21 0,00 0,00 147,21 

80377243 Roznýtovací matice M5 1,47 40,00 58,73 0,00 0,00 58,73 

80435026 Umělohmotný prvek kotvící práh 4,20 4,00 16,78 0,00 0,00 16,78 

80453018 Podloţka okna na příčníku 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80453021 Nosná podloţka skla 4,25 12,00 51,04 0,00 0,00 51,04 

80453041 Podloţka skla plastová 32 - 36 mm 2,97 60,00 178,09 0,00 0,00 178,09 

80453057 Nosná zaklápěcí podloţka skla 3,46 8,00 27,64 0,00 0,00 27,64 
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80453058 Nosná zaklápěcí podloţka skla 3,46 30,00 103,66 0,00 0,00 103,66 

80453076 Podloţka skla plastová vnitřní 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80453077 Podloţka skla plastová vnější 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80462081 Těsnící vloţka k dvoukřídlovým dveřím 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80462082 Těsnící vloţka k dvoukřídlovým dveřím 2,22 2,00 4,45 0,00 0,00 4,45 

80462088 Těsnící vloţka k dvoukřídlovým dveřím 7,34 2,00 14,68 0,00 0,00 14,68 

80462089 Těsnící vloţka k dvoukřídlovým dveřím 6,51 2,00 13,01 0,00 0,00 13,01 

80462105 Vzpěra příčky (balení 20 ks) 18,80 25,00 469,97 0,00 0,00 469,97 

80462145 Upevňovací destička prahu 4,29 14,00 59,89 0,00 0,00 59,89 

80462202 Komponenty k fasádě - přetoky 7,59 14,00 106,28 0,00 0,00 106,28 

87112201 Vrut plochý M5 x 6 A2 0,74 15,00 11,13 0,00 0,00 11,13 

87112207 Vrut plochý M5 x 16 0,74 25,00 18,55 0,00 0,00 18,55 

87112305 Vrut kříţový M5 x 12 A2 0,49 12,00 5,94 0,00 0,00 5,94 

87122308 Vrut M5 x 20 0,49 45,00 22,08 0,00 0,00 22,08 

87252204 Vrut samořezný 3,5 x 16 0,25 200,00 49,15 0,00 0,00 49,15 

87252303 Vrut samořezný 3,9 x 13 0,25 100,00 24,74 0,00 0,00 24,74 

87252502 Vrut samořezný 4,8 x 9,5 (balení 100 ks) 0,49 30,00 14,84 0,00 0,00 14,84 

87252505 Vrut samořezný 4,8 x 19 (balení 100 ks) 0,74 100,00 74,21 0,00 0,00 74,21 

908340 SchlBlech oben 11,35 2,00 22,70 0,00 0,00 22,70 

908543 Treibstg 1500 mm 10 mm run 196,21 1,00 196,21 0,00 0,00 196,21 

911915 Fassadenschraube 56,0 mm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

912237 Federblechformteil zur Befestigung  7,42 56,00 415,53 0,00 0,00 415,53 

912612 Innere Verglasungsdichtung, schwarz 8,51 30,00 255,20 0,00 0,00 255,20 

99457202 Klika dveřní 286,88 2,00 573,76 0,00 0,00 573,76 

AB_FD100 Abloy FD100 - komponent 210,00 2,00 420,00 0,00 0,00 420,00 

B 7676 0028 Get. DR-ST. F. Stangengriffe LI-50/LA 341,88 2,00 683,76 0,00 0,00 683,76 

EL001014 Otvírač elektrický 331 URF-F95 13 968,68 2,00 27 937,35 0,00 0,00 27 937,35 

FR46265 Hmoţdinka rámová SXR T 10 x 120 10,93 24,00 262,29 0,00 0,00 262,29 

G_FLHH504 VSG 44.1 SI + NE+ VSG One 44.2 6 276,00 3,00 15 434,13 0,00 0,00 15 434,13 

G_FLLL145 VSG 44.2 + NE + VSG One 44.2 9 267,86 29,00 195 945,61 0,00 0,00 195 945,61 
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G_FMAA512 ESG float 6 + nerez + planithermUN 6 1 589,69 6,00 9 538,14 0,00 0,00 9 538,14 

JC_OC_120/80/08 Jackel ocelový 120/80/8 477,07 12,00 5 724,80 0,00 0,00 5 724,80 

JC_OC_140/80/08 Jackel ocelový 140/80/8 502,66 18,00 9 047,80 0,00 0,00 9 047,80 

K413998 Rám okna MB-SR50 1 010,18 4,00 4 040,71 0,00 0,00 4 040,71 

K417843 Lišta 19 "Standard" 252,05 8,00 2 016,40 0,00 0,00 2 016,40 

K417882 Příčka 65 mm 1 514,03 1,00 1 514,03 0,00 0,00 1 514,03 

K417884 Příčka 105 mm 1 931,80 1,00 1 931,80 0,00 0,00 1 931,80 

K417890 Přítlačná lišta 380,42 27,00 10 271,46 0,00 0,00 10 271,46 

K417891 Krytka 15 mm 380,67 6,00 2 284,03 0,00 0,00 2 284,03 

K417892 Krytky 20 mm 423,22 16,00 6 771,45 0,00 0,00 6 771,45 

K417915 Adaptér 10 mm 106,86 6,00 641,13 0,00 0,00 641,13 

K430463 Sloup 105 mm 323,04 98,00 31 657,83 0,00 0,00 31 657,83 

K430472 Příčka 105 mm 1 746,29 6,00 10 477,75 0,00 0,00 10 477,75 

K4312301 Podloţka závěsu 119,47 1,00 119,47 0,00 0,00 119,47 

K518096 Křídlo okna výklopného (2.1) 1 730,96 4,00 6 923,82 0,00 0,00 6 923,82 

K518102 Rám okna   2 384,45 2,00 4 768,91 0,00 0,00 4 768,91 

K518106 Rám dveří 72 mm 2 229,12 2,00 4 458,24 0,00 0,00 4 458,24 

K518114 Křídlo dveří otv. dovnitř 72 mm 2 383,46 4,00 9 533,86 0,00 0,00 9 533,86 

K518115 Křídlo dveří otv. ven 2 433,43 5,50 13 383,86 0,00 0,00 13 383,86 

K518235 Izolovaný práh 1 248,68 1,00 1 248,68 0,00 0,00 1 248,68 

KRYTKA Krytka matice M10 3,10 60,00 186,00 0,00 0,00 186,00 

LEPIDLO DC 993 Lepidlo DC 993 dvousloţkový silik. tmel 470,00 14,00 6 580,00 0,00 0,00 6 580,00 

MATICE M12 Matice šestihr. M12 pozink. DIN 934 0,73 25,00 16,65 0,00 0,00 16,65 

MATICE _M10 Matice M10 DIN 934 - pozinkovaná 0,68 50,00 34,00 0,00 0,00 34,00 

N_4,0/10_AL9005 Nýt trhací 4,0 x 10 mm hliníkový RAL 0,72 100,00 72,00 0,00 0,00 72,00 

PÁSKA Páska kompresní 20/2 (10) - 18 m 11,24 18,00 202,32 0,00 0,00 202,32 

PÁSKA ZASKL. Páska zasklívací VITO GM 400 6,4 x 9 47,00 30,00 1 410,00 0,00 0,00 1 410,00 

PL_AL1,5/100/200 Plech hliníkový tl. 1,5 mm 695,00 30,00 19 318,82 0,00 0,00 19 318,82 

PL_AL2,0/100/200 Plech hliníkový tl. 2,0 mm 994,00 4,00 3 976,00 0,00 0,00 3 976,00 

PLECH AL 1 Plech hliníkový tl. 1 mm 390,00 7,00 2 730,00 0,00 0,00 2 730,00 
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PLO_OC_080/08 Plocháč ocelový 80 x 8 mm 72,67 18,00 1 308,00 0,00 0,00 1 308,00 

PLO_OC_080/10 Plocháč ocelový 80 x 10 mm 93,33 6,00 560,00 0,00 0,00 560,00 

PODL 10,5 Podloţka 10,5 ČSN 021702 pozink. 0,35 100,00 35,00 0,00 0,00 35,00 

PODL M12 POZINK Podloţka M12 pozink. DIN 125 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PODL_10,5 Podloţka 10.5 (plochá) 0,28 61,00 17,08 0,00 0,00 17,08 

ŠR_3,5/25_A2 Šroub do plechu 3,5/25 se zápustnou hlavou 0,25 100,00 25,20 0,00 0,00 25,20 

ŠR_3,9/25_A2 Šroub samovrtný s válcovou hlavou 3,9/25 0,73 202,00 147,46 0,00 0,00 147,46 

ŠR_4,2/13_A2 Šroub do plechu 4,2/13 s půlkulatou hlavou 0,23 100,00 23,00 0,00 0,00 23,00 

ŠR_4,2/16_A2 Šroub do plechu 4,2/16 s půlkulatou hlavou 0,36 100,00 36,00 0,00 0,00 36,00 

ŠR_4,8/19_VH_A2 Šroub do plechu 4,8/19 s válcovou hlavou 0,83 40,00 33,12 0,00 0,00 33,12 

ŠR_4,8/50_A2 Šroub do plechu 4,8/50 se zápustnou hlavou 0,97 23,00 22,31 0,00 0,00 22,31 

ŠR_4,8/60_VH_A2 Šroub do plechu nerez 4,8/60 válcová hlava 3,40 210,00 717,00 0,00 0,00 717,00 

ŠR_M10/40_ŠH Šroub M10 x 40 se šestihrannou hlavou 2,52 40,00 100,80 0,00 0,00 100,80 

ŠR_M5/25_ZH Šroub M5 x 25 se zápustnou hlavou na kříţ 0,35 30,00 10,50 0,00 0,00 10,50 

ŠR_M6X25 Šroub M6 x 25 (nerez) DIN 913 1,37 50,00 68,40 0,00 0,00 68,40 

ŠR_M8/30_ZH_A2 Šroub M8 x 30 se zápustnou hlavou 1,52 100,00 152,00 0,00 0,00 152,00 

TSM_15 Mirelon těsnící šňůra 15 mm plná 2,04 100,00 204,00 0,00 0,00 204,00 

TSM_20 Mirelon těsnící šňůra 20 mm plná 3,24 50,00 162,00 0,00 0,00 162,00 

VLOŢKA 40X45 Vloţka FAB 40 x 45 573,33 1,00 573,33 0,00 0,00 573,33 

VRT 3 Vrták 3 mm 6,30 5,00 31,50 0,00 0,00 31,50 

VRT 4 Vrták 4 mm 16,20 2,00 32,40 0,00 0,00 32,40 

VRT 4_3 Vrták 4 mm prodlouţený 72,90 2,00 145,80 0,00 0,00 145,80 

    
552 168,14 

 
0,00 552 168,14 

 

 


