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1 ÚVOD 

Po velmi dlouhou dobu bylo předpokládáno, že obecná nezaměstnanost a vysoká 

nezaměstnanost lidí s postižením spolu úzce souvisejí. Ve skutečnosti je tento stav dán 

nevyhnutelným důsledkem fyzického, případně psychického postižení dotčené osoby. Spousta 

znevýhodnění, kterým musí lidé s postižením čelit, je spíše dána přístupem společnosti 

obecně k postiženým lidem, nežli k samotnému druhu postižení či znevýhodnění. Nutnost 

legislativní úpravy na podporu těchto občanů je právě reakcí na tyto skutečnosti. Základní 

myšlenkou listiny základních práv a svobod je, že všichni lidé jsou si rovni, a proto každý 

člověk, každý občan moderní a demokraticky smýšlející společnosti, má jak morální, tak 

zákonný nárok na práci. Občané s postižením jsou velkou a různorodou skupinou populace, 

zahrnují lidi s velmi odlišnými schopnostmi a postiženími. Dle údajů Českého statistického 

úřadu z roku 2011 je osob se zdravotním postižením starších 15 let 668,4 tis., což je 7,4 % 

populace České republiky starší 15 let.  

Především je nutno zdůraznit, že zaměstnání jako takové je ekonomická kategorie – 

role zaměstnance je pracovat za mzdu, teprve tehdy, přináší-li jeho práce zaměstnavateli 

přidanou hodnotu, má pracovně právní vztah, smysl a obsah.  Motivace zaměstnavatele 

k uzavření pracovní smlouvy musí být výhradně nebo převážně ekonomická - tržní. Postižený 

se tak stává užitečným a nezávislým člověkem, který potřebuje jen omezenou pomoc.  Pokud 

tomu tak není, jedná se o sociální nebo sociálně-pracovní terapii, pracovní rehabilitaci s cílem 

připravit postiženého člověka na přijetí role zaměstnance – tedy předchozí, nižší stupeň.  

Jestliže tato společnost uznává principy trhu, nemůže toto pravidlo popírat. Český zákon 

o zaměstnanosti obsahuje poměrně rozsáhlou úpravu nástrojů podpory zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením na volném i takzvaném chráněném trhu práce1
.  

Diplomová práce se zabývá tímto tématem na vybraném podniku, výrobním družstvu 

IRISA, které je příznačné tradičním zaměstnáváním osob s postižením. Hlavním cílem 

diplomové práce je analyzovat a srovnat produktivitu práce osob se zdravotním postižením 

a osob bez postižení a zhodnotit schopnost sledovaného podniku pokrýt náklady na svůj 

provoz bez přijatých dotací na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a tím 

vymezit vlastní životaschopnost podniku nezávislou na dotacích a příspěvcích. 

                                                           
1
 Za chráněný trh práce jsou považovány pracovní místa u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob 
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Diplomová práce je standardně členěna na dvě části. První, teoretická část je zaměřena 

na problematiku vymezení pojmosloví a jeho historického vývoje, popis opatření na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením z hlediska současné právní úpravy (v důsledku 

jejichž změn došlo ke změně pojmu označujícího osobu se změněnou pracovní schopností, 

který je uveden v zadání diplomové práce, na pojem osoba se zdravotním postižením) 

a vymezení teoretických východisek pro měření produktivity a efektivity práce. Druhá, 

aplikační část popisuje a dokumentuje konkrétní podobu a efektivnost zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením ve výrobním družstvu IRISA, Vsetín. 

Pro účely aplikační části je stanoveno celkem pět hypotéz: 

H1: Závod 1 výrobního družstva IRISA je schopen pokrýt své náklady pouze s pomocí 

příspěvků a dotací na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

H2: Závod 2 výrobního družstva IRISA je schopen pokrýt své náklady pouze s pomocí 

příspěvků a dotací na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

H3: Závod 3 výrobního družstva IRISA je schopen pokrýt své náklady pouze s pomocí 

příspěvků a dotací na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

H4: Výrobní družstvo IRISA je schopno pokrýt své náklady pouze s pomocí příspěvků 

a dotací na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

H5: Produktivita práce osob se zdravotním postižením je statisticky významně nižší 

než produktivita práce osob bez postižení. 

 

Potvrzení, případně vyvrácení těchto hypotéz má přispět k obhájení a účelnosti 

obdržených dotací a příspěvků, bez kterých by družstvo podle předpokladu nebylo schopno 

existence.  
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2 FENOMÉN ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ A ZÁKONNÁ 

OPATŘENÍ NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 

SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

„Vyspělost té které společnosti se projevuje nejrůznějšími způsoby, mimo jiné také tím, 

jak se dokáže postarat o své slabé jedince, kteří nejsou z nejrůznějších důvodů schopni 

postarat se sami o sebe způsobem, který by bylo možné považovat za dostatečný.“
2
 Zpravidla 

se ochraňují děti, staří lidí, nemocní a jinak zdravotně handicapovaní, mohou to však 

vzhledem ke svým specifikům a potřebě ochrany být i ženy, osoby ve složitých životních 

situacích apod. Oblastem, ve kterých se ochrana poskytuje, odpovídají možnosti, způsoby 

a formy ochrany. Jednou z takových oblastí je také trh práce charakterizovaný jako vztah 

mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, nebo také jako vztah mezi nabídkou 

pracovních míst a poptávkou po nich3
. V rámci trhu práce rovněž existují určité skupiny 

pracovních sil, které mají z nejrůznějších důvodů ztížené pracovní uplatnění a pro které je 

vhodné vytvářet taková opatření, aby i jim byl umožněn přístup k zaměstnání a jeho výkon, 

pakliže jsou práce schopni a pracovat chtějí. 

Každý člověk, každý občan pokrokové, moderní a demokratické společnosti, má 

morální nárok na práci a na to, aby se přiměřeně svým fyzickým a psychickým schopnostem 

uplatnil. Toto právo je zakotveno nejen v mezinárodních dokumentech, ale i v základních 

právních dokumentech České republiky, potažmo Evropské Unie.4 

2.1 Vymezení základních pojmů v současné právní úpravě 

Problematikou zaměstnávání občanů se zdravotním postižením se zabývá několik 

právních předpisů, z nich každý postihuje specifickou část. Základní právní úpravu z hlediska 

zaměstnávání obsahuje: 

 zákon č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších právních předpisů 

(dále jen „zákon o zaměstnanosti“) v části třetí. V tomto zákoně je formulována 

                                                           
2
 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností. 1. vyd. Praha: 

Pragoeduca, 2001. 71 s. ISBN 80-85856-96-4, s. 7 
3
 HOŘEJŠÍ, Bronislava. Mikroekonomie. 5., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2010, 574 s. ISBN 978-

807-2612-185, s. 410 
4
 SPIRIT, Michal. Občané se změněnou pracovní schopností v obchodních organizacích. 1. vyd. Havířov: J. V. 

Print Havířov, 1993. 151 s. ISBN 80-7079-231-0, s.7 
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definice občana se zdravotním postižením (viz kapitola 2.1.2), a dále jsou zde 

stanoveny povinnosti zaměstnavatelů ve vztahu k těmto občanům při jejich 

zaměstnávání, zejména okolnosti spojené s vytvářením pracovních míst pro tyto 

občany, včetně zaměstnávání občanů se zdravotním postižením ve výši povinného 

podílu na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele, 

 zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších právních 

předpisů, který definuje osoby invalidní, 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů, 

který obsahuje práva a povinnosti zaměstnavatelů, především při vzniku, změně 

a zániku pracovněprávních vztahů, 

 nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních 

míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci 

investičních pobídek, 

 vyhláška MPSV ČR č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců 

o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců. 
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2.1.1 Občan se změněnou pracovní schopností 

Pojem občan se změněnou pracovní schopností se vyskytuje v právních normách 

československých až někdy v padesátých letech minulého století. Je velice úzce spjat 

s pojmem občan invalidní. V právních úpravách různých států ale tento pojem splývá. 5 

Invalidita je jako pojem institut velmi starý. Jeho pojetí však bylo chápáno jako „vztah 

mezi dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a výdělečnými možnostmi občana“.
6
 Tedy 

společenské zabezpečení invalidů bylo založeno na kompenzační koncepci. Jinými slovy, 

společnost by měla zajistit invalidnímu jedinci finanční kompenzaci, úměrnou ztrátě 

pracovních schopností, která by mu umožnila přiměřenou obživu. 

Důsledky II. světové války však přiměly zákonodárce tuto koncepci pozměnit. Vlivem 

nedostatku pracovních sil, případně jejich nestandardního rozvrstvení, se začala zvažovat 

možnost pracovního zapojení lidí zdravotně postižených, kteří byli alespoň částečně schopni 

pracovat. Tento posun znamenal mnoho obtížných kroků i z právního hlediska, jelikož do té 

doby byla invalidita považována víceméně jako pracovní neschopnost. Pokud by invalida 

pracoval, přišel by tedy o invalidní důchod. Proto byl vydán zákon č. 87/1947 Sb., podle 

něhož i výkon soustavného zaměstnání nesměl mít u invalidů za následek zánik invalidního 

důchodu – především proto, že invalidé logicky nemohli nikdy vykonávat takovou práci, kde 

by výdělek postačil k obživě své osoby i rodiny, tudíž musel být doplněn o částku invalidního 

důchodu. 

V průběhu dalšího roku byl vydán zákon č. 99/1948 Sb., který se ale stále nezbavil 

kompenzačního charakteru a byl kritizován, že zabraňuje úsilí invalidních občanů, kteří by 

mohli pracovat, ale ve strachu o ztrátu invalidního důchodu, tak nečinili (dle tehdejšího 

zákona přestali být invalidními, jestliže jejich výdělek přesáhne polovinu jejich dřívějšího 

průměrného výdělku). V roce 1951 došlo k vydání nařízení vlády č. 49/1951 Sb., které 

dovolovalo invalidnímu důchodci si vydělat více než polovinu svého měsíčního průměrného 

výdělku, pokud se jeho zdravotní stav nezlepšil tak, aby z pohledu lékařského nemusel být 

považován za invalidního. Byla to snaha nedívat se na invalidní osoby jako na osoby, které 

vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu ztratily možnost výdělku, ale na možnou 

pracovní sílu. Začíná se tedy vedle původního pojetí kompenzačního uplatňovat i pojetí 

                                                           
5
 SPIRIT, Michal. Občané se změněnou pracovní schopností v obchodních organizacích. 1. vyd. Havířov: J. V. 

Print Havířov, 1993. 151 s. ISBN 80-7079-231-0, s.35 
6
 FORMÁNKOVÁ, Vlasta: Pojetí a funkce právní úpravy péče o invalidní občany, Acta Universitatis Carolinae, 

Iuridica, 3-4/82, s. 262 
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rehabilitační. Vzniká tedy pojem občan se sníženou pracovní schopností, v té době jako 

označení invalidů, jejichž zapojení do pracovního procesu, samozřejmě v přísně stanovených 

možnostech, bylo možné.7 

V roce 1956 je zákonem č. 55/1956 Sb. definován tento pojem občana se změněnou 

pracovní schopností (dále jen „občan se ZPS“). Za občany se změněnou pracovní schopností 

byly dle tohoto zákona považovány 

a) osoby, které pro trvalé poškození zdraví měly podstatně omezený výběr zaměstnání, 

b) osoby, které pro trvalé poškození zdraví, jež nastalo před započetím pravidelné 

pracovní činnosti nebo pro vrozené vady měly podstatně omezený výběr zaměstnání, 

zejména mládež s těžkými zdravotními vadami po dovršení věku, v němž končí 

povinná školní docházka, 

c) osoby jako poživatele důchodů, na něž nárok byl podmíněn nepříznivým zdravotním 

stavem, čítajíc v to i sociální důchody. 

Nutno říci, že pojem občan se ZPS byl českým unikátem. V právních úpravách 

ostatních zemí tento pojem splývá s pojmem občan invalidní. V České republice se zachoval 

až do roku 2004. V poslední právní normě, kde se pojem vyskytoval, byl občanem se 

změněnou pracovní schopností občan, který měl pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 

podstatně omezenou možnost pracovního uplatnění, popřípadě přípravy k pracovnímu 

uplatnění. 

Současně se rozlišoval pojem občan se ZPS s těžším zdravotním postižením, jehož 

pracovní uplatnění bylo velmi úzké, popřípadě se mohl uplatnit pouze za mimořádně 

upravených pracovních podmínek.8 

Problémem bylo, že ve skupině „občané se ZPS“ byli zahrnuti i ti, jejichž postižení 

neovlivňovalo jejich postavení na trhu práce, ani výkon jejich profese. Občané se ZPS byli 

v mnoha případech lidé s minimálními obtížemi (např. již v současné právní úpravě zrušený 

status občana se znevýhodněním). Na druhou stranu mnoho uživatelů invalidního důchodu 

nemělo statut ZPS, což de facto znamenalo, že nebyli práce schopni, a stát se tak necítil 

povinen starat se o naplnění jejich práva na zaměstnání. Termín ZPS byl problematický také 

                                                           
7
 SPIRIT, Michal. Občané se změněnou pracovní schopností v obchodních organizacích. 1. vyd. Havířov: J. V. 

Print Havířov, 1993. 151 s. ISBN 80-7079-231-0, s.36 
8
 Česko. Zákon č. 1/1991 Sb. o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů České a Slovenské federativní republiky: 

Federální ministerstvo vnitra, 1991, 1, s. 1-10. ISSN 1211-1244. (§ 21) – zrušen 
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proto, že vymezoval osoby s postižením negativně. Jedním z hlavních důvodů ke změně 

pojmosloví v legislativě však byla neslučitelnost s pojmoslovím Evropské unie.  

2.1.2 Občan se zdravotním postižením 

V roce 2004 začal platit nový zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti9, který již 

nahrazoval pojem „občan se ZPS“ a „občan se ZPS s těžším zdravotním postižením“ pojmem 

„osoba se zdravotním postižením“. 

Za osoby se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) byly podle § 67 tohoto zákona 

automaticky uznány fyzické osoby, které byly 

a) orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (dále jen osoby s těžším 

zdravotním postižením), 

b) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními. 

Rozhodným orgánem pro přiznání a doložení potvrzení byl a je úřad sociálního 

zabezpečení. Na vlastní žádost byly pak osobami se zdravotním postižením ty osoby, které 

byly rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými. 

V roce 2012 začíná platit novelizovaný zákon č. 435/2004 Sb.10
 (dále jen „zákon 

o zaměstnanosti“), který definuje osobu podle § 67 se zdravotním postižením v souladu 

s novelizací zákona o důchodovém pojištění, který byl zmíněn výše. 

Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního 

zabezpečení uznány invalidními 

a) ve třetím stupni (dále jen „osoby s těžším zdravotním postižením“), nebo 

b) v prvním nebo druhém stupni. 

Statut zdravotně znevýhodněné osoby je takto zrušen. Těchto osob je v současné 

době dle údajů MPSV ČR11
 40 000, z nichž 9 000 je uchazečů o zaměstnání a na další více 

než 4 000 pobírají jejich zaměstnavatelé příspěvek na podporu zaměstnávání OZP a na řadu 

dalších takovýchto osob se vztahuje sleva na dani pro zaměstnavatele. Osoby se zdravotním 

znevýhodněním (dále jen „OZZ“), kterým skončí v roce 2012 platnost rozhodnutí o statutu, 

                                                           
9
 Česko. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů České republiky: Ministerstvo vnitra, 2004, 

143, s. 8317-8331. ISSN 1211-1244. 
10

 Česko. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů České republiky: Ministerstvo vnitra, 2004, 
143, s. 8317-8331. ISSN 1211-1244. (novelizace č. 367/2011 Sb.) 
11

 Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2010. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011. 
ISBN 978-80-7421-027-3. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/11544/rocenka_2010.pdf 
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mohou využít přechodného ustanovení novely zákona a požádat o nové posouzení 

zdravotního stavu za účelem prodloužení platnosti rozhodnutí. Žádost bylo ale nutno podat na 

příslušný úřad práce ještě do konce roku 2011. Úřad práce tak mohl zahájit řízení, které se 

muselo řídit dřívější platnou právní úpravou a mohlo rozhodnout o prodloužení statutu OZZ 

nejméně na dobu, než dojde ke změně zákona nebo jinému systémovému řešení.  

2.1.3 Občan invalidní 

Definice invalidního občana vychází ze zákona o důchodovém pojištění12
. Do roku 

2011 se rozlišovala invalidita částečná a invalidita plná. Podle novelizace zákona je pojištěnec 

invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho 

pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Zde nastalo mírné zpřísnění hranic, jelikož do roku 

2011 platila dolní hranice 33 % pro posuzování invalidity částečné a horní hranice 66 % pro 

posuzování invalidity plné. 

V současné právní úpravě13
 rozlišujeme tři stupně invalidity. Jestliže pracovní 

schopnost pojištěnce poklesla 

a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, 

b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, 

c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně. 

Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost 

odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím 

k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. 

Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost 

v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, 

který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 

Při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu pojištěnce 

doloženého výsledky funkčních vyšetření; přitom se bere v úvahu, 

a) zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost, 

b) zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav, 

                                                           
12

 Česko. Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. In: Sbírka zákonů České republiky: Ministerstvo 
vnitra, 1995, 41, s. 1986-2011. ISSN 1211-1244, §39 
13

 Česko. Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. In: Sbírka zákonů České republiky: Ministerstvo 
vnitra, 1995, 41, s. 1986-2011. ISSN 1211-1244, §39 



S t r a n a  | 13 

 

 

 

c) zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, 

d) schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud 

vykonával, 

e) schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní 

schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %, 

f) v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též to, zda je pojištěnec 

schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. 

Za zdravotní postižení se pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti považuje 

soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí. 

2.1.4 Chráněné pracovní místo 

Novelizací zákona č. 435/2004 Sb.
14

 došlo k podstatným změnám v definicích 

pracovišť osob se zdravotním postižením. Pojem „chráněné pracovní místo“ definuje 

v České republice Zákon o zaměstnanosti v § 75 jako „chráněné pracovní místo, které je 

zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody 

s Úřadem práce. Na zřízení chráněného pracovního místa poskytuje Úřad práce 

zaměstnavateli příspěvek. Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let. 

Chráněným pracovním místem může být i pracovní místo, které je obsazeno osobou se 

zdravotním postižením, pokud je vymezeno v písemné dohodě mezi zaměstnavatelem 

a Úřadem práce. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let.“ 

Změnou oproti původnímu právnímu předpisu platícímu do konce roku 2011 je délka 

obsazenosti chráněného pracovního místa, která vzrostla ze dvou na tři roky.  

2.1.5 Chráněná pracovní dílna 

Novelizací dochází ke zrušení části zákona, která se věnuje chráněným pracovním 

dílnám. Je skutečností, že dosavadní vymezení chráněné pracovní dílny jen 60% podílem 

osob se zdravotním postižením bylo nevyhovující, na druhé straně však již sám pojem „dílna“ 

označuje útvar s organizovanou strukturou a návazností činností. Z toho vyplývá, že chráněné 

dílny nejsou pouhým souhrnem pracovních míst a měly by být jako institut zachován.  

                                                           
14

 Česko. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů České republiky: Ministerstvo vnitra, 2004, 
143, s. 8317-8331. ISSN 1211-1244, § 75 
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Chráněné pracovní dílny se tedy novelizací dle slov ministra práce a sociálním věcí 

ČR Jaromíra Drábka sjednocují do kategorie chráněných pracovních míst, tak aby to bylo 

jednodušší, srozumitelnější a obsluhovatelnější jak pro klienta, tedy příjemce podpory, tak pro 

státní administrativu. 

Pro následující kapitoly je nicméně vhodné si pojem chráněná dílna vymezit.  

„Chráněná dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s úřadem práce 

a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním 

přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna 

musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě.“
 15

 

Důležitým faktem je, že dílna musí být pracovištěm zaměstnavatele, musí tedy být 

součástí nějaké jiné organizace – nemůže být založena samostatně. 

2.1.6 Zaměstnavatelé 

Zaměstnavatelem se podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti16
 rozumí 

právnické a fyzické osoby zaměstnávající občany, jakož i cizince a osoby bez státní 

příslušnosti. Ve vztahu k zaměstnávání občanů se zdravotním postižením je rozhodující 

i počet zaměstnanců zaměstnavatele, protože ustanovení o plnění povinného podílu 

(viz kapitola 2.2.1) občanů se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců 

zaměstnavatele se vztahují jen na ty zaměstnavatele, kteří mají více než 25 zaměstnanců. 

Zaměstnavateli zaměstnávajícími více než 50 % občanů se zdravotním pojištěním jsou 

zaměstnavatelé, od kterých lze odebírat výrobky nebo služby a zadávat jim výrobní programy 

a započítávat si v rámci plněni povinného podílu občanů se zdravotním postižením počet 

zaměstnanců – občanů se zdravotním postižením, kteří se na zakázce podílejí. 

                                                           
15

 Česko. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů České republiky: Ministerstvo vnitra, 2004, 
143, s. 8317-8331. ISSN 1211-1244, § 76 v původním znění 
16

 Česko. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů České republiky: Ministerstvo vnitra, 2004, 

143, s. 8317-8331. ISSN 1211-1244, § 2 
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2.2 Povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se 

zdravotním postižením (OZP) 

Zaměstnavatelé jsou povinni17
 rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci 

s lékařem závodní preventivní péče možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním 

pracovních míst pro OZP, spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce při zajišťování 

pracovní rehabilitace, vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením a vést 

evidenci pracovních míst vyhrazených pro OZP. 

2.2.1 Povinný podíl OZP jeho formy a způsoby výpočtů 

Povinným podílem se rozumí povinnost zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci 

zaměstnávat v celkovém počtu svých zaměstnanců určité procento OZP. Tato povinnost 

vychází z § 81 zákona o zaměstnanosti. Povinný podíl činí 4 %. Tuto povinnost 

zaměstnavatelé mohou plnit zaměstnáváním v pracovním poměru, odebíráním výrobků nebo 

služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se 

zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům, odvodem do 

státního rozpočtu. Všechny uvedené způsoby mohou zaměstnavatelé kombinovat18
. 

Různé formy povinného podílu jsou legislativně zapracovány napříč celou Evropskou 

unií, pod souhrnným názvem kvóty. Kvóty se zpravidla dělí na tři skupiny, z nichž právě 

první skupinu povinných kvót, resp. povinného podílu, které je možné vymáhat sankcemi, 

přijala do legislativy i Česká republika.19
 

2.2.1.1 Zaměstnávání OZP v pracovním poměru 

Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou 

osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční 

přepočtený počet zaměstnanců. 

                                                           
17

 Česko. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů České republiky: Ministerstvo vnitra, 2004, 
143, s. 8317-8331. ISSN 1211-1244, § 80 
18

 Česko. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů České republiky: Ministerstvo vnitra, 2004, 
143, s. 8317-8331. ISSN 1211-1244, § 81 
19

 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. Achieving equal employment opportunities for people 

with disabilities through legislation: Guidelines. Switzerland: ILO, 2004. ISBN 92-2-116427-6. 
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Podle § 11 vyhlášky č. 518/2004 Sb.20
 se do průměrného čtvrtletního, resp. ročního 

přepočteného počtu zaměstnanců započítávají pouze zaměstnanci v pracovním poměru 

(hlavním, vedlejším, souběžném, nikoliv však dohody o provedení práce a dohody o pracovní 

činnosti). 

Průměrný čtvrtletní, resp. roční přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako podíl 

celkového počtu skutečně odpracovaných hodin těmito zaměstnanci v daném čtvrtletí, resp. 

kalendářním roce, zvýšeného o neodpracované hodiny 

a) v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno nemocenské, 

b) v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, 

c) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele, 

d) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, pokud se jedná o překážky, při 

kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy, 

e) v důsledku ošetřování nemocného člena rodiny, za které náleží podpora při 

ošetřování člena rodiny, 

a celkové stanovené týdenní pracovní doby bez svátků připadající v daném čtvrtletí, 

resp. kalendářním roce na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní 

dobu. 

 (2.1) 

ZDROJ: Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, vlastní zpracování 

Provozuje-li zaměstnavatel svou činnost pouze po část kalendářního roku, použije se 

při zjišťování průměrného přepočteného počtu zaměstnanců celková stanovená týdenní 

pracovní doba bez svátků připadající na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou 

týdenní pracovní dobu v těch měsících, ve kterých zaměstnavatel činnost vykonával. 

Průměrný čtvrtletní, resp. roční přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako součet 

průměrných přepočtených počtů zaměstnanců pracujících v jednotlivých pracovních 

režimech. 

V případě, že počet osob se zdravotním postižením vypočtený je větší než průměrný 

přepočtený počet zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, 

                                                           
20

 Česko. Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů 
České republiky: Ministerstvo vnitra, 2004, 178, s. 9935-9942. ISSN 1211-1244, § 11 
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potvrzený za kalendářní čtvrtletí, může si zaměstnavatel do plnění povinného podílu za 

sledovaný kalendářní rok započítat OZP jen v počtu, který byl v jednotlivých kalendářních 

čtvrtletích potvrzen jako nejvyšší; při zjišťování tohoto počtu postupuje dodavatel podle 

výpočtu uvedeného výše. Kalendářním čtvrtletím pro tyto účely je kalendářní čtvrtletí 

předcházející zdanitelnému plnění za dodání výrobků nebo služeb nebo zadání zakázek. 

Při odebírání výrobků nebo služeb od osoby samostatně výdělečně činné, která je 

osobou se zdravotním postižením a nezaměstnává žádné zaměstnance, nebo při zadávání 

zakázek této osobě, je možno započítat maximálně jednoho zaměstnance, který je osobou se 

zdravotním postižením.21
 

Výpočty se provádějí na dvě platná desetinná místa. U peněžitého plnění se výsledná 

částka zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

2.2.1.2 Odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů  

Pro odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % 

OZP, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům, se vžil termín tzv. náhradního plnění.  

Pro účely splnění podmínky zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou 

osobami se zdravotním postižením, se průměrný přepočtený počet těchto zaměstnanců 

zjišťuje podle výpočtu uvedeného výše. Každý zaměstnanec, který je osobou s těžším 

zdravotním postižením, se započítává třikrát. 

 

 (2.2) 

ZDROJ: Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, vlastní zpracování 

Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat OZP podle § 81 zákona o zaměstnanosti pro 

odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP nebo 

zadáváním zakázek se počet osob se zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může 

započítat do plnění povinného podílu (tzv. náhradní plnění), vypočte tak, že z celkového 

objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel 

odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob (dále jen "dodavatel") ve 

sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se 
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vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí 

čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.  

 (2.3) 

ZDROJ: Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, vlastní zpracování 

 

Novelizací zákona o zaměstnanosti došlo k výraznému omezení celkového objemu 

plateb, který bude schopen každý zaměstnavatel osob se zdravotním postižením fakturovat. 

Zaměstnavatelé podle odst. 3 § 81 tohoto zákona mohou pro účely splnění povinnosti 

poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze 

do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až 

třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance 

se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.22
 

V 1. – 3. čtvrtletí 2011 dosáhla průměrná mzda výše 23 726 Kč (zdroj: ČSÚ). Hodnota 

nově stanoveného celkového limitu potvrzení náhradního plnění ze strany zaměstnavatele 

zdravotně postiženého dle odst. 3 § 81 pro rok 2012 činí 854 136 Kč za jednu zaměstnanou 

OZP (přepočtený stav) v roce 2011. 

Tato změna reaguje na dosavadní dlouhodobý problém tzv. „přefakturace“. Podniky, 

které podléhají povinnosti o zaměstnávání OZP podle § 81 a povinný podíl neplní, se snaží 

zabránit placení sankcí využíváním „přefakturace“. To znamená, že za provizi nabízejí 

chráněným dílnám, ať za ně nakoupí zboží, které běžně odebírají od jiného odběratele. Podnik 

toto zboží pak od dílny odkoupí i s potvrzením o náhradním plnění (tzn. o splnění povinného 

podílu podle § 81 odstavce 2b). Dílny tak přicházejí o zakázky. Problém se snažili odstranit 

samotné dílny, Asociace zaměstnavatelů OZP i Svaz českomoravských výrobních družstev 

apelem na vhodnou úpravu legislativy i na etické chování dílen i jejich odběratelů, což se 

odrazilo v současné novelizaci. 

Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné mohou do celkové výše 

stanoveného objemu plateb (36násobek průměrné mzdy v národním hospodářství) započítávat 
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cenu bez daně z přidané hodnoty, a to za výrobky a služby poskytnuté v daném kalendářním 

roce, nebo za zadané zakázky splněné v daném kalendářním roce.“.23
 

Výpočty se provádějí na dvě platná desetinná místa. U peněžitého plnění se výsledná 

částka zaokrouhluje na celé koruny nahoru.24
  

2.2.1.3 Odvod do státního rozpočtu 

Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 zákona o zaměstnanosti činí za každou 

osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek 

průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, 

v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Výši průměrné 

mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického 

úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů. 

Na základě průměrné mzdy v 1. – 3. čtvrtletí 2011 činí hodnota odvodu za neplnění 

povinného podílu OZP v roce 2011 59 315 Kč. 

Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat OZP podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona se 

počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, za které zaměstnavatel 

provádí odvod, zjišťuje jako rozdíl mezi počtem zaměstnanců, kteří jsou osobami se 

zdravotním postižením a které má zaměstnavatel zaměstnat ve výši povinného podílu, 

a počtem zaměstnanců se zdravotním postižením, jejichž povinný podíl splnil podle § 81 odst. 

2 písm. a) a b) zákona.25
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2.3 Výhody a příspěvky pro zaměstnavatele OZP 

Osoby se zdravotním postižením (OZP) patří mezi nejpočetnější minoritní skupiny 

ohrožené sociálním vyloučením a znevýhodněním při pracovním uplatnění. Současně se jedná 

o skupinu osob, pro které je typická vysoká míra nezaměstnanosti, která výrazně přesahuje 

míru nezaměstnanosti u zbytku populace. Tato tvrzení dokládají statistiky MPSV.
26

  K 31. 12. 

2011 činil celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání 508 451, z tohoto počtu je 

evidováno 63 092 OZP. Počet nabízených volných pracovních míst celkem činí 35 784, 

z toho pouze 2 628 pro OZP. Z tvrzení vyplývá, že na jedno volné pracovní místo připadá 14 

osob bez zdravotního postižení. U volných pracovních míst pro OZP je to již 24 osob se 

zdravotním postižením na 1 volné pracovní místo. Z těchto údajů je patrné, že osoby se 

zdravotním postižením se potýkají s většími bariérami při integraci na trh práce. Ve 

skutečnosti je zájemců se zdravotním postižením o zaměstnání daleko více, neboť všichni 

nejsou v evidenci úřadů práce. 

Bez provádění určitých opatření bude počet nezaměstnaných OZP stále vysoký. 

Opatření by měla vytvářet podmínky pro dosažení rovného zacházení s OZP na trhu práce, tak 

aby jejich zdravotní postižení pokud možno co nejméně omezovalo postavení na trhu práce. 

Tyto opatření nemohou zcela eliminovat důsledky omezení ze zdravotního postižení, ale 

pokud bude vůle na straně subjektů zúčastněných na zaměstnávání OZP, lze vhodně 

koncipované nástroje a opatření uplatňované pro zaměstnávání OZP efektivně používat.  

Česká legislativa se snaží tuto nerovnou situaci zlepšit, a to především zákonem 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který přináší zaměstnavatelům určité výhody s cílem 

motivovat zaměstnavatele různými ekonomickými podporami, dále zákonem o daních 

z příjmu č. 586/1992 Sb. a nařízením vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě. 

2.3.1 Přímá finanční pomoc státu 

Přímá finanční pomoc státu má několik forem, které lze rozdělit do dvou skupin. První 

skupinu tvoří nástroje určené specificky pro osoby se zdravotním postižením. Druhou tvoří 

nástroje určené obecně pro podporu zaměstnanosti.27
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2.3.1.1 Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP  

Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP vychází ze zákona o zaměstnanosti v § 78. 

Zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se 

zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na 

podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy 

nebo platy a dalších nákladů. Příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce pro poskytování 

příspěvku je krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je 

právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou 

osobou. 

Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy 

v měsíční výši 75 % skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance 

v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, 

nejvýše však 8 000 Kč. Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené 

prostředky na mzdy nebo platy snižují o částku odpovídající výši  

a) poskytnuté naturální mzdy,  

b) srážek ze mzdy nebo platu určených k uspokojení plnění zaměstnavatele podle 

§ 327 zákoníku práce, s výjimkou srážek provedených k uhrazení škody, za kterou 

zaměstnanec odpovídá, nebo příspěvku zaměstnance na závodní stravování podle 

§ 236 zákoníku práce,  

c) srážek ze mzdy nebo platu určených k uspokojení závazků zaměstnance podle 

§ 146 písm. b) zákoníku práce, je-li srážka ze mzdy v rozporu s dobrými mravy, 

nebo 

d) náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnanci při překážkách v práci na straně 

zaměstnavatele. 

Po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného 

pracovního místa nebo ode dne vymezení chráněného pracovního místa může zaměstnavatel 

v žádosti o příspěvek za následující kalendářní čtvrtletí uplatnit nárok na zvýšení příspěvku 

o částku odpovídající prokázaným dalším nákladům vynaloženým zaměstnavatelem na 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením v kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek 

žádá, nejvýše však o 2 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou se 
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zdravotním postižením. Zvýšení příspěvku podle věty první nelze uplatnit pro chráněné 

pracovní místo zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele. 

Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele, 

která musí být krajské pobočce Úřadu práce doručena nejpozději do konce kalendářního 

měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí. Příspěvek se poskytuje za 

podmínky, že k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí zaměstnavatel nemá 

v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené příslušným finančním nebo celním 

úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

s výjimkou případů, kdy 

a) bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením 

splátek nebo bylo povoleno posečkání daně, nebo 

b) součet všech splatných nedoplatků zaměstnavatele k poslednímu dni příslušného 

kalendářního čtvrtletí nepřesáhl 10 000 Kč a zaměstnavatel tyto nedoplatky uhradil 

do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které 

o příspěvek žádá, nebo je uhradil do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o těchto 

nedoplatcích od krajské pobočky Úřadu práce dozvěděl v případě, že si údaje 

o nedoplatcích podle § 147b zjistil Úřad práce sám, pokud mu k tomu dal 

zaměstnavatel souhlas a za tímto účelem zprostil příslušný finanční nebo celní 

úřad povinnosti mlčenlivosti vůči Úřadu práce; uhrazení nedoplatku je 

zaměstnavatel povinen krajské pobočce Úřadu práce doložit. 

Požádá-li o příspěvek více zaměstnavatelů, příspěvek se poskytne tomu 

zaměstnavateli, u něhož vznikl zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, 

pracovní poměr nejdříve. Skončí-li tento pracovní poměr v průběhu kalendářního čtvrtletí, 

poskytne se příspěvek v poměrné části dalšímu zaměstnavateli, který o něj požádal; v případě, 

že o příspěvek požádalo více zaměstnavatelů, postupuje se podle věty první. Vznikne-li 

zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, ve stejný den pracovní poměr u více 

zaměstnavatelů, kteří o příspěvek žádají, příspěvek na tohoto zaměstnance nelze poskytnout 

žádnému z nich. Vznikne-li zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, více 

pracovních poměrů u téhož zaměstnavatele, náleží příspěvek měsíčně ve výši uvedené 

v odstavci 2. Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené prostředky na mzdy 

nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl 
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z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, ve všech pracovních poměrech tohoto 

zaměstnance sčítají.28
 

Za další náklady, o které lze zvýšit příspěvek podle § 78 odst. 3 zákona, se považují 

a) zvýšené správní náklady ve výši 4 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 

první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku, kterými jsou náklady na 

1. vedení personální, mzdové nebo sociální agendy zaměstnanců, kteří jsou osobami 

se zdravotním postižením, 

2. komunikaci se státními orgány a dalšími subjekty v souvislosti se zaměstnáváním 

osob se zdravotním postižením, 

3. nájemné za plochy pracovních, skladových nebo manipulačních prostor spojených 

se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, 

4. povinné revize zařízení, bez nichž nemohou být OZP zaměstnávány, 

5. povinné revize objektu sloužícího k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 

pokud je objekt ve vlastnictví zaměstnavatele, 

6. služby spojené s užíváním objektu, zejména revize komínů, hromosvodů, 

elektroinstalace, jejichž cena je zahrnována do nájemného, 

7. zvýšenou spotřebu energie a paliv spojenou se zaměstnáváním osob se zdravotním 

postižením, nebo 

8. vodné a stočné spojené se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, 

b) náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů, kterými jsou 

1. mzdové náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů v základním 

pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli, a to v rozsahu odpovídajícím počtu 

hodin odpracovaných provozními zaměstnanci nebo pracovními asistenty při 

pomoci zaměstnancům, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo 

2. náklady na zajištění pracovních asistentů v případě, že se nejedná o zaměstnance 

téhož zaměstnavatele, 

c) náklady na dopravu spojené se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, kterými 

jsou náklady na 

                                                           
28

 Česko. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů České republiky: Ministerstvo vnitra, 2004, 
143, s. 8317-8331. ISSN 1211-1244, § 78 



S t r a n a  | 24 

 

 

 

1. dopravu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, na pracoviště 

a z pracoviště, nebo 

2. dopravu materiálu a hotových výrobků, 

d) náklady na přizpůsobení provozovny, kterými jsou náklady na 

1) pořízení a ověření počítačového programového vybavení pro zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením, 

2) přizpůsobení a pořízení pomocných technologických zařízení používaných 

zaměstnanci, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, 

3) pořízení komunikačních a orientačních pomůcek, 

4) přizpůsobení hygienických, tepelných, světelných nebo hlukových podmínek 

osobám se zdravotním postižením, nebo 

5) výstavbu nebo rozšíření provozů potřebných pro zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením, včetně nákladů na počítačové vybavení. 

Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 1 i daň z přidané hodnoty a zaměstnavatel 

není plátcem této daně, považuje se daň z přidané hodnoty za provozní náklad chráněného 

pracovního místa.29
 

2.3.1.2 Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro OZP 

Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním 

postižením může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením 

maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí 

čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Zřizuje-li zaměstnavatel na základě jedné dohody 

s Úřadem práce 10 a více chráněných pracovních míst, může příspěvek na zřízení jednoho 

chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně 

desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše 

uvedené průměrné mzdy (viz Tabulka 2.1). 

Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá ke dni podání žádosti 

v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, nemá 

nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na 

                                                           
29

 Česko. Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů 
České republiky: Ministerstvo vnitra, 2004, 178, s. 9935-9942. ISSN 1211-1244, § 14a 
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penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou 

případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek nebo 

povoleno posečkání daně.30
 

Tabulka 2.1 Vývoj maximální výše příspěvku na zřízení jednoho chráněného pracovního místa, 2009 - 2012 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Maximální výše příspěvku na 1 CHPM pro 1 OZP 

(v Kč) 
183 536 183 168 186 592 189 808 

Maximální výše příspěvku na 1 CHPM pro 1 OZP 
s těžším zdravotním postižením (v Kč) 

275 304 274 752 279 888 284 712 

Maximální výše příspěvku na 10 a více CHPM pro 1 
OZP (v Kč) 

229 420 228 960 233 240 237 260 

Maximální výše příspěvku na 10 a více CHPM pro 1 
OZP s těžším zdravotním postižením (v Kč) 

321 188 320 544 326 536 332 164 

ZDROJ: ČSÚ: údaje o průměrné mzdě za 1. až 3. čtvrtletí 2008 - 2011; zákon o zaměstnanosti § 75 

CHPM: Chráněné pracovní místo 

2.3.1.3 Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného 

pracovního místa 

Úřad práce může na zřízené nebo vymezené chráněné pracovní místo poskytnout na 

základě dohody se zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou, která je 

osobou se zdravotním postižením, i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů 

chráněného pracovního místa. Dohodu je možno uzavřít nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode 

dne obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo ode dne vymezení chráněného 

pracovního místa.  

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa se 

poskytne za předpokladu splnění podmínky podle § 75 odst. 5 ke dni podání žádosti 

o příspěvek. Roční výše příspěvku může činit nejvíce 48 000 Kč (viz Tabulka 2.2). 

Tabulka 2.2 Vývoj maximální výše příspěvku na zřízení jednoho chráněného pracovního místa, 2009 - 2012 

Rok 2009 2010 2011 2012
31

 

Maximální výše příspěvku na 1 OZP 

(v Kč) 

91 768 91 584 93 296 48 000 

Maximální výše příspěvku na 1 OZP 
s těžším zdravotním postižením 

137 652 137 376 139 944 48 000 

ZDROJ: ČSÚ: údaje o průměrné mzdě za 1. až 3. čtvrtletí 2008 - 2011; zákon o zaměstnanosti § 75 

  

                                                           
30

 Česko. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů České republiky: Ministerstvo vnitra, 2004, 
143, s. 8317-8331. ISSN 1211-1244, § 75 
31

 Oproti předchozím rokům došlo k redukci tohoto příspěvku. Dřívější právní úprava stanovovala výši 
příspěvku jako čtyřnásobek průměrné mzdy pro OZP a šestinásobek pro OZP s těžším zdravotním postižením 
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Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa se 

neposkytne na pracovní místo zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele.32
 

Druhy provozních nákladů, na které lze poskytnout příspěvek, vymezuje vyhláška 

č. 518, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti.33
 

2.3.1.4 Aktivní politika zaměstnanosti 

Aktivní politika zaměstnanosti je řazena mezi obecné nástroje podpory zaměstnanosti, 

které jsou specifikovány v zákoně o zaměstnanosti v části páté, a lze ji aplikovat i pro potřeby 

zaměstnávání OZP. 

Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně 

možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje ministerstvo a Úřad 

práce, podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty.34
 

Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou zejména 

a) rekvalifikace, 

b) investiční pobídky,35
 

c) veřejně prospěšné práce, 

d) společensky účelná pracovní místa, 

e) překlenovací příspěvek, 

f) příspěvek na zapracování, 

g) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program (do 30. června 2008 bylo 

možné zažádat i o program MPSV na podporu obnovy nebo technického zhodnocení 

hmotného investičního majetku). 

Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti jsou rovněž 

a) poradenství, které provádějí nebo zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce za účelem 

zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu 

povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob 

                                                           
32

 Česko. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů České republiky: Ministerstvo vnitra, 2004, 
143, s. 8317-8331. ISSN 1211-1244, § 76 
33

 Česko. Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů 
České republiky: Ministerstvo vnitra, 2004, 178, s. 9935-9942. ISSN 1211-1244, § 8 
34

 KREJČÍŘOVÁ, O., aj. Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením: studijní texty. 1. vyd. 
Praha: Rytmus, 2005. 87 s. ISBN 80-903598-1-7. 
35

 Rekvalifikaci a investiční pobídky dále specifikuje Nařízení vlády č. 515/2001 Sb. o hmotné podpoře 
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se zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti, 

b) podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením uvedená v části třetí, 

s výjimkou příspěvku podle § 78 (viz kapitola 2.3.1.1), 

c) cílené programy k řešení zaměstnanosti (§ 120). 

 V souladu s potřebami trhu práce může Úřad práce ověřovat nové nástroje a opatření 

aktivní politiky zaměstnanosti. Podmínky ověřování a náklady na nové nástroje a opatření 

aktivní politiky zaměstnanosti schvaluje ministerstvo. 

Aktivní politika zaměstnanosti je financována z prostředků státního rozpočtu 

a hospodaření s těmito prostředky se řídí zvláštním právním předpisem. Z těchto prostředků 

lze rovněž přispívat na programy nebo opatření regionálního a celostátního charakteru 

a projekty zahraničních subjektů přispívající ke zvýšení zaměstnanosti a na ověřování nových 

nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. 

Příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti poskytované podle částí třetí a páté nelze 

zaměstnavateli poskytovat na stejný účel. Příspěvky nelze poskytnout organizačním složkám 

státu a státním příspěvkovým organizacím.36
 

2.3.2 Snížená minimální mzda pro OZP 

Princip snížené minimální mzdy pro OZP je ukotven § 4 v Nařízení vlády 

č. 567/2006 Sb.
37

, o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 

ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí. 

Zaměstnavatel OZP může využít možnosti snížení minimální mzdy na 75 % 

u zaměstnanců v I. a II. stupni invalidity, a na 50% u zaměstnanců ve III. stupni invalidity. 

Tento nástroj kompenzuje vyšší nemocnost zaměstnanců OZP, nízkou kvalifikaci, omezenou 

možnost mechanizace a vyšší podíl ruční práce, se kterou se musí zaměstnavatelé vyrovnat. 

                                                           
36

 Česko. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů České republiky: Ministerstvo vnitra, 2004, 
143, s. 8317-8331. ISSN 1211-1244, § 104 - §107 
37Česko. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. In: Sbírka 
zákonů České republiky: Ministerstvo vnitra, 2006, 184, s. 7739-7766. ISSN 1211-1244, § 4 
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2.3.3 Daňové úlevy – sleva na dani 

Zaměstnavateli OZP náleží dle zákona č. 586/1992 Sb.
38

 o daních z příjmů nárok na 

slevu na dani ve výši 18 000 Kč za 1 zaměstnance se zdravotním postižením a ve výši 60 000 

Kč v případě, že se jedná o zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Národní rada 

zdravotně postižených již několikrát navrhovala zvýšení slevy na dani z 18 000 Kč na 30 000 

Kč a z 60 000 Kč na 70 000 Kč.
39

 

2.3.4 Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících OZP 

Zvýhodnění dodavatelů se řídí zákonem č. 137/2006 Sb.40
 o veřejných zakázkách 

(dříve zvýhodnění některých uchazečů v obchodní veřejné soutěži). Zadává-li odběratel 

podlimitní veřejnou zakázku41, je v rámci předložených nabídek povinen zvýhodnit nabídky 

těch uchazečů, kteří v nabídce prokázali, že v každém ze čtyř kalendářních čtvrtletí 

předcházejících přede dnem zahájení zadávacího řízení zaměstnávali a zaměstnávají více než 

25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % osobami se zdravotním postižením podle § 67 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti dle průměrného čtvrtletní přepočteného počtu 

zaměstnanců (viz kapitola 2.2.1). Tuto skutečnost musí dodavatel prokázat v nabídce 

předložením potvrzení místně příslušného úřadu práce. 

Nabídka dodavatele podle předchozího odstavce musí být zvýhodněna tak, že veřejný 

zadavatel je povinen posuzovat nabídkovou cenu takového dodavatele jako nejnižší, 

nepřekročí-li nejnižší nabídkovou cenu předloženou ostatními uchazeči o více než 15 %. Toto 

zvýhodnění nabídkové ceny musí provést zadavatel vždy, bez ohledu na způsob, jakým jsou 

nabídky uchazečů hodnoceny. 

 

  

                                                           
38Česko. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. In: Sbírka zákonů České republiky: Ministerstvo vnitra, 1992, 
117, s. 3474-3491. ISSN 1211-1244. 
39

 MICHALÍK, JAN. Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce na území 

Prahy: Sborník analýz analytické části projektu EQUAL. Praha, 2005, 174 s. č. 0026. 
40

 Česko. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. In: Sbírka zákonů České republiky: Ministerstvo vnitra, 

2006, 47, s. 1650-1720. ISSN 1211-1244, § 101 
41

 Podlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky 
na dodávky nebo nejméně 2.000.000,- Kč, avšak nedosahuje předpokládané hodnoty dle § 12 odst. 2 nebo 3 
zákona č. 137/2006 Sb.  nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000,- Kč, avšak 
nedosahuje předpokládané hodnoty ve výši 146.447.000,- Kč. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MĚŘENÍ 

PRODUKTIVITY A EFEKTIVNOSTI PRÁCE OZP 

Efektivnost je vrcholovým měřítkem racionality vynakládání prostředků na podnik, 

respektive na jeho výrobu. Jinými slovy je efektivnost účinností vynaložených, 

spotřebovaných a/nebo vázaných prostředků, která je hodnocena z hlediska výsledků. 

Účinnost se ve vztahu k výrobě označuje jako její produktivita (blíže viz kapitola 3.2), která je 

výsledkem měření vytvořených výstupů a vynaložených vstupů. 

Efektivnost (účinnost, produktivita) se prosazuje hospodárností, jež vyjadřuje 

dosahování žádoucích výstupů s co nejmenším vynaložením zdrojů (výrobních faktorů). 

Dosahuje se jí snahou o šetření zdroji a výtěžností neboli snahou maximalizovat výkony ze 

zdrojů. Produktivita práce patří spolu s rentabilitou celkového a vlastního kapitálu mezi 

základní syntetické (souhrnné) ukazatele efektivnosti.42
 

3.1 Efektivnost podniku, náklady, výnosy a hospodářský 

výsledek  

Základem efektivnosti podniku je efektivnosti jeho výroby. Výrobou se rozumí tvorba 

výrobních vstupů, tj. statků výrobků (produktů) a služeb, uskutečňovaná výrobním procesem 

součinností výrobních vstupů, označovaných jako výrobní faktory.43
 

V obecné ekonomii i podnikovém hospodářství se obvykle rozlišují tři typy výrobních 

faktorů, mezi které patří 

 příroda (půda), 

 práce, 

 kapitál. 

První výrobní faktor je představován půdou, surovinami, přírodními látkami a silami. 

Účelnou a cílevědomou lidskou činností (prací) a za pomoci věcných výrobních činitelů 

(kapitálu) je přetvářena ku prospěchu lidí. Půda je buď jiné označení pro výrobní faktor 

                                                           
42

 HYRŠLOVÁ, Jaroslava a Jiří KLEČKA. Ekonomika podniku. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomie a 
managementu, 2008, [10344. ISBN 978-808-6730-363, s. 89 
43

 HYRŠLOVÁ, Jaroslava a Jiří KLEČKA. Ekonomika podniku. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomie a 
managementu, 2008, [10344. ISBN 978-808-6730-363, s. 90 
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příroda, nebo se chápe jako jeho součást. Ekonomický výnos z půdy pro jejího vlastníka je 

renta. Nabídka půdy je omezena výrazněji, než je tomu u ostatních výrobních faktorů. 

Práce je účelná a cílevědomá lidská činnost, která za pomoci kapitálu přetváří přírodu 

na výrobní výstupy. Ekonomickým výnosem práce pro jejího poskytovatele je mzda. Výrobou 

v širším smyslu tedy rozumíme každou hodnototvornou činnost, ať již jsou jejími výsledky 

výstupy (statky) hmotné (hotové výrobky, polotovary apod.), nebo nehmotné (služby). 

Výrobou v užším smyslu se oproti tomu rozumí tvorba pouze hmotných výstupů. 

Kapitál je výrobní faktor tvořený statky podílejícími se na výrobě jiných statků. 

Ekonomickým výnosem kapitálu pro jeho vlastníka je zisk. V podniku má formu jednak 

dlouhodobého majetku, dlouhodobě a obvykle opakovaně se účastnícího výrobních procesů 

(stroje, budovy, dopravní prostředky atd.), čímž dochází k jeho postupnému opotřebování, 

a jednak oběžného majetku, který je při výrobním procesu spotřebováván - zpracováván 

(materiál, nedokončená výroba apod.). 

V podnikohospodářské teorii se používají i jiná členění výrobních faktorů. Například 

německý teoretik Wöhe
44

 člení výrobní faktory na 

 dispozitivní (řídící) práci (podnikové řízení), 

 výkonnou práci, 

 dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy, stroje aj.), 

 materiály (suroviny, pomocné a provozní látky aj.). 

3.1.1 Náklady  

V tradičním podnikohospodářském a účetním pojetí se vymezují jako peněžně 

(hodnotově) vyjádřená spotřeba výrobních faktorů (vstupů) za určité období za účelem 

dosažení výnosů.45
 Od nákladů je třeba odlišit výdaje, které představují „úbytek peněžních 

prostředků.“46
 Moderní pojetí nákladů pracuje s ekonomickými (skutečnými, relevantními) 

náklady, které ve srovnání s účetními náklady zahrnují také tzv. oportunitní (alternativní) 

náklady. Oportunitní (alternativní) náklady jsou částka peněz, která je ztracena, když zdroje 

(práce, kapitál) nejsou použity na nejlepší ušlou alternativu. Implicitní náklady jsou obtížně 
                                                           
44

 WÖHE, Günter a Eva KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2007, 928 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-807-1798-972, s.97 
45

 HYRŠLOVÁ, Jaroslava a Jiří KLEČKA. Ekonomika podniku. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomie a 

managementu, 2008, [10344. ISBN 978-808-6730-363, s. 91 
46

 SYNEK, Miroslav, Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5. Praha: C. H. Beck, 2010, 184 s. 

Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7400-336-3; CZ.04.1.03/3.2.15.3/0414,s. 35-36 



S t r a n a  | 31 

 

 

 

vyčíslitelné a k jejich měření se používají oportunitní náklady. Mezi implicitní náklady 

mohou patřit např. dotace, které by zaměstnavatel neobdržel, pokud by nezaměstnal povinný 

podíl OZP, nebo úroky které by získal investováním svého kapitálu do jiné akce apod. Velmi 

často vzniká situace, kdy je možnost uskutečnění jednotlivých potenciálních variant omezena 

omezenými ekonomickými zdroji, které nedovolují uskutečnit všechny v úvahu přicházející 

varianty, ale jen některou z nich. Přijatá varianta pak spotřebuje všechny ekonomické zdroje 

a znemožňuje uskutečnit ostatní příležitosti. Pro oceňování příležitosti, která je obětována tím, 

že byly zvoleny jiné varianty plně vyčerpávající ekonomické zdroje, se uplatňují tzv. 

oportunitní náklady (alternativní náklady, náklady příležitosti). Vymezují se jako takový 

ekonomický prospěch z nejlepších neuskutečněných variant, který byl obětován na 

uskutečnění zvolené varianty. Oportunitní náklady tedy nepředstavují reálně vynaložené 

a spotřebované ekonomické zdroje, ale ocenění důsledků, které vznikly přijetím určité 

varianty. Explicitní náklady jsou ty, které podnik platí za nakoupené výrobní zdroje, za 

nájemné, za použití cizího kapitálu atd. 47
 

Náklady jsou evidovány jednak ve finančním účetnictví, jednak v manažerském 

účetnictví. Rozsah a způsob vedení finančního účetnictví stanoví zákon. Pro vedení účetnictví 

vydává Ministerstvo financí závazné účtové osnovy, pokyny pro účtování a obsah účetní 

závěrky. Tyto směrnice obsahují mj. nezbytné vazby na „vnitropodnikové účetnictví“.
48

 

Druhové členění nákladů vychází z členění výrobních faktorů. Je závazně stanoveno 

strukturou výkazu zisku a ztráty (náklady jsou v něm označeny velkými písmeny, výnosy 

římskými číslicemi). Významnou složkou celkových nákladů jsou osobní náklady, na které je 

poskytován u zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP příspěvek (viz kapitola 

2.3). 

Orientačně je možné druhové členění nákladů vyjádřit jako 

a) náklady vynaložené na prodané zboží, 

b) výkonová spotřeba (spotřeba materiálu a energie, služby), 

c) osobní náklady (mzdové náklady, odměny členům orgánů společnosti 

a družstva, náklady na sociální a zdravotní pojištění, sociální náklady), 

                                                           
47

 KONEČNÝ, Miloš a Jan HRYZLÁK. Podniková ekonomika. Vyd. 6. přeprac. /. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 2007, 184 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-802-1434-653; 

CZ.04.1.03/3.2.15.3/0414. 
48

 KONEČNÝ, Miloš a Jan HRYZLÁK. Podniková ekonomika. Vyd. 6. přeprac. /. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 2007, 184 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-802-1434-653; 

CZ.04.1.03/3.2.15.3/0414. 
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d) daně a poplatky mající povahu provozních nákladů (daň z nemovitostí, silniční 

daň apod.; ne daň z příjmů), 

e) odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 

f) zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu, 

g) změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 

náklady příštích období, 

h) ostatní provozní náklady, 

i) finanční náklady, 

j) daň z příjmů za běžnou činnost, 

k) mimořádné náklady, 

l) daň z příjmů z mimořádné činnosti. 

3.1.2 Výnosy 

Výsledkem činnosti podniku jsou výrobky nebo služby. Výnosy jsou peněžně 

(hodnotově) vyjádřené výsledky provozování podniku za určité období.49
 Přitom nemusí 

v daném období dojít k jejich inkasu – tím se výnosy odlišují od příjmů, které jsou přírůstkem 

peněžních prostředků.“50 Toto pojetí vychází z tzv. akruálního účetnictví51
. 

Hlavními výnosy výrobního podniku jsou tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, 

u družstevních podniků pak tržby za vlastní výkony a zboží. Výše tržeb je závislá na počtu 

prodaných produktů a na jejich ceně. U zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP 

jsou významnou složkou výnosů ostatní provozní výnosy, které tvoří přijaté příspěvky, dotace 

a další výpomoci při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Orientačně je možné výnosy podniku vymezit jako 

a) tržby za prodej zboží, 

b) výkony (tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, změna stavu zásob vlastní 

činnosti, aktivace), 

                                                           
49

 HYRŠLOVÁ, Jaroslava a Jiří KLEČKA. Ekonomika podniku. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomie a 
managementu, 2008, [10344. ISBN 978-808-6730-363, s. 91 
50

 SYNEK, Miroslav, Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5. Praha: C. H. Beck, 2010, 184 s. 

Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7400-336-3; CZ.04.1.03/3.2.15.3/0414, s. 42-23 
51

 Účetní princip, podle nějž jsou důsledky transakcí, či jiných událostí uznány v době, kdy nastaly (a nikoli 
v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze nebo jejich ekvivalenty) a jsou zaúčtovány do období, 
k němuž se vztahují. 
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c) tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, 

d) ostatní provozní výnosy (zde se řadí příspěvky na OZP viz kapitola 2.3), 

e) finanční výnosy, 

f) mimořádné výnosy.52
 

3.1.3 Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek podniku je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady 

podniku. Jestliže jsou výnosy větší než náklady, vzniká zisk. Jestliže jsou výnosy menší než 

náklady, vzniká ztráta. Při odhlédnutí od jiných způsobů hodnocení výkonnosti podniku, je 

zisk základním motivem podnikání a tím i hlavním kritériem pro rozhodování. Je zdrojem 

samofinancování a vstupem pro mnoho poměrových ukazatelů. Rozlišuje se zisk účetní 

(zjištěný z účetnictví), daňový (po úpravách účetního zisku), nebo ekonomický (při 

zohlednění ekonomických nákladů). Zisk je nejdynamičtějším vlastním finančním zdrojem 

podniku a současně kritériem výnosnosti vloženého kapitálu a tedy efektivnosti činnosti 

podniku.
53

 

3.2 Metody a ukazatele měření produktivity (efektivnosti) 

práce 

Produktivita práce je obecně definována jako hodnota výstupu na jednotku pracovního 

vstupu. Jedná se o účinnost (výrobní efektivnost) využívání faktorů (vstupů) ve výrobě 

(hmotných i nehmotných výstupů), měřeným ve výrobě (ve výrobním procesu) za určitý 

časový interval.54
 Prací se v tomto ukazateli rozumí pouze živá práce.55

 

Objektem měření produktivity tedy je obecně výrobní systém, vymezený jednotkou 

výrobního výstupu, výrobního vstupu a výrobního procesu.  Podle toho, zda má, nebo nemá 

hodnotový rozměr, rozlišuje se produktivita technickoekonomická (hodnotová; ta je pro řízení 

                                                           
52

 KONEČNÝ, Miloš a Jan HRYZLÁK. Podniková ekonomika. Vyd. 6. přeprac. /. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 2007, 184 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-802-1434-653; 

CZ.04.1.03/3.2.15.3/0414. 
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 KONEČNÝ, Miloš a Jan HRYZLÁK. Podniková ekonomika. Vyd. 6. přeprac. /. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 2007, 184 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-802-1434-653; 

CZ.04.1.03/3.2.15.3/0414. 
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 [5] HYRŠLOVÁ, Jaroslava a Jiří KLEČKA. Ekonomika podniku. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomie a 
managementu, 2008, 344s. ISBN 978-808-6730-363, s. 189 
55

 Živou prací spotřebovanou v určitém období ve výrobě se rozumí práce vykonaná pracovními silami (spotřeba 
pracovních vstupů) v dané výrobě v daném období.  
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ekonomicky významnější) a produktivita technická. Podle stupně agregace produktivita 

mikroekonomická a produktivita makroekonomická. Podle komplexnosti uvažovaného vstupu 

produktivita celková a produktivita parciální.56
 

Údaje o produktivitě práce charakterizují efektivnost využití zaměstnaných, která je 

vedle zvýšení zaměstnanosti zdrojem hospodářského růstu. Faktory přispívající k vyšší 

produktivitě práce zahrnují využívání strojů a zařízení, zlepšení organizace a fyzické 

a institucionální infrastruktury, zdraví a kvalifikace pracovníků (lidský kapitál) a vytváření 

a využívání nových technologií. Údaje o produktivitě práce umožňují hodnotit dopady politik 

trhu práce (např. ve vztahu k vyšším či specifickým typům lidského kapitálu), dopady 

mzdových ujednání na míru inflace a jejich vztah k dosahovaným přírůstkům produktivity 

a vliv výkonnosti trhu práce na životní úroveň. 

Jinými slovy je produktivita práce účinností každé lidské práce, která je vynaložena 

a vytváří užitečné statky. Produktivita práce také patří mezi hlavní makroekonomické 

ukazatele reálné ekonomiky a ekonomické výkonnosti. Je dobrým ohlédnutím za výkonností 

a prosperitou podniků. Rozdíly v produktivitě práce jsou v jednotlivých podnicích i zemích 

značné. Z objektivního hlediska je hlavním zdrojem jak konkurenceschopnosti, tak 

ukazatelem výkonnosti podniků, potažmo celé ekonomiky státu. 57
  

V podnikové praxi je proto hodnocení produktivity práce především součástí širšího 

posuzování produktivity celého podniku a je jedním z faktorů celkového posuzování výsledků 

podnikové činnosti ve vztahu na spotřebě jednotlivých produktivních činitelů (kapitálu práce, 

surovin, energií aj.). Proto se měření produktivity práce zužuje pouze na vzájemné posuzování 

výsledků činnosti (např. objem produkce) a času, který byl na tuto činnost vynaložen. Tímto 

způsoben však nelze zjistit, zda by změna výsledku činnosti způsobená zvýšením intenzity práce 

nebo změnou kvality vynakládané práce případně jiným vlivem.58  

Produktivita práce je velmi sledovaným ukazatelem. Nízká produktivita práce při 

vysokém využití pracovní síly naznačuje nízkou vybavenost práce kapitálem (resp. jeho nižší 

technologickou úroveň a neefektivní využití) a vysoký podíl pracovníků s nízkou 
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 KADEŘÁBKOVÁ, Anna. Základy makroekonomické analýzy, Praha; Linde s.r.o., 2003. 175 s. ISBN 

808613136X. 
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 HYRŠLOVÁ, Jaroslava a Jiří KLEČKA. Ekonomika podniku. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomie a 
managementu, 2008, [10344. ISBN 978-808-6730-363, s. 189 
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 SOUKUPOVÁ, Věra a Dana STRACHOTOVÁ. Podniková ekonomika. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze, 2005. ISBN 80-7080-575-7. 
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produktivitou.
59

 Produktivita práce se tradičně sleduje a vyhodnocuje nejen na podnikové 

a vnitropodnikové úrovni, ale i na úrovni národního hospodářství.60
 

3.2.1 Naturální metoda 

Vyjadřuje produktivitu práce v hmotných jednotkách, měřenou přímým i nepřímým 

způsobem. Naturální metoda je použitelná tam, kde se jedná o porovnatelné, v naturální formě 

slučitelné výrobky nebo výkony (kapacitní přepočty, hmotné bilance apod.) 

Při přímém způsobu měření produktivita práce je ukazatel konstruován jako poměr 

objemu vyrobené produkce k množství času vynaloženého na tuto výrobu: 

 

 

 
 (3.1) 

ZDROJ: Kadeřábková, 2001 

Při nepřímém způsobu měření produktivity práce získáváme tzv. pracnost a ukazatel je 

konstruován jako poměr množství času vynaloženého na výrobu ku objemu vyrobené produkce. 

 

 

 (3.2) 

ZDROJ: Kadeřábková, 2001 

kde: 

PP …… produktivita práce 

Q …… 
objem vyrobené produkce (v naturálních jednotkách, peněžních jednotkách, 

normohodinách) 

T ....... množství času vynaložené na tuto výrobu 

W …… pracnost na jednotku výroby 

 

Další ukazatele sledují výkonnost podniku ve vztahu k počtu zaměstnanců, případně 

místo počtu zaměstnanců je možné použít náklady na jejich mzdy neboli osobní náklady. 
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 KADEŘÁBKOVÁ, Anna. Technologická změna, růst a konkurenceschopnost. V Praze: Vysoká škola 
ekonomická v Praze, 2001. 157 s. ISBN 8024501465. 
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 KADEŘÁBKOVÁ, Anna a Václav ŽĎÁREK. Makroekonomická analýza. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola 
ekonomie a managementu, 2006, 293 s. ISBN 978-808-6730-059. 
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3.2.1.1 Ukazatel výnosy k osobním nákladům 

Ukazatel výnosy k osobním nákladům sleduje, jakou část z osobních nákladů na 

zaměstnance je schopen podnik pokrýt z výnosů, tedy peněžních částek, které podnik získal 

z veškerých svých činností. Čím větší je tento poměr, tím lepší je výnosnost na jednu korunu 

vyplacenou zaměstnancům. 

 

 
 (3.3) 

ZDROJ: Kadeřábková, 2001 

3.2.1.2 Ukazatel osobní náklady k přidané hodnotě 

Ukazatel osobní náklady k přidané hodnotě sleduje, jakou část z toho, co bylo 

vytvořeno v provozu, spotřebují náklady na zaměstnance. Čím menší je tento poměr, tím lepší 

je výkonnost na jednu korunu vyplacenou zaměstnancům.  

 

 
 (3.4) 

ZDROJ: Kadeřábková, 2001 

3.2.1.3 Ukazatel produktivita práce z přidané hodnoty 

Produktivita práce z přidané hodnoty sleduje, jak velká přidaná hodnota připadá na 

jednoho pracovníka. Je možné ji srovnat s průměrnou mzdou na jednoho pracovníka, přičemž 

čím větší je produktivita práce a čím menší je průměrná mzda, tím větší efekt ze zaměstnanců 

plyne. 
61

  

  (3.5) 

ZDROJ: Scholleová, 2008 

 

 
 (3.6) 

ZDROJ: Scholleová, 2008 
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 SCHOLLEOVÁ, H.. Ekonomické a finanční řízení pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 256 s. 

ISBN 978-80-247-2424-9. s. 170 
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3.2.2 Cenová metoda 

Metoda, charakterizující objem vyrobené produkce formou peněžních ukazatelů. Pro 

svoji jednoduchost a mnohé praktické výhody při výpočtech produktivity práce (srovnatelnost 

různorodých výrobních programů) je tato metoda jednou z velmi rozšířených. 

Úroveň produktivity práce je vyjádřena vzorcem 
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(3.7) 

ZDROJ: Scholleová, 2008 

kde: 

Q1, Q2,…, Qn …… množství jednotlivých výrobků určitého sortimentu  

c1, c2,…, cn ....... ceny jednotlivých výrobků podle sortimentů 

T1, T2,…, Tn …… množství vynaložené práce na jejich výrobu v časových jednotkách 

3.2.3 Metoda jednotek práce 

Metoda založená na časové jednotce. Je relativně nejdokonalejší a nejprogresivnější 

metodou měření spotřeby práce (pracovní náročnosti), která je inverzním vyjádřením 

produktivity práce. Jejímu většímu rozšíření brání poměrně obtížné zjišťování přesného 

odpracovaného času všech pracovníků zahrnovaných do přepočtů produktivity práce na 

jednotlivé výrobky a výkony. 

Základní časovou jednotkou je normohodina neboli hodina normování práce, což je 

množství práce, které má být podle normy vykonáno za jednu hodinu. Skutečně odpracovaný 

čas se může lišit od času stanoveného normou, tzn., že během jedné hodiny může dělník 

vykonat práci odpovídající více nebo méně než normohodině. Potom buď normu překračuje, 

nebo neplní. Normohodiny mohou být  

 stálé, které se během určitého období se nemění, 

 běžné, které se mění v důsledku uskutečněných technickoorganizačních 

opatření. 



S t r a n a  | 38 

 

 

 

Vztah mezi stálými a běžnými normohodinami udává růst produktivity práce 

v důsledku zpevnění stálých normohodin. Stále normohodiny jsou nástrojem pro řízení a plánování 

výrob, využívá se jich při propočtu vlivu sortimentních změn na objem výroby.62
 

3.2.3.1 Ukazatel snížení normované pracnosti objemu výroby 
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(3.8) 

ZDROJ: Novák a Hryzlák, 2007 

kde 

ti …… snížení normované pracnosti objemu výroby 

NHú …… úspora v normohodinách 

NHpl ....... počet plánovaných normohodin pro daný objem výroby 

 

3.2.3.2 Ukazatel průměrného plnění výkonových norem výrobními dělníky 
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(3.9) 

ZDROJ: Novák a Hryzlák, 2007 

kde 

PVN …… plnění výkonových norem 

NH …… spotřeba normohodin na daný objem výkonů dle příslušných norem 

SH ....... skutečně odpracované hodiny dělníků na daný objem výkonů  

Metoda jednotek práce umožňuje vyjádřit jedním číslem (agregovaně) produktivitu 

práce při výrobcích (výkonech) různého druhu a kvality produkce (výroby). Předpokladem je 

vysoká úroveň normování práce a technicky zdůvodněných norem. Rozdílnost pracovních 

podmínek je zohledněna rozdílnou potřebou normohodin pro dané výkony. 

Normování práce je činnost, jejímž výsledkem je určení míry spotřeby živé práce ve 

výrobě, tj. technicky a ekonomicky zdůvodněné pracovní normy. Metody normování práce 

musí využívat nejnovějších poznatků vědy a techniky a musí být zajištěna objektivnost, 

                                                           
62

 NOVÁK, Josef a Jan HRYZLÁK. Ekonomika a řízení provozu. Ostrava: VŠB - Technická 
univerzita Ostrava, 2007, 75 s. CZ.04.1.03/3.2.15.3/0414.  
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dostatečná podrobnost a úplnost (komplexnost) podkladů a jejich zpracování. Pracovní normy 

jsou souhrnem předpisů, stanovujícím způsob provedení práce ve vztahu k technickým 

podmínkám a hospodárnosti. Určují jaká kvalifikace je vyžadována pro uvedený výkon 

současně s potřebným množstvím živé práce, nezbytně nutným pro její provedení. Potřebný 

pracovní čas na jednotku práce nebo výkonu (výrobek) je dán součtem času práce, času 

přestávek obecně nutných a času přestávek podmínečně nutných. Ukazatelem kvality 

výkonových norem je stupeň jejich plnění v %, který je dán poměrem pracovního času 

stanoveného normou a skutečně odpracovaného času.  
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4 CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÉHO PODNIKU  

4.1 Historie a popis podniku 

Výrobní družstvo IRISA bylo založeno v roce 1954 s tehdejším názvem Sklářské 

lidové družstvo, jehož prvním výrobním programem byla výroba skleněných ručně 

vyráběných vánočních ozdob a kartonážní výroba.  

Roku 1969 vzniká IRISA jako družstvo invalidů a zároveň je zahájen další výrobní 

program a to činnost orientovaná na zpracování termoplastů vstřikováním a vakuovým 

tvarováním. Tento výrobní program se začal dynamicky rozvíjet. Změny po roce 1989 

a následné otevření domácích i zahraničních trhů vedly vedení družstva k radikálním změnám 

ve výrobním programu zpracování termoplastů. 

V roce 1994 patřila IRISA mezi sedm největších zaměstnavatelů na Vsetínsku 

(viz Tabulka 4.1). O rok později dokonce mezi čtyři největší zaměstnavatele v průmyslu 

(viz Tabulka 4.2). 

Tabulka 4.1 Největší zaměstnavatelé v průmyslu na Vsetínsku, k 30. 6. 1994 

Pořadí Závod Odvětví Počet zaměstnanců 

1. Zbrojovka Vsetín, Vsetín strojírenské 4510 

2. MEZ  s.p., Vsetín elektrotechnické 1188 

3. Crystalex a.s., Karolinka sklářské 666 

4. Heliotherm spol. s r.o., Vsetín sklářské 500 

5. Zbrojovka a.s., Jablůnka strojírenské 430 

6. Irisa v.d., Vsetín sklářské 400 

7. Foresta a.s., Velké Karlovice dřevozpracující 330 

ZDROJ: Šich a kol., 1994 

Tabulka 4.2 Největší zaměstnavatelé v průmyslu na Vsetínsku na konci roku 2005 

Pořadí Firma Odvětví Počet zaměstnanců 

1. Systém Technik Vsetín, Vsetín strojírenské 612 

2. Austin Detonator, Vsetín chemické 572 

3. TES Vsetín elektrotechnické 534 

4. IRISA, Vsetín ostatní 485 

5. Hirschmann, Vsetín strojírenské 386 

6. Indet Safety Systems, Vsetín strojírenské 363 

7. Crystalex Karolinka sklářské 298 

ZDROJ: Válková, Toušek, 2009 

Situace ve 2. pololetí 2008 se zhoršila jak v tradiční výrobě vánočních ozdob, tak ve 

výrobě plastů, která je závislá na automobilovém průmyslu. K této situaci dále přispělo 
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ukončení činnosti společnosti Helpline s.r.o., která působila do března 2008 v areálu tohoto 

družstva a se kterou družstvo spolupracovalo. Družstvo IRISA se tak muselo potýkat 

s propouštěním zaměstnanců a kleslo tak na šestou pozici největšího zaměstnavatele 

v průmyslu na Vsetínsku (viz Tabulka 4.3). 

Tabulka 4.3 Největší zaměstnavatelé v průmyslu SO ORP Vsetín k 21. 12. 2010 

Pořadí Firma Odvětví Počet zaměstnanců 

1. WOCO STV, Vsetín strojírenské 819 

2. Austin Detonator, Vsetín chemické přes 700 

3. TES Vsetín, Vsetín elektrotechnické přes 500 

4. Hirschmann Czech, Vsetín strojírenské 450 

5. Indet Safety Systems, Vsetín strojírenské 420 

6. IRISA, v. d., Vsetín ostatní 267 

7. Crystalex CZ, Karolinka sklářské přes 100 

ZDROJ: Daňová, 2011 

V současné době družstvo i nadále plní své původní poslání a zaměstnává převážně 

osoby se změněnou pracovní schopností, kterých je z celkového počtu zaměstnanců téměř 

60 %. 

4.2 Předmět činnosti 

V současné době má družstvo 4 výrobní programy. Nosným programem družstva je 

lisování a montáž výrobků z termoplastů, kterou se zabývá závod 2. V plně vytíženém 

třísměnném provozu jsou lisovány a montovány plastové díly převážně pro vnitřní vybavení 

osobních vozidel. Pro rozšiřování technicky náročných prací je průběžně renovováno 

technické zařízení a byl zaveden nový systém kvality. Závod byl certifikován německou 

společností TÜV Anlagentechnik GmbH, Rheinland/Berlin-Brandenburg podle norem 1998 

ISO 9001:1995, 2001 ISO 9001:2000, 2001 ISO/TS 16949:1999, 2003 ISO/TS 16949:2002, 

2003 ISO 14001. 

Tyto certifikáty dávají záruku dalšího rozšiřování výroby pro automobilový průmysl. 

Kromě zmíněných výrob pro automobilový průmysl lisovna vyrábí i výrobky z plastů pro 

domácí trh (nádoby pro uskladnění potravin, přepravky, hračky, aj.). Na těchto výrobách se 

v současné době podílí zhruba 240 zaměstnanců, kteří realizují více jak 60 % tržeb výrobního 

družstva Irisa.  
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Podpůrným závodem pro lisovnu plastů je nástrojárna, která svými 28 zaměstnanci 

zajišťuje pro lisovnu nezbytný servis a rovněž produkuje vlastní výrobky pro zákazníky, 

zejména formy pro vstřikování a vakuování plastů, střižné a ohybové nástroje. 

Zůstávají dva nejstarší a tradiční programy výrobního družstva IRISA a to výroba 

vánočních ozdob (závod 1) a kartonáž (závod 3). Výroba vánočních ozdob si díky tradici 

a důslednému sledování moderních trendů a technologií udržuje velmi dobrou pozici ve 

sdružení Ornex, což je vývozní společnost, která se zabývá výhradně exportem skleněných 

ručně foukaných a ručně dekorovaných vánočních ozdob a dalších výrobků. IRISA nabízí 

široký výběr vysoce kvalitních, klasických i módních, skleněných vánočních ozdob 

nejrůznějších tvarů ručně dekorovaných a malovaných. Pro každé vánoce jsou zpracovávána 

jiná témata kolekcí. V současné době disponuje závod 13 000 vzory dekorů na koulích, 

oválech a špicích a 900 kusy forem s figurální tématikou. Téměř 90 % produkce směřuje do 

USA a zemí EU. I přes současné odbytové problémy způsobené nepříznivým vývojem na 

zahraničních i domácích trzích a také konkurencí polských a čínských výrobců se na výrobě 

ozdob podílí stále 120 zaměstnanců. 

Kartonážní výroba je obor, který se začal v družstvu rozvíjet brzy po jeho vzniku, 

zprvu to byly jednoduché lepenkové krabice pro vlastní vánoční ozdoby. Postupně byla 

výroba modernizována a v současné době nabízí svým obchodním partnerům kartonážní 

výrobu dle individuálních požadavků zákazníka - krabice z lepenky s potiskem i bez potisku, 

skládačky, přepravní krabice, dekorační i potahovanou kartonáž pro luxusní kazety a dárková 

balení. Sítotisk, tisk ofsetem a flexotisk umožňuje tisk tiskopisů, propagačních materiálů, 

krabic klopových i výrobků z vlnitých lepenek. V současné době se závod zaměřuje na 

rozšíření výroby o montážní práce. Zaměstnává 70 zaměstnanců. Svými tržbami se z 18 % 

podílí na tržbách výrobního družstva. 

IRISA, výrobní družstvo je členem regionálního Plastikářského klastru, jehož aktivity 

směřují do 4 prioritních oblastí, jako je vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, výzkum a vývoj, 

společný nákup produktů a služeb, prezentace a propagace klastru. Družstvo je rovněž členem 

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, což je zájmové sdružení s více než 

stovkou podnikatelů a ostatních zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají nadpoloviční podíl 

spolupracovníků se zdravotním postižením, nebo se na podpoře jejich zaměstnávání 

významně podílejí. 
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4.3 Politika zaměstnanosti a lidské zdroje 

Hlavním cílem výrobního družstva IRISA je pro nejbližší období nadále vytvářet 

pracovní místa pro zdravotně postižené občany, stabilizovat výrobní program vánočních 

ozdob a kartonáže a rozvíjet výrobu plastových dílů pro automobilový průmysl. 

Oproti roku 2009 došlo k 31.12.2010 k nárůstu o 26 kmenových zaměstnanců, 

průměrný evidenční stav se ale snížil o 23 zaměstnanců. Procento OZP meziročně vzrostlo 

o 2,8 p.b. na hodnotu 60,8 %. Družstvu se tak podařilo opět splnit kritérium zaměstnání více 

než 50 % OZP dle § 81 zákona o zaměstnanosti63
 pro účely tzv. náhradního plnění 

(viz kapitola 2.2.1.2). 

Tabulka 4.4 Stavy zaměstnanců v letech 2009, 2010, IRISA 

Rozdíl

2010 2009 10/09

kmenový stav zaměstnanců 267 241 26

OZP 159 133 26

mimo evidenční stav celkem 11 13 -2

evidenční stav 256 228 28

OZP 156 129 27

průměrný evidenční stav 241 264 -23

z toho:

Závod 1 (z toho OZP) 55 (41) - -

Závod 2 (z toho OZP) 96 (55) - -

Závod 3 (z toho OZP) 73 (56) - -

průměrný přepočtený stav* 237,5 260,0 -22,5

% OZP 60,8 58,1 2,8

* dle § 11 vyhlášky č. 518/2004 Sb

Skutečnost

 

ZDROJ: Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo 

Poměr OZP na závodě 1 je 74,5 %, na závodě 2 je 57,2 % a na závodě 3 je 76,7 %. 

Důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav zaměstnanců je pracovní neschopnost 

(viz Tabulka 4.5). V roce 2010 došlo k jejímu nárůstu (o 3,9 %). Počet dnů neschopnosti ale 

poklesl o 6 929 dnů (o 48,3 %). Procento neschopnosti se snížilo o 8,1 p.b., hlavní skupinou 

osob, které nejvíce ovlivňují pracovní neschopnost jsou dlouhodobě nemocní. V průběhu 

období bylo vykázáno 7 407 kalendářních dnů neschopnosti, z toho bylo 5 492 dnů 

                                                           
63

 Česko. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů České republiky: Ministerstvo vnitra, 2004, 
143, s. 8317-8331. ISSN 1211-1244, § 81 
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pracovních. Nejvyšší pracovní neschopnost z výrobních závodů zůstala na závodě 2 

(17,70 %). Naopak nejnižší je na závodě 1 (9,20 %).  

Tabulka 4.5 Pracovní neschopnost v letech 2009, 2010, IRISA 

Nemocnost a úrazovost 1-12/10 1-12/09 

celkem ženy celkem ženy 

počet pracovních neschopností 133 101 128 94 

z toho: 

- nemoc 115 87 117 86 

- nemoc z povolání     

- pracovní úraz 8 6 4 3 

- ostatní úrazy 10 8 7 5 

počet dnů neschopnosti 7 407 14 336 

z toho: 

- nemoc 6 211 13 436 

- nemoc z povolání   

- pracovní úraz 357 58 

- ostatní úrazy 839 842 

% neschopnosti 8,4 16,5 
ZDROJ: Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo 

Přetrvává paradoxní situace, že závod, kde jsou primárně přijímání zdraví lidé, má 

nejvyšší nemocnost a naopak, kde je nejvyšší podíl OZP je nemocnost nejnižší. Z dílen byla 

nejvyšší nemocnost na dílnách: foukárna (24,50 %) na závodě 1, lisovna (23,30 %) na závodě 

2. Došlo ke zkrácení délky jedné pracovní neschopnosti. Detail nemocnosti je uveden 

v příloze č. 1.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

4.4 Odbyt 

Největším zákazníkem závodu 1 byla v roce 2010 tradičně firma Ornex, jež jak již 

bylo uvedeno výše, je vývozní společnost, která se zabývá výhradně exportem skleněných 

ručně foukaných a ručně dekorovaných vánočních ozdob a dalších výrobků. Závod 1 měl 

smluvně přislíben prodej výrobní kapacity firmě Ornex v hodnotě 10 mil. Kč. V reálu byl 

naplněn zčásti a závod obdržel zakázky za 8,44 mil. Kč (viz Tabulka 4.6). TOP 10 zákazníků 

přineslo v roce 2010 tržby v hodnotě 12 585 tis. Kč, stejné firmy v předchozím roce přinesly 

13 007 tis. Kč, je tak patrný další meziroční pokles tržeb. Je nepříjemné, že k poklesu došlo 

i u tuzemských dealerů (o 1,2 mil. Kč). V TOP 10 zákazníků se drží na předních pozicích oba 

další závody družstva IRISA a významně tak přispívají k tržbám závodu 1. 
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Tabulka 4.6 TOP 10 zákazníků Závodu 1 v letech 2009, 2010, IRISA, v tis. Kč 

Pořadí 
2010 

TOP 10 zákazníků 

závodu 1 (tis. Kč) 
Odběr 
2010 

% z 

celkové 
fakturace 

Odběr 2009 Index % 

10/09 

Pořadí 
2009 

1. ORNEX, spol. s r.o.  8 443 59,42 8 245 102,4 1. 

2. TNS SERVIS s.r.o. 1 296 9,12 771 168,1 4. 

3. IRISA Závod 3 926 6,52 1 253 73,9 3. 

4. IRISA Závod 2 807 5,68 144 560,4 10. 

5. PREMT CZ spol. s r.o. 225 1,58 108 208,2 14. 

6. IRISA, drobný prodej 216 1,52 342 63,2 6. 

7. FREEDOM Juniors, s.r.o. 204 1,43 1 839 11,1 2. 

8. Moravel a.s. 183 1,29 137 133,6 12. 

9. Bohm Robin 144 1,02 148 97,6 9. 

10. Slezská tvorba 142 1,00 21 665,1 45. 

Celkem TOP 10 12 585 
 

13 007 96,8 
 

ZDROJ: Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo 

Závodu 2 přineslo TOP 10 zákazníků v roce 2010 tržby v hodnotě 96 887 tis. Kč 

(viz Tabulka 4.7), stejné firmy v předchozím roce přinesly pouze 65 307 tis. Kč, což je 

meziroční nárůst o 31 580 tis. Kč. Prakticky u všech zákazníků z TOP 10 roku 2010 došlo 

k nárůstu tržeb řádově v desítkách procent. Z tabulky je vidět výrazný nárůst tržeb u všech 

firem kromě Mlékárny Polná.  

Tabulka 4.7 TOP 10 zákazníků Závodu 2 v letech 2009, 2010, IRISA, v tis. Kč 

Pořadí 
2010 

TOP 10 zákazníků 

závodu 2 (tis. Kč) 

Odběr 
2010 

% z 

celkové 
fakturace 

Odběr 2009 Index % 

10/09 

Pořadí 
2009 

1. HELLA Innenleuchte-Systeme* 27 060 26,76 14 491 186,7 3. 

2. Visteon - Autopal s.r.o.* 25 242 24,97 22 357 112,9 1. 

3. ITW PRONOVIA, s.r.o.* 20 841 20,61 16 117 129,3 2. 

4. IMI International s.r.o. 12 606 12,47 5 257 239,8 5. 

5. Zlín Precision s.r.o. 3 036 3,00 2 128 142,7 8. 

6. WOCO STV s.r.o. 2 388 2,36 1 949 122,5 9. 

7. Mlékárna Polná spol. s r.o. 1 881 1,86 2 148 87,6 7. 

8. PRODEX s.r.o. 1 340 1,33    

9. BEMI s.r.o. 1 254 1,24 349 358,8 15. 

10. Continental Automotive System 1 241 1,23 512 242,6 13. 

Celkem TOP 10 96 887 
 

65 307 148,4 
 

ZDROJ: Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo, * automobilový průmysl 

Největším odběratelem se stala firma Hella, jejíž odbyt tvoří téměř 27 % z celkového 

prodeje. Společnost Hella je významným partnerem výrobců v automobilovém průmyslu 

a nabízí široký sortiment originálních náhradních dílů, především osvětlení. Na tomto odbytu 

má podíl výrobek Innenleuchte MG12 (vnitřní osvětlení), kterého se dosud prodalo za cca 
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15 mil. Kč. Avšak u tohoto dílu je 83% podíl materiálu. Hella tak v tržbách předčila firmu 

Visteon, která v minulých letech byla TOP zákazníkem výrobního družstva IRISA. 

Společnost Visteon je předním světovým dodavatelem pro automobilový průmysl.  

Podíl exportu představuje cca 6,6 % z celkového objemu tržeb. Přes pokles tržeb 

o 12,0 % největší podíl na tržbách nese firma skupiny Greiner, která patří mezi významné 

evropské producenty obalových materiálů. U této skupiny byl zaznamenán nárůst 

u montážních prací, ale pokles u prodeje obalových materiálů i dopravy a balení. 

Tabulka 4.8 TOP 10 zákazníků Závodu 3 v letech 2009, 2010, IRISA, v tis. Kč 

Pořadí 
2010 

TOP 10 zákazníků závodu 3 (tis. 

Kč) 

Odběr 
2010 

% z 

celkové 
fakturace 

Odběr 
2009 

Index % 

10/09 

Pořadí 
2009 

1. Greiner assistec s.r.o. 20 865 45,93 -   

2. Greiner packaging slušovice 9 935 21,87 35 240 28,2 1. 

3. FREEDOM Juniors, s.r.o. 2 047 4,51 2 309 88,6 3. 

4. ELLUX Glück s.r.o. 2 027 4,46 3 422 59,2 2. 

5. R K B s.r.o. 1 166 2,57 1 173 99,3 4. 

6. Greiner Packaging GmbH 763 1,68 1 052 72,6 5. 

7. IRISA závod 1 718 1,58 602 119,4 6. 

8. Austin Detonator s.r.o. 695 1,53 347 200,2 10. 

9. INDET SAFETY SYSTEMS a.s 607 1,34 397 152,7 8. 

10. REKLAMNÍ KLINIKA s.r.o. 368 0,81 -   

Celkem TOP 10 39 191 
 

44 543 88,0 
 

ZDROJ: Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo   

TOP 10 zákazníků přineslo závodu 3 v roce 2010 tržby v hodnotě 39 191 tis. Kč, 

stejné firmy přinesly v předchozím roce 44 543 tis. Kč, což je pokles o 5 352 Kč. U klíčových 

zákazníků poklesly tržby o 12,0 %. K nárůstu dochází u INDET SAFETY SYSTEMS a.s., 

Austin Detonator s.r.o. a závodu 1. U firem Greiner dochází k největšímu propadu tržeb 

u obalového materiálu o 4 465 tis. Kč a dopravy a balení o 271 tis. Kč. Objem montážních 

prací naopak narostl o 63 tis. Kč. V meziročním srovnání je patrný mírný pokles závislost na 

firmách skupiny Greiner. V roce 2009 činil podíl firmy Greiner 71,8 %, v roce 2010 pak 

69,5 %. 
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5 ANALÝZA EFEKTIVNOSTI A PRODUKTIVITY 

PRÁCE V PODNIKU 

5.1 Analýza efektivnosti práce 

Analýza efektivnosti a produktivity práce je v této části zkoumána jak na úrovni 

celého družstva, tak na úrovni jednotlivých závodů. Pro lepší pochopení výsledků je třeba si 

tyto závody připomenout. 

 Závodem 1 je výroba vánočních ozdob,  

 závodem 2 je lisovna plastů, jíž důležitou součástí je nástrojárna, 

 závodem 3 je kartonáž.  

5.1.1 Výsledek hospodaření 

Vývoj výsledku hospodaření výrobního družstva IRISA v letech 2009 a 2010 

zachycuje Tabulka 5.1.  

Tabulka 5.1 Výsledek hospodaření v letech 2009, 2010 IRISA, v tis. Kč 

Plán

2010 2010 2009 skutečnost/plán 10/09 skutečnost/plán 10/09

Náklady celkem 176 973 184 764 181 079 104 102 7 791 3 685

Výnosy celkem 180 273 189 331 180 866 106 105 9 058 8 465

Zisk 3 300 4 567 -213 138 -2 144 1 267 4 780

z toho Zisk:

Závod 1 100 -107 -729 15 -207 622

Závod 2 200 -388 -5 355 7 -588 4 967

Závod 3 3 000 5 366 5 894 179 91 2 366 -528

Index v %Skutečnost Rozdíl

 ZDROJ: Výkaz zisku a ztráty 2009 a 2010 a Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo 

U závodu 1 je hospodářský výsledek ve ztrátě 729 tis. Kč, oproti roku 2009 došlo ke 

snížení této ztráty o 622 tis. Kč, především v důsledku poklesu nákladů (viz kapitola 5.1.3). 

Závod 2 meziročně vykázal zlepšení hospodářského výsledku o 4 967 tis. Kč. Na krizi 

reagoval závod 2 v roce 2009 výraznou reorganizací středisek a snížením počtu 

technickohospodářských pracovníků a režijních dělníků na nezbytné minimum. Velmi tvrdě 

dopadla krize na středisko nástrojárny, které je nezbytnou součástí závodu 2 a kde se přes 

veškerou snahu nepodařilo získat výrobní náplň od externích firem. Největší podíl na velmi 
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dobrém hospodářském výsledku závodu má téměř 87% meziroční nárůst exportu firmě Hella 

(viz Tabulka 4.7) a taktéž výrazně navýšený prodej stávajícím zákazníkům, např. firmě 

Norgren i Continental.  

Hospodaření závodu 2 i přes výrazné zlepšení nadále výrazně ovlivňuje nejakostní 

výroba (viz Tabulka 5.2).  

Tabulka 5.2 Náklady na nejakostní výrobu v letech 2009, 2010, IRISA, v tis. Kč 

 2009 2010 Index v %   10/09 

Náklady na nejakostní výrobu Závod 2 2 860 1 719 60,1 

Tržby za vlastní výkony a zboží 76 944 99 240 128,9 

Nejakostní výroba/Tržby 3,7 1,7 46,6 

ZDROJ: Výkaz zisku a ztráty 2009 a 2010 a Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo  

Zatímco poměr nejakostní výroba/tržby za vlastní výkony a zboží dosáhly ve stejném 

období roku 2009 hodnoty 3,7 %, v roce 2010 to bylo 1,7 %, což je výrazné zlepšení. 

V absolutní částce tvořila nejakostní výroba 1,7 mil. Kč. Na snižování nejakostní výroby je 

nutno klást trvalý tlak. 

Výsledek hospodaření závodu 3 vykázal meziročně zhoršení o 528 tis. Kč na částku 

5 366 tis. Kč. Výnosy poklesly o 9,6 %, náklady o 9,7 %. Celkový výsledek hospodaření 

družstva dosahuje částky 4 567 tis. Kč, což je oproti přechozímu roku významný posun do 

kladných čísel a výsledek je tak ukazatelem překonání globální hospodářské krize, která měla 

v minulých letech přímý dopad na podnik. 
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5.1.2 Výnosy  

Plán družstva předpokládal pro rok 2010 výnosy 180 273 tis. Kč. Skutečnost dosáhla 

189 332 tis. Kč, tj. plnění plánovaných hodnot na 105,0 %. 

Tabulka 5.3 Výnosy celkem v letech 2009, 2010, IRISA, v tis. Kč 

Plán

2010 2010 2009 skutečnost/plán 10/09 skutečnost/plán 10/09

Výnosy celkem 180 273 189 332 180 866 105,0 104,7 9 059 8 466

z toho:

Závod 1 20 315 18 781 19 936 92,4 94,2 -1 534 -1 155

Závod 2 97 010 108 833 93 364 112,2 116,6 11 823 15 469

Závod 3 51 400 51 607 57 090 100,4 90,4 207 -5 483

Index v %Skutečnost Rozdíl

 ZDROJ: Výkaz zisku a ztráty 2009 a 2010 a Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo 

Tabulka 5.3 poukazuje, že výnosy jsou proti srovnatelnému období předchozího roku 

vyšší o 8 466 tis. Kč (meziroční plnění na 104,7 %), k výraznému nárůstu došlo na závodě 2. 

U závodu 1 se výnosy meziročně snížily o 1 155 tis. Kč (o 5,8 %).  U závodu 2 jsou 

výnosy proti minulému roku vyšší o 15 469 tis. Kč, tj. nárůst o 16,6 %. Tržby za vlastní 

výkony a zboží narostly o 29,0 %. Výnosy závodu 3 dosáhly za sledované období částky 

51 607 tis. Kč, to představuje pokles o 5 483 tis. Kč (9,6 %), Došlo k nárůstu prodeje výroby 

o 1 931 tis. Kč, nárůstu služeb o 193 tis. Kč a poklesu prodeje zboží o 7 334 tis. Kč. U výkonů 

jde o největší zákazníky (firmy skupiny Greiner a Ellux Vizovice), což přineslo pokles tržeb 

o 6 123 tis. Kč, Objem od firmy Ellux se meziročně propadly o 40,8 % (o 1 395 tis. Kč).  

5.1.2.1 Struktura výnosů družstva 

Tabulka 5.4 vyobrazuje strukturu výnosů družstva. Podíl tržeb za vlastní výkony 

a zboží výrazně narostl ve struktuře výnosů. Meziročně poklesl podíl ostatních výnosů. Jejich 

součástí v roce 2009 jsou dotace z projektu „Vzdělávejte se!
 64

“. Ve struktuře poklesly 

meziročně kurzové zisky o 0,29 %, v absolutní hodnotě o 409 tis. Kč (důsledkem menšího 

pohybu kurzu EUR). 
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 Projekt je zaměřen na zaměstnavatele, kteří v důsledku celosvětové finanční krize a hospodářské recese museli 

omezit výrobu ve svých provozech, a jejich zaměstnance. V rámci projektu mohou zaměstnavatelé získat 

finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance, kteří jsou ohroženi negativními 

důsledky organizačních změn podniku v důsledku krize. Zaměstnancům se tak dostane možnosti účastnit se 

dalšího vzdělávání, zdokonalit si své odborné znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti tzv. obecného 

vzdělávání1  a zaměstnavatelé získají prostor pro efektivnější řešení personální situace podniku v období krize. 
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Tabulka 5.4 Struktura výnosů družstva v letech 2009, 2010, IRISA, v tis. Kč (bez účtu 69965
) 

Plán

2010 2010 2009 skutečnost/plán 10/09

Tržby za vlastní výkony a zboží 142 097 155 763 140 629 87,9 83,9

Změna stavu zásob vlastní činnosti 450 1 484 -2 004 0,8

Akt. mat., zboží, služeb a DHM 227 371 195 0,2 0,1

Tržba z prodeje DHM a mteriálu 9 090 3 215 4 029 1,8 2,4

Příspěvek na OZP + CHD 12 588 13 236 13 682 7,5 8,2

Výnosyz odepsaných pohledávek 0 0 122 0,0

Kurzové zisky 1 523 1 448 1 857 0,8 1,1

Ostatní výnosy 760 1 663 9 192 0,9 5,5

Index v %Skutečnost

 

ZDROJ: Výkaz zisku a ztráty 2009 a 2010 a Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo 

5.1.2.2 Tržby za vlastní výkony a zboží 

Plán pro rok 2010 předpokládal dosažení tržeb ve výši 142 097 tis. Kč. Skutečnost je 

155 763 tis. Kč, což je plnění plánovaných hodnot na 109,6 %. Opět je zde patrný vliv vyšších 

tržeb na závodě 2. Na závodě 1 je patrný propad proti plánu o 2 770 tis. Kč., u závodu 3 poté 

pokles o 5 781 tis. Kč. Naopak u závodu 2 je velmi pozitivním jevem překročení plánu 

o 10 628 tis. Kč. 

Tabulka 5.5 Tržby za vlastní výkony a zboží v letech 2009, 2010, IRISA, v tis. Kč 

Plán

2010 2010 2009 skutečnost/plán 10/09 skutečnost/plán 10/09

IRISA celkem 142 097 155 763 140 629 109,6 110,8 13 666 15 134

z toho:

Závod 1 15 200 12 430 14 403 81,8 86,3 -2 770 -1 973

Závod 2 88 612 99 240 76 944 112,0 112,0 10 628 22 296

Závod 3 38 200 43 961 49 191 115,1 89,4 5 761 -5 230

Index v %Skutečnost Rozdíl

 ZDROJ: Výkaz zisku a ztráty 2009 a 2010 a Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo 

Celkově došlo k meziročnímu zvýšení tržeb za vlastní výkony a zboží o 15 134 tis. Kč 

(viz Tabulka 5.5). U závodu 2 výrazně narostly tržby za vlastní výkony a zboží hlavně u firem 

Hella, ITW a IMI (řádově o miliony Kč). U závodu 3 je zřejmý meziroční pokles vlastních 

výkonů o 5 210 tis Kč – nárůst výroby (o 6,0 %), nárůst služeb (o 7,3 %) a pokles prodeje 

materiálu o (50,5 %). U tří společností skupiny Greiner jde o pokles tržeb o 4 728 tis. Kč. 

Podíl montážních prací představuje cca 35,3 %, prodej zboží 16,4 % z celkových tržeb. 

Zbytek tvoří kartonážní výroba a služby. 
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 účet 699 = vnitropodnikové výnosy 
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5.1.2.3 Tržby z prodeje zboží, DHM a materiálu 

Tržby z prodeje DHM a materiálu byly plánovány pro rok 2010 ve výši 10 200 tis. Kč, 

skutečnost je vyšší o 1 016 tis. Kč, tj. plnění plánu na 110,0 % (viz Tabulka 5.6). 

Tabulka 5.6 Marže z prodeje zboží a materiálu, IRISA, v tis. Kč 

Marže z prodeje zboží a materiálu závod 1 závod 2 závod 3 

náklady (úč. 504+542)66
 8 3 150 8 059 

tržby (úč. 604+642)67
 68 3 303 7 800 

zisk 60 153 -259 

% marže 750,0% 4,9% -3,2% 

ZDROJ: Výkaz zisku a ztráty 2009 a 2010 a Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo 

Tržby je nutno porovnávat s náklady. U závodu 2 jde o prodej drtě, případně přeprodej 

materiálu. Závod 3 vykázal meziroční pokles marže o 4,3 %. Při nižším meziročním prodeji 

(o 7 470 tis. Kč) je zisk z prodeje materiálu a zboží nižší o 425 tis. Kč. 

5.1.2.4 Příspěvek na OZP 

Příspěvek na OZP a provoz chráněných dílen lze vyčíst z tabulky níže (viz Tabulka 

5.7). Plán byl sestaven dle rozpočtu jednotlivých závodů. Přihlíželo se k očekávanému % 

nemocnosti (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 1), která vedle počtu OZP výrazně 

ovlivňuje výši dotace. 

Tabulka 5.7 Příspěvek na OZP a provoz chráněných dílen v letech 2009,2010, IRISA, v tis. Kč 

Plán

2010 2010 2009 skutečnost/plán 10/09 skutečnost/plán 10/09

IRISA celkem 12,588 13,236 13,682 105.1 96.7 648 -446

z toho:

Závod 1 3,200 3,385 3,614 105.8 93.7 185 -229

Závod 2 2,896 3,170 3,191 109.5 99.3 274 -21

Závod 3 5,400 5,665 5,780 104.9 98.0 265 -115

Index v %Skutečnost Rozdíl

 ZDROJ: Výkaz zisku a ztráty 2009 a 2010 a Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo 

Příspěvek na OZP a provoz chráněných dílen meziročně poklesl o 446 tis. Kč. 

V důsledku poklesu počtu OZP v průběhu roku 2010 příspěvek poklesl o 559 tis. Kč. Ve 

2. pololetí družstvo poté vytvořilo 2 chráněné dílny. Závod 3 obdržel v průběhu 3. kvartálu 

dotaci 600 tis. Kč na zřízení nové chráněné dílny, závod 2 pak dotaci ve výši 400 tis. Kč dle 

podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti (zpětně čtvrtletně). Obě dotace byly 
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 Účet 504: Prodané zboží; Účet 542: Prodaný materiál 
67

 Účet 604: Tržby za zboží; Účet 642: Tržby z prodeje materiálu 
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účtovány na majetkových účtech. Průměrná úhrada na 1 OZP poklesla ze 7 435 Kč/měs. 

v roce 2009 na 7 127 Kč/měs. v roce 2010, což je pokles o 308 Kč (viz. Tabulka 5.8). 

Tabulka 5.8 Druhy příspěvků na OZP a provoz chráněných dílen v letech 2009,2010, IRISA, v tis. Kč 

Index Rozdíl

2010 2009 10/09 10/09

IRISA celkem 13 236 13 682 96,7 -446

Na podporu zaměstnávání OZP 12 423 12 982 95,7 -558

Na zřízení CHD 813 700 116,1 113

Na zřízení CHPM 24 0 - 24

Částečná úhrada provozních nákladů 0 0 - 0

Skutečnost

ZDROJ: Výkaz zisku a ztráty 2009 a 2010 a Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo 

CHD = chráněná dílna 

CHPM = chráněné pracovní místo 

5.1.3 Náklady 

Plánované hodnoty jsou proti skutečnosti nižší o 7 791 tis. Kč, Důležité je, že toto 

překročeni plánovaných nákladů družstva o 4,4 % je ovlivněno nárůstem tržeb o 5,0 %. 

Tabulka 5.9 Náklady celkem v letech 2009, 2010, IRISA, v tis. Kč 

Plán

2010 2010 2009 skutečnost/plán 10/09 skutečnost/plán 10/09

IRISA celkem 176 973 184 764 181 079 104,4 102,0 7 791 3 685

z toho:

Závod 1 20 215 18 888 20 665 93,4 91,4 -1 327 -1 777

Závod 2 96 810 109 221 98 719 110,5 108,4 12 411 10 502

Závod 3 48 400 46 241 51 196 95,5 90,3 -2 159 -4 955

Index v %Skutečnost Rozdíl

 ZDROJ: Výkaz zisku a ztráty 2009 a 2010 a Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo 

Proti srovnatelnému období loňského roku došlo ke zvýšení nákladů o 3 685 tis Kč. 

Ve kterých položkách a u kterých závodů, ukazuji tabulky a grafy struktury nákladů 

v kapitole 5.1.3.1. 

Podíl nákladů z výnosů byl plánován ve výši 98,2 % (viz Tabulka 5.10). 

Tabulka 5.10 Podíl nákladů a výnosů v letech 2009, 2010, IRISA, v tis. Kč 

Plán

2010 2010 2009 skutečnost/plán 10/09

IRISA celkem 176 973 184 764 181 079 104,4 102,0

Podíl nákladů k výnosům 98,2 97,6 100,1 99,4 97,5

Index v %Skutečnost

 ZDROJ: Výkaz zisku a ztráty 2009 a 2010 a Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo 

Podíl nákladů k výnosům meziročně poklesl (r. 2009 = 100,1 %, r. 2010=97,6 %). 
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5.1.3.1 Struktura nákladů 

Ze struktury nákladů (viz Tabulka 5.11) plyne, že materiálové spolu s osobními 

náklady tvoři 69,7 % nákladů družstva, tj. nárůst o 5,4 % proti roku 2009. Ve struktuře narostl 

podíl přímého materiálu z 32,9 % na 37,6 %, podíl mezd vzrostl z 31,4 % na 32,1 %. 

Následující 3 tabulky a grafy zobrazují strukturu nákladů v jednotlivých závodech. 

Tabulka 5.11 Struktura nákladů Závodu 1 v letech 2009, 2010, IRISA, v tis. Kč 

Plán

2010 2010 2009 2010 2009

Přímý materiál 3 250 1 315 2 608 7,0 12,6

Ostatní materiál + energie 1 681 1 357 1 381 7,2 6,7

Služby 969 1 034 1 189 5,5 5,8

Osobní náklady celkem 10 450 10 947 11 281 58,0 54,6

Odpisy 700 883 962 4,7 4,7

Finanční náklady 320 257 352 1,4 1,7

Vnitropodnikové náklady 2 730 3 037 2 764 16,1 13,4

Ostatní náklady 115 58 128 0,3 0,6

% podílSkutečnost
Závod 1

ZDROJ: Výkaz zisku a ztráty 2009 a 2010 a Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo 

Struktura nákladů se změnila ve prospěch vnitropodnikových nákladů (zakázky pro 

závod 3). Narostl podíl mzdových nákladů. 

 

Graf 5-1 Struktura nákladů Závodu 1 v roce 2010, IRISA, v % 

ZDROJ: Vlastní zpracování 

 

Osobní náklady tvoří u tohoto závodu 57,9 % nákladů. Ve struktuře nákladů jsou proti 

roku 2009 vyšší o 3,37 %. 
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Tabulka 5.12 Struktura nákladů Závodu 2 v letech 2009, 2010, IRISA, v tis. Kč 

Plán

2010 2010 2009 2010 2009

Přímý materiál 50,005 51,807 42,147 47.7 42.7

Ostatní materiál + energie 8,273 8,254 7,857 7.6 8.0

Služby 2,757 4,846 4,216 4.4 4.2

Osobní náklady celkem 19,640 24,339 22,730 22.3 23.0

Odpisy 4,985 5,135 7,073 4.7 7.2

Finanční náklady 3,360 3,187 3,599 2.9 3.6

Vnitropodnikové náklady 4,270 4,298 5,377 3.9 5.4

Ostatní náklady 3,520 7,354 5,810 6.7 5.9

% podílSkutečnost
Závod 2

ZDROJ: Výkaz zisku a ztráty 2009 a 2010 a Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo 

Výrazně narostl podíl přímého materiálu na celkových nákladech (přímý materiál tvoří 

47,4 %), díky výraznému nárůstu nových výrob. Ve struktuře došlo k meziročnímu poklesu 

podílu osobních nákladů na 22,3 % (vliv vyplaceného odstupného a nedostatku zakázek 

v roce 2009). Odpisy jsou nižší o 1 938 tis. Kč (důsledek neinvestování v roce 2009 i 2010). 

Poklesly finanční náklady o 412 tis. Kč díky poklesu úvěrů. 

 

Graf 5-2 Struktura nákladů Závodu 2 v roce 2010, IRISA, v % 

ZDROJ: Vlastní zpracování 
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Tabulka 5.13 Struktura nákladů Závodu 3 v letech 2009, 2010, IRISA, v tis. Kč 

Plán

2010 2010 2009 2010 2009

Přímý materiál 17 000 10 588 9 025 22,9 17,6

Ostatní materiál + energie 2 050 1 665 1 863 3,6 3,6

Služby 1 635 2 109 1 591 4,6 3,1

Osobní náklady celkem 15 000 17 834 17 140 38,6 33,5

Odpisy 1 500 1 277 1 560 2,8 3,0

Finanční náklady 600 470 582 1,0 1,1

Vnitropodnikové náklady 3 685 4 151 4 143 9,0 8,1

Ostatní náklady 6 930 8 147 15 292 17,6 29,9

% podílSkutečnost
Závod 3

ZDROJ: Výkaz zisku a ztráty 2009 a 2010 a Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo 

Náklady závodu ve výši 46 241 tis. Kč představují snížení o 4 955 tis. Kč (pokles 

o  9,7 %). V % podílu narostly osobní náklady o 5,1 %, došlo k nárůstu přímých 

materiálových nákladů o 5,3 % (obalový materiál nově započítáván do cen výrobků). Součástí 

ostatních nákladů jsou i náklady z prodeje zboží a materiálu (8 059 tis. Kč). Ostatní náklady 

poklesly o 7 045 tis. Kč, to se promítlo i do % podílu. O 0,9 % narostly díky změně struktury 

vnitropodnikové náklady - spolupráce se závodem 1. 

 

Graf 5-3 Struktura nákladů Závodu 3 v roce 2010, IRISA, v % 

ZDROJ: Vlastní zpracování 
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5.1.3.2 Osobní náklady 

Osobní náklady byly plánovány pro rok 2010 pro 224 přepočtených zaměstnanců 

v částce 51 783 tis. Kč a jsou překročeny o 7 538 tis. Kč, tj. o 14,6 % při skutečném počtu 

pracovníků 237,5 (ovlivněno vyšším objemem výroby). Vzhledem k dobrému hospodářskému 

výsledku bylo rozhodnuto koncem roku o výplatě odměn pro zaměstnance. Družstvu to 

přineslo náklady ve výši 400 tis. Kč. 

Tabulka 5.14 Osobní náklady v letech 2009, 2010, IRISA, v tis. Kč 

Plán

2010 2010 2009 skutečnost/plán 10/09 skutečnost/plán 10/09

IRISA celkem 51 783 59 321 56 886 114,6 104,3 7 538 2 435

z toho:

Závod 1 10 450 10 947 11 281 104,8 97,0 497 -334

Závod 2 19 640 24 339 22 730 123,9 1 007,1 4 699 1 609

Závod 3 15 000 17 834 17 140 118,9 104,0 2 834 694

Index v %Skutečnost Rozdíl

 ZDROJ: Výkaz zisku a ztráty 2009 a 2010 a Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo  

U závodu 1 došlo k meziročnímu poklesu osobních nákladů o 334 tis. Kč (nižší počet 

pracovníků a vyplacené odstupné v roce 2009). Jde o meziroční pokles nákladů o 3,0 %. 

Závod po několika letech téměř nečerpal 60 % náhradu mzdy. Doplatky do minimální mzdy 

činily 10,5 tis. Kč, vyplacené dohody 288 tis. Kč. Vyplacené nemocenské dávky za prvních 

14 dnů nemoci činily 48 tis. Kč, náhrady za návštěvy u lékařů pak 102 tis. Kč. 

Závod 2 vykazuje překročení loňských mezd o 1 609 tis. Kč (nárůst počtu pracovníků 

a výplata odměn za dosažení hospodářského výsledku). 

Nárůst osobních nákladů u závodu 3 o 694 tis Kč je dán poklesem počtu pracovníků, 

při současném nárůstu výplaty dohod, které kryjí nárazovost výroby. Na přímých mzdách 

byla na tomto závodě vyplacena částka 4 793 tis. Kč, což je o 43 tis. Kč více, než v roce 2009. 
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5.2 Analýza produktivity práce 

5.2.1 Ukazatel výnosy k osobním nákladům 

Ukazatel výnosy k osobním nákladům sleduje, jak je podnik schopen krýt osobní 

náklady (veškeré požitky zaměstnanců včetně příjmů společníků a členů družstva ze závislé 

činnosti) svými výnosy.  

V případě sledované podniku výrobního družstva IRISA je druhou nejvýznamnější 

složkou výnosů dotace z titulu zaměstnávání více než 50 % OZP, proto ukazatel výnosy 

k osobním nákladům je sledován jak s těmito dotacemi, tak bez nich. 

Tabulka 5.15 Výnosy k osobním nákladům, IRISA, 2009, 2010, v tis. Kč 

 2009 

 

2010 

 

Index v %   

10/09 

Dotace 13 682 13 236 96,7 

Celkové výnosy bez dotací  167 184 176 096 105,3 

Celkové výnosy s dotacemi 180 866 189 332 104,7 

Osobní náklady 56 886 59 321 104,3 

Celkové výnosy bez dotací/osobní náklady 2,9 3,0 101,0 

z toho celkové výnosy bez dotací/osobní náklady    

Závod 1 1,5 1,4 97,2 

Závod 2 4,0 4,3 109,4 

Závod 3 3,0 2,6 86,1 

Celkové výnosy s dotacemi/osobní náklady  3,2 3,2 100,4 

z toho celkové výnosy s dotacemi/osobní náklady       

Závod 1 1,8 1,7 97,1 

Závod 2 4,1 4,5 108,9 

Závod 3 3,3 2,9 86,9 

ZDROJ: Výkaz zisku a ztráty 2009 a 2010 a Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo 

Čím vyšší je ukazatel, tím lépe podnik dokáže zhodnotit vložené peníze na 

zaměstnance. 
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Graf 5-4 Ukazatel výnosy k osobním nákladům, s a bez dotací v letech 2009, 2010, IRISA 

ZDROJ: Vlastní zpracování 

 

Ukazatel výnosy k osobním nákladům dosahuje lepších výsledků (viz Graf 5-4) na 

základě dotací z titulu zaměstnávání více než 50 % OZP. I přesto se hodnota pohybuje 

hluboko pod průměrnou hodnotou ve zpracovatelském průmyslu za rok 2010
68

 (9,7), což je 

trojnásobně vyšší hodnota než které dosahuje družstvo. Rozdílnost je zcela jistě dána 

specifikem výroby družstva, ale současně jeho nestabilní finanční situací na jednotlivých 

závodech. 

 

Graf 5-5 Ukazatel celkové výnosy/osobní náklady dle závodů v letech 2009, 2010, IRISA 

ZDROJ: Vlastní zpracování 
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Je zřejmé, že ukazatel produktivity práce jako podíl celkových výnosů osobními 

náklady dosahuje nejlepších výsledků v závodě 2 a je schopen úspěšné konkurovat ostatním 

závodům i bez dotací (viz Graf 5.5). Nicméně ukazatele ve všech závodech se nacházejí stále 

hluboko pod průměrnou hodnotou ve zpracovatelském průmyslu za rok 201069
 (9,7). 

Také pouze v závodě 2 došlo k meziročnímu nárůstu tohoto ukazatele, v ostatních 

závodech došlo k meziročnímu propadu až o necelých 13 % (závod 3). Je také pozitivní, že 

tento meziroční nárůst (až na závod 3) byl více intenzivní v případě celkových výnosů bez 

dotací. To znamená, že družstvo je částečně schopno samostatně zvyšovat produktivity práce.  

5.2.2 Ukazatel osobní náklady k přidané hodnotě 

Ukazatel osobní náklady k přidané hodnotě vyjadřuje, jakou část z toho, co bylo 

vytvořeno v provozu, spotřebují náklady na zaměstnance. Čím menší je tento poměr, tím lepší 

je výkonnost na jednu korunu vyplacenou zaměstnancům. Účetní přidaná hodnota vyjadřuje, 

kolik podnik "přidal" k nakoupeným vstupům tj. materiálům, zboží a službám. Účetní přidaná 

hodnota je součtem těchto položek obchodní marže (rozdíl mezi tržbami za prodej zboží 

a náklady vynaloženými na prodané zboží), tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb, změny 

stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby, aktivace, mínus výkonová spotřeba.  

Vzhledem k tomu, že družstvo nesleduje účetní přidanou hodnotu za jednotlivé 

chráněné dílny, je nutné tento ukazatel sestavit na celém družstvu. 

Tabulka 5.16 Osobní náklady k přidané hodnotě, IRISA, 2009, 2010, v tis. Kč 

 
2009 

 

2010 

 

Index v %   

10/09 

Přidaná hodnota 49 739 63 835 128,3 

Osobní náklady 56 886 59 321 104,3 

Osobní náklady/přidaná hodnota 1,14 0,93 81,3 

z toho osobní náklady/přidaná hodnota    

Závod 1 1,34 1,22 90,9 

Závod 2 1,06 0,70 66,2 

Závod 3 0,76 0,79 104,4 

ZDROJ: Výkaz zisku a ztráty 2009 a 2010 a Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo 

Podíl osobních nákladů k přidané hodnotě v roce 2009 dokonce překročil hodnotu 1 

(viz Tabulka 5.16), což signalizuje, že podnik se svým lidským kapitálem není schopen tvořit 
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přidanou hodnotu a v dlouhodobém horizontu by nebyl schopen existovat. V roce 2010 se ale 

tento ukazatel podařilo vylepšit. Oborová hodnota
70

 za rok 2010 ve zpracovatelském 

průmyslu je 0,47. Výsledek znamená, že tvorba přidané hodnoty družstva je na velmi nízké 

úrovni a družstvo tak téměř přidanou hodnotu netvoří. 

 

 

Graf 5-6 Ukazatel osobní náklady k přidané hodnotě dle závodů v letech 2009, 2010, IRISA 

ZDROJ: Vlastní zpracování 

Nejlepších hodnot v meziročním srovnání dosahuje závod 2 (viz Graf 5-6), podařilo se 

mu snížit ukazatel osobní náklady k přidané hodnotě o 33,8 %, naproti tomu závod 3 zhoršil 

svůj výsledek o 4,4 %. I přes toto zhoršení se drží na druhé pozici hned za závodem 2. Nízkou 

produktivitu práce potvrdil i tento ukazatel u závodu 1 – výroby vánočních ozdob. 

V roce 2010 dosáhl nejlepších hodnot závod 2 a předstihl tak závod 3, jehož ukazatel 

osobní náklady k přidané hodnotě byl v roce 2009 nejnižší. Tento posun lze vysvětlit globální 

krizí v roce 2009, která dramaticky zasáhla automobilový průmysl, který je hlavním odbytem 

závodu 2. V roce 2010 se tak závod 2 pomalu zotavuje z tohoto poklesu a dosahuje lepších 

hodnot, naproti tomu u závodu 3 dochází k mírnému zhoršení ukazatelů produktivity práce, 

především z důvodu změn ve složení lidských zdrojů a charakteru výroby, která umožňuje 

vyšší podíl OZP. 
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5.2.3 Ukazatel produktivita práce z přidané hodnoty 

Produktivita práce z přidané hodnoty sleduje, jak velká přidaná hodnota připadá na 

jednoho pracovníka.  

Tabulka 5.17 Ukazatel produktivita práce z přidané hodnoty norem v letech 2009, 2010, IRISA, v tis. Kč 

 2009 

 

2010 

 

Index v %   

10/09 

Přidaná hodnota 49 739 63 835 128,3 

Počet pracovníků 237,5 260 110,8 

Přidaná hodnota/počet pracovníků 191,1 268,8 115,8 

z toho přidaná hodnota/počet pracovníků:    

Závod 1 142,3 166,1 116,7 

Závod 2 203,5 364,0 178,9 

Závod 3 291,0 312,0 107,2 

ZDROJ: Výkaz zisku a ztráty 2009 a 2010 a Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo 

Produktivita práce z přidané hodnoty dosahuje v roce 2010 239,1 tis. Kč na jednoho 

kmenového pracovníka (viz Tabulka 5.17), což je nárůst o 15,8 % oproti roku 2009. Obdobně 

jako v ukazateli osobní náklady k přidané hodnotě, družstvo nesleduje přidanou hodnotu za 

jednotlivé chráněné dílny, proto není možné tento ukazatel sestavit a porovnat mezi osobami 

s postižením a bez postižení. 

 

 

Graf 5-7 Ukazatel produktivita práce z přidané hodnoty dle závodů v letech 2009, 2010, IRISA 

ZDROJ: Vlastní zpracování 
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Nejvyšší přidané hodnoty na pracovníka 364,0 tis. Kč dosahuje závod 2, u něhož došlo 

k růstu o 78,9 % oproti minulému roku a předehnal tak závod 3, jehož přidaná hodnota na 

pracovníka sice také vzrostla, ale tempo růstu bylo nižší. Naopak nejnižší přidané hodnoty 

166,1 tis. Kč dosahuje závod 1 jak v roce 2009, tak v roce 2010. Tento výsledek je dán 

specifičností výroby a jejím odbytem. Závod 1 se zabývá tradiční výrobou vánočních ozdob. 

Pozitivní skutečností je, že družstvo jako celek vykazuje rostoucí trend v ukazateli 

produktivita práce z přidané hodnoty. 

5.2.4 Ukazatel plnění výkonových norem výrobními dělníky 

Plnění výkonových norem je důležitým ukazatelem kvality a produktivity práce. 

Vzhledem k tomu, že družstvo tyto normy pravidelně sleduje, je tento ukazatel, i pro svou 

jednoduchou konstrukci, nejvhodnějším indikátorem pro srovnání produktivity práce OZP 

a osob bez postižení.  

Tabulka 5.18 Ukazatel plnění výkonových norem71 v letech 2009, 2010, IRISA 

 2009 2010 

 
Odpracované 

hodiny 
Normohodiny 

Plnění 

VN v 

% 

Odpracované 

hodiny 
Normohodiny 

Plnění 

VN v 

% 

TZP 80 180 72 273 90,1 93 692 84 322 90,0 

OZP 30 905 29 856 96,6 42 680 41 929 98,2 

TZP + 

OZP 
111 085 102 129 91,9 136 372 126 251 92,6 

Osoby bez 

postižení 
56 674 58 481 103,2 57 472 60 434 105,2 

IRISA 167 759 160 610 95,7 193 845 186 686 96,3 

z toho:       

Závod 1 49 036 47 146 96,1 55 452 52 996 95,6 

Závod 2 42 107 42 735 101,5 62 294 64 116 102,9 

Závod 3 76 616 70 730 92,3 76 098 69 574 91,4 

ZDROJ: Interní evidence IRISA – informační systém pro řízení lidských zdrojů  

TZP – osoby s těžším zdravotním postižením 

VN – výkonové normy 

 

                                                           
71

 Metodika výpočtu plnění výkonových norem: Výkonové normy byly přepočteny vždy za celý soubor. Jedná se 

tedy o charakteristiku celého souboru, nikoliv aritmetický průměr plnění výkonových norem jednotlivých 

pracovníků, tak jak je uvedeno v kapitole 5.3.5. 
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Nejlepšího ukazatele plnění výkonových norem dosahuje závod 2, u kterého jako 

jediného došlo v meziročním srovnání ke zlepšení. Naopak nejnižší plnění výkonových norem 

lze pozorovat u závodu 3, kde také současně došlo k nejvyššímu meziročnímu propadu, který 

byl způsoben změnou struktury lidských zdrojů, jak již bylo zmíněno výše. Detailní pohled na 

plnění výkonových norem dle jednotlivých závodů je uveden v příloze 2. 

 Při součtu odpracovaných hodin a normohodin OZP a TZP, dostaneme hodnotu 

plnění výkonových norem 92,6 %, což je o 12,6 p.b. (12,0 %) méně, než tomu je u osob bez 

postižení. 

 

Graf 5-8 Odpracované hodiny, normohodiny a ukazatel plnění výkonových norem v letech 2009, 2010, IRISA 

ZDROJ: Vlastní zpracování 

Produktivita práce ve smyslu plnění výkonových norem je nejnižší u osob s těžším 

zdravotním postižením a dosahuje hodnoty 90,0 %, což je o 0,1 p.b. méně než v předchozím 

roce. K mírnému meziročnímu nárůstu o 2,4 p.b. došlo u OZP. Výsledný počet 

odpracovaných hodin je tak o 1,8 % níže než bylo stanoveno normou. Z tabulky výše 

(viz Tabulka 5.18) je možné vidět, že u osob bez postižení odpracované hodiny přesahují 

o 5,2 % normu, což je zcela jistě pro družstvo žádoucí stav. 

Plnění výkonových norem za celé družstvo dosahuje hodnoty 96,3 %, což je 

výkonnost 3,7 % pod stanovenou normou. Pozitivním jevem je rostoucí trend produktivity 
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práce v porovnání s předchozím rokem (až na osoby s těžším zdravotním postižením), a to 

o 0,7 %. Nejvyšší nárůst produktivity práce je zřejmý u osob bez postižení. 

 

 

 
Graf 5-9 Ukazatel plnění výkonových norem dle závodů v letech 2009, 2010, IRISA, v tis. hodin 

SH – Skutečně odpracované hodiny 

NH – Normohodiny 

ZDROJ: Vlastní zpracování 

Nejvyšší počet odpracovaných hodin je zaznamenám v závodě 3 (viz Graf 5-9), 76 tis. 

hodin. Na této hodnotě mají nejvyšší podíl osoby s těžším zdravotním postižením. I z tohoto 

důvodu je ukazatel plnění výkonových norem na Závodě 3 nejnižší. Skutečné odpracované 

hodiny jsou tak v roce 2010 o 8,6 % pod stanovenou normou. 

Závod 2 je tak jediný ze závodů, kterému se jak v roce 2009, tak v roce 2010 daří plnit 

výkonové normy. Tento výsledek je dán především skutečností, že podíl OZP a TZP je 

v tomto závodě nejnižší. 

  

19 17 22 20 
13 13 18 17 

48 43 
54 

47 11 10 

17 16 

11 11 

18 18 

9 
9 

8 
8 

19 20 

17 
17 

18 19 

27 29 

20 
19 

14 
14 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

SH NH SH NH SH NH SH NH SH NH SH NH

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Závod 1 Závod 2 Závod 3

ti
s.

 h
o

d
in

 

TZP OZP Osoby bez postižení

96,1 % 
95,6 % 

101,5 % 

102,9 % 

92,3 % 91,4 % 



S t r a n a  | 65 

 

 

 

5.3 Zhodnocení činnosti podniku – ověření hypotéz 

5.3.1 Schopnost Závodu 1 pokrýt své náklady 

H0: Závod 1 výrobního družstva IRISA je schopen pokrýt své náklady i bez pomocí příspěvků 

a dotací na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

H1: Závod 1 výrobního družstva IRISA je schopen pokrýt své náklady pouze s pomocí 

příspěvků a dotací na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Tabulka 5.19 Ověření schopnosti Závod 1 pokrýt své náklady v letech 2009 a 2010, IRISA, tis. Kč 

 2009 

 

2010 

 

Rozdíl 10-09 

Výnosy bez dotací 16 322 15 396 -926 

Dotace na podporu zaměstnávání OZP 3 614 3 385 -229 

Celkové výnosy (s dotacemi) 19 936 18 781 -1 155 

Celkové náklady 20 665 18 888 -1 777 

Rozdíl výnosy bez dotací a celkové náklady -4 343  -3 492 851 

Hospodářský výsledek -729 -107 622 

 

Schopnost závodů výrobního družstva IRISA pokrýt své celkové náklady na provoz 

byla zkoumána jak s přijatými dotacemi na podporu zaměstnávání OZP, tak i bez těchto 

dotací. Hypotéza byla stanovena na základě předpokladu, že výrobní družstvo, resp. závod 1 

není schopen pokrýt své náklady na provoz pouze z výnosů bez dotací. Tato hypotéza se 

potvrdila.  

Závod 1 (viz Tabulka 5.19) není schopen i s dotacemi tvořit zisk. I když dotace 

v tomto závodě tvoří téměř 22 % z celkových výnosů (což je nejvíce z celého družstva), 

závod v roce 2010 vykázal ztrátu 107 tis. Kč. Pozitivním jevem je oproti roku 2009 pokles 

této ztráty o 622 tis. Kč, způsobený poklesem celkových nákladů (nejvýznamnější vliv měly 

na tento pokles přímé náklady a částečně i náklady osobní, viz Tabulka 5.11). 

Hospodářský výsledek závodu 1 bez přijatých dotací by tvořil v roce 2010 ztrátu téměř 

3,5 mil. Kč, což je ovšem výsledek o 851 tis. Kč lepší než v roce minulém. I přes pokles 

dotací v tomto závodě o 229 tis. Kč, je závod schopen dosahovat lepších hospodářských 

výsledků oproti roku 2009, což je zcela jistě dáno ekonomickou situací v tomto období. 
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5.3.2 Schopnost Závodu 2 pokrýt své náklady 

H0: Závod 2 výrobního družstva IRISA je schopen pokrýt své náklady i bez pomocí příspěvků 

a dotací na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

H1: Závod 2 výrobního družstva IRISA je schopen pokrýt své náklady pouze s pomocí 

příspěvků a dotací na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Tabulka 5.20 Ověření schopnosti Závod 2 pokrýt své náklady v letech 2009 a 2010, IRISA, tis. Kč 

 2009 

 

2010 

 

Rozdíl 10-09 

Výnosy bez dotací 90 173 105 663 15 490 

Dotace na podporu zaměstnávání OZP 3 191 3 170 -21 

Celkové výnosy (s dotacemi) 93 364 108 833 15 469 

Celkové náklady 98 719 109 221 10 502 

Rozdíl výnosy bez dotací a celkové náklady -8 546 -3 558 4 988 

Hospodářský výsledek -5 355 -388 4 967 

 

Obdobně jako závod 1, tak i závod 2 vykázal za rok 2010 i za rok 2009 ztrátu i za 

podpory dotací, jak je možné vidět v tabulce výše (viz  Tabulka 5.20). Sledovaná hypotéza 

byla tedy taktéž potvrzena. 

Ztráta závodu 2 v roce 2010 tvořila i s dotacemi 388 tis. Kč, což je oproti roku 2009 

zlepšení hospodářského výsledku o necelých 5 mil. Kč. Na této skutečnosti se především 

podílela hospodářská krize v roce 2009, která se velmi citelně dotkla automobilového 

průmyslu, který je hlavním odbytem závodu 2. Hypotetický výsledek hospodaření bez dotací 

by nicméně vykazoval dosti hlubokou ztrátu cca 3,5 mil. Kč.  

U závodu 2 stojí za zmínku, že rozdíl mezi lety 2009 a 2010 v hospodářských 

výsledcích s a bez přijatých dotací je téměř shodný. Podílelo se na něm především vyšší 

tempo nárůstu výnosů (bez dotací, ty totiž klesly o 21 tis. Kč) oproti nákladům. Pozitivním 

faktem tedy je, že závod dokázal nezávisle na dotacích zhodnotit své náklady více, nežli 

v roce 2009. Jako jedinému závodu se podařilo zvýšit oproti minulému roku své výnosy. 

Celkové dotace tvoří 3 % výnosů, což je nejnižší objem ze všech závodů. 
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5.3.3 Schopnost Závodu 3 pokrýt své náklady 

H0: Závod 3 výrobního družstva IRISA je schopen pokrýt své náklady i bez pomocí příspěvků 

a dotací na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

H1: Závod 3 výrobního družstva IRISA je schopen pokrýt své náklady pouze s pomocí 

příspěvků a dotací na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Tabulka 5.21 Ověření schopnosti Závod 3 pokrýt své náklady v letech 2009 a 2010, IRISA, tis. Kč 

 2009 

 

2010 

 

Rozdíl 10-09 

Výnosy bez dotací 51 310 45 942 -5 368 

Dotace na podporu zaměstnávání OZP 5 780 5 665 -115 

Celkové výnosy (s dotacemi) 57 090 51 607 -5 483 

Celkové náklady 51 196 46 241 -4 955 

Rozdíl výnosy bez dotací a celkové náklady 114 -299 -413 

Hospodářský výsledek 5 894 5 366 -528 

 

Závod 3, jako jediný ze závodů, generoval jak v roce 2009, tak v roce 2010 zisk, který 

dosahoval 5,3 mil. Kč. Oproti roku 2009 však došlo k poklesu o 528 tis. Kč, nutno 

podotknout, jako jedinému meziročnímu poklesu mezi závody. V roce 2010 byla sledována 

hypotéza potvrzena. V roce 2009 by podnik i bez dotací byl schopen vykázat zisk 114 tis. 

Kč. Nižší hospodářský výsledek byl způsoben větším poklesem výnosů i s dotacemi než 

celkových nákladů. Celkové dotace tvoří v tomto závodě 12,3 % výnosů. 
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5.3.4 Schopnost výrobního družstva IRISA pokrýt své náklady 

H0: Výrobního družstvo IRISA je schopno pokrýt své náklady i bez pomocí příspěvků a dotací 

na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

H1: Výrobní družstvo IRISA je schopno pokrýt své náklady pouze s pomocí příspěvků a dotací 

na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Tabulka 5.22 Ověření schopnosti výrobního družstva IRISA pokrýt své náklady v letech 2009 a 2010, tis. Kč 

 2009 

 

2010 

 

Rozdíl 10-09 

Výnosy bez dotací 167 184 176 095 8 911 

Dotace na podporu zaměstnávání OZP 13 682 13 236 -446 

Celkové výnosy (s dotacemi) 180 866 189 331 8 465 

Celkové náklady 181 079 184 764 3 685 

Rozdíl výnosy bez dotací a celkové náklady -13 895 -8 669 5 226 

Hospodářský výsledek -213 4 567 4 780 

 

Z tabulky výše (viz Tabulka 5.22) jednoznačně vyplývá, že výrobní družstvo IRISA je 

schopno pokrýt své náklady pouze s pomocí příspěvků a dotací na podporu zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením. Stanovená hypotéza tak byla opět potvrzena. 

Při detailním rozboru je zřejmé, že družstvo s pomocí dotací v roce 2010 vykázalo 

zisk 4 567 tis. Kč. V roce 2009 to byla ztráta 213 tis. Kč a dotace činily o 446 tis. více. Je tedy 

evidentní, že na meziročním vylepšení se podílel především nárůst výnosů, který byl nejvíce 

zaznamenán na závodě 2 (na jehož výnosech se dotace podílely z 3 %, tedy nejméně ze všech 

závodů). Celkové dotace přijaté na podporu zaměstnávání OZP tvoří 7,5 % výnosů.  

Hypotetický hospodářský výsledek bez přijatých dotací by v roce 2010 činil hlubokou 

ztrátu 8 669 tis. Kč, a v roce 2009 by to bylo dokonce o 5 226 tis. Kč méně, resp. více. Tato 

ztráta by byla pro podnik zcela jistě likvidační. Díky dotacím na podporu zaměstnávání OZP 

dokázal podnik v roce 2009 „přečkat“ hlubokou hospodářskou krizi pouze s malou ztrátou 

a následující rok již byl pro podnik ziskový.  
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5.3.5 Produktivita práce osob se zdravotním postižením 

H0: Produktivita práce osob se zdravotním postižením je stejná jako produktivita práce osob 

bez postižení. 

H1: Produktivita práce osob se zdravotním postižením je statisticky významně nižší než 

produktivita práce osob bez postižení. 

Produktivita práce byla zkoumána z několika hledisek, cílem bylo zohlednit 

produktivitu práce osob se zdravotním postižením a osob bez postižení. Nejvíce tomuto cíli 

proto odpovídal ukazatel plnění výkonových norem viz kapitola 5.2.4, který byl v podniku 

sledován na úrovni jednotlivých pracovníků a bylo možné jej analyzovat a definovat závěry 

o produktivitě práce OZP. 

Tabulka 5.23 Ukazatel plnění výkonových norem72 v letech 2009, 2010, IRISA 

Rok N Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

95% interval spolehlivosti 

průměru Min Max 

DH HH 

2009 TZP 63 89,8 6,5 88,2 91,4 62,4 105,4 

OZP 33 95,4 10,1 1,8 91,8 98,9 59,9 

Osoby bez 

postižení 
99 100,9 14,4 98,0 103,7 35,5 156,5 

IRISA 195 96,4 12,6 94,6 98,1 35,5 156,5 

2010 TZP 72 89,8 5,9 88,4 91,2 70,7 111,5 

OZP 41 99,0 9,1 1,4 96,1 101,9 79,4 

Osoby bez 

postižení 
54 105,0 7,9 102,8 107,2 83,6 121,4 

IRISA 167 97,0 10,0 95,5 98,5 70,7 136,4 

ZDROJ: Interní evidence IRISA – informační systém pro řízení lidských zdrojů  

N – počet, DH – dolní hranice, HH – horní hranice 

TZP – osoby s těžším zdravotním postižením 

VN – výkonové normy 

 

Nejnižší procentuální plnění výkonových norem mají osoby s těžším zdravotním 

postižením (viz Tabulka 5.23), které dosahuje hodnoty 89,8 %. Za nimi následující osoby se 

zdravotním postižením, jejichž plnění výkonových norem je 99,0 % a nejvyšší procentuální 

plnění mají osoby bez zdravotního postižení. Tento trend je viditelný i v předchozím roce. 

                                                           
72

 Metodika výpočtu plnění výkonových norem: Výkonové normy byly vypočteny jako aritmetický průměr 

jednotlivých pracovníků, výpočet je poněkud odlišný od výpočtu v kapitole 5.2.4.  
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Cílem hypotézy bylo ověřit, zdali je tento rozdíl statisticky významný. Testování 

závislostí bylo provedeno pomocí analýzy rozptylu (ANOVA) ve statistickém programu IBM 

PASW 18 (SPSS) na hladině významnosti 95 %. 

Tabulka 5.24 Analýza rozptylu plnění výkonových norem v letech 2009, 2010, IRISA 

Rok Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

2009 Mezitřídní faktor 4732,452 2 2366,226 17,372 0,000 

Vnitřní 

(reziduální) faktor 

26151,855 192 136,208 
  

Celkový faktor 30884,308 194    

2010 Mezitřídní faktor 7332,529 2 3666,265 65,823 0,000 

Vnitřní 

(reziduální) faktor 

9134,545 164 55,698 
  

Celkový faktor 16467,074 166    

Sum of Squares = suma čtverců, df = stupně volnosti, Mean Square = průměrný čtverec, F = testová stat. F-poměr 

Sig. = signifikance 

 

Z výsledků analýzy rozptylu (viz Tabulka 5.24) je zřejmé, že rozdíl mezi třídami 

(OZP, TZP a osobami bez postižení) je statisticky významný (Sig. = 0,000 < 0,05). Vysoký F-

poměr indikuje existenci významných změn mezi výběrovými průměry a vede k zamítnutí H0. 

V tomto případě je nutné identifikovat, které ze tříd signalizují významnou odchylku 

průměru. K tomu slouží tzv. Post Hoc analýza, která sleduje všechny možnosti (rozdíly 

rozptylu), které mohou mezi třídami nastat.  

Tabulka 5.25 Post Hoc analýza Tukeyho test mnohonásobného porovnání 

Rok (I) OZP (J) OZP 
Rozdíl průměrů 

(I-J) 
Sig. 

95% Interval spolehlivosti 

DH HH 

2009 OZP TZP 5,5 0,072 -0,4 11,5 

Osoby bez 

postižení 
-5,5 0,052 -11,0 0,0 

TZP OZP -5,5 0,072 -11,5 0,4 

Osoby bez 

postižení 
-11,0 0,000 -15,5 -6,6 

Osoby bez 

postižení 

OZP 5,5 0,052 0,0 11,0 

TZP 11,0 0,000 6,6 15,5 

2010 OZP TZP 9,2 0,000 5,7 12,6 

Osoby bez 

postižení 
-6,0 0,000 -9,7 -2,3 

TZP OZP -9,2 0,000 -12,6 -5,7 

Osoby bez 

postižení 
-15,2 0,000 -18,4 -12,0 

Osoby bez 

postižení 

OZP 6,0 0,000 2,3 9,7 

TZP 15,2 0,000 12,0 18,4 



S t r a n a  | 71 

 

 

 

Jako Post Hoc analýza byl zvolen Tukeyho test.  Tukeyho test patří k nejužívanějším 

a považuje se také za jeden z nejlepších z hlediska vhodného kompromisu síly testu 

a možnosti výskytu chyby prvního druhu
73

. 

 V roce 2010 je rozdíl mezi všemi třídami na úrovni Sig. 0,000, tedy < 0,05, proto 

dochází k zamítnutí H0 a přijmutí alternativní hypotézy H1: Mezi produktivitou práce osob 

s postižením a osob bez postižení je statisticky významný rozdíl (viz Tabulka 5.25). Tento 

rozdíl je dokonce statisticky významný i mezi skupinou osob se zdravotním postižením 

a skupinou osob s těžším zdravotním postižením. 

Pokud by se zvažovala stejná hypotéza i v roce 2009, statisticky významný rozdíl by 

byl pouze mezi skupinou osob bez postižení a skupinou osob s těžším zdravotním postižením. 

U ostatních skupin by se tento rozdíl nedal považovat za statisticky významný (Sig. je 

označena červeně), jinými slovy by nebylo možné rozhodnout, zdali k tomuto rozdílu mezi 

skupinami nedošlo pouze náhodou. 

  

                                                           
73

 Chyba 1. druhu nastává, když je hypotéza zamítnuta, přestože platí. 
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6 ZÁVĚR  

Cílem diplomové práce bylo analyzovat a srovnat produktivitu práce osob se 

zdravotním postižením a osob bez postižení a zhodnotit schopnost sledovaného podniku 

pokrýt náklady na svůj provoz bez přijatých dotací na podporu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením a tím vymezit vlastní životaschopnost podniku nezávislou na dotacích. 

V praktické části byl analyzován chod podniku z pohledu efektivnosti výroby 

a schopnosti jednotlivých závodů podniku pokrýt své náklady na provoz bez dotací na 

podporu zaměstnávání OZP. Dalším úkolem bylo porovnat produktivitu práce osob 

s postižením a osob bez postižení a tak potvrdit účelnost a oprávněnost získaných dotací. 

Prostředkem pro učinění závěrů byla verifikace pěti hypotéz: 

H1: Závod 1 výrobního družstva IRISA je schopen pokrýt své náklady pouze s pomocí 

příspěvků a dotací na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

H2: Závod 2 výrobního družstva IRISA je schopen pokrýt své náklady pouze s pomocí 

příspěvků a dotací na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

H3: Závod 3 výrobního družstva IRISA je schopen pokrýt své náklady pouze s pomocí 

příspěvků a dotací na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

H4: Výrobní družstvo IRISA je schopno pokrýt své náklady pouze s pomocí příspěvků 

a dotací na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

H5: Produktivita práce osob se zdravotním postižením je statisticky významně nižší než 

produktivita práce osob bez postižení. 

Všechny stanovené hypotézy byly potvrzeny. 

Platnost hypotézy H5 potvrzuje účelnost a nutnost podpory zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením formou dotací jako ekonomickou kompenzaci jejich nižší produktivity 

práce. Zároveň platnosti hypotéz H1 až H4 potvrzují, že existence podniku bez dotací 

a příspěvků by byla ohrožena. Příspěvky na OZP tvoří 7,5 % výnosů celého družstva, nejvyšší 

podíl 22 % tvoří tyto příspěvky a dotace na závodě 1, kde podíl osob se zdravotním 

postižením tvoří téměř 75 %. Plnění výkonových norem je u osob se zdravotním postižením 

a těžším zdravotním postižením o 12,0 % menší než je tomu u osob bez postižení.  

Diplomová práce potvrdila vstupní předpoklad neschopnosti podniku existovat bez 

podpory na zaměstnávání osob s postižením. S podporou je družstvo schopno vykazovat zisk 
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a plnit své povinnosti vůči všem subjektům, se kterými přichází do styku. Největší zásluha 

chodu družstva je ale těžko vyčíslitelná, je to silná finanční, ale především sociální 

a psychická podpora osob s postižením, které družstvo IRISA zaměstnává. Tento cíl i nadále 

patří mezi hlavní priority podniku. 
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Příloha č. 1: Rozbor nemocnosti 

 Průměrný 
počet 

zaměst. 

Počet 
případů 

prac. 

nesch. 

Počet 
zaměst. 
v prac. 

nesch. 

Prac. 

neschop. v 

kal. dnech 

Prac. 

neschop. v 

prac. 

dnech 

% prac. 

neschop. 

rok 2010 

% prac. 

neschop. 

rok 2009 

závod 1 55,0 26 24 1 478 1 069 9,80 16,40 

THP a rež. 11,0 2 2 247 177 8,20 11,30 

foukárna 11,0 10 8 735 531 24,50 10,00 

stříbrírna 10,0 7 7 241 176 8,80 31,50 

malírna 16,0 6 4 148 108 3,40 14,30 

ostatní 7,0 1 3 107 77 5,60 29,70 

chráněná dílna        

závod 2 94,0 62 48 3 785 2 821 17,70 19,40 

THP a rež 41,5 18 16 856 622 7,60 7,80 

lisovna 37,5 28 23 2 383 1 797 23,30 25,60 

montáž 15,0 16 9 546 402 13,30 36,10 

závod 3 73,0 42 31 1 841 1 384 9,20 14,20 

THP a rež. 22,0 6 4 232 167 3,90 5,30 

sítotisk 3,0 0 0 0 0 0 00 7,40 

strojovna 7,0 4 4 327 233 17,10 8,00 

polep 7,5 7 4 315 227 15,40 40,70 

chráněná dílna 

II 
16,0 11 8 533 297 12,20 18,90 

chráněná dílna 

I 
16,5 13 10 411 443 9,10 11,80 

chráněná dílna 

III 
1,0 1 1 23 17 8,40  

závod 2 – stř. 
40 

2,0 0 1 121 86 22,20 24,10 

střed. 7 6,0 2 2 182 132 11,10 10,00 

střed. 9 11,0 0 0 0 0 0,00 7,40 

celkem 241,0 132 106 7 407 5 492 8,40 16,50 

ZDROJ: Výkaz zisku a ztráty 2009 a 2010 a Rozbor hospodaření 2009 a 2010, IRISA, výrobní družstvo 
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Příloha č. 2: Ukazatel plnění výkonových norem 

 

 

 2009 2010 

Závod 1 Odpracované 

hodiny 
Normohodiny 

Plnění 

VN v 

% 

Odpracované 

hodiny 
Normohodiny 

Plnění 

VN v 

% 

TZP 19 084 17 129 89,8 22 343 20 031 89,7 

OZP 11 046 10 320 93,4 16 529 15 844 95,9 

Osoby bez 

postižení 
18 906 19 697 104,2 16 581 17 120 103,3 

Celkem  49 036 47 146 96,1 55 452 52 996 95,6 

Závod 2 Odpracované 

hodiny 
Normohodiny 

Plnění 
VN v 

% 

Odpracované 

hodiny 
Normohodiny 

Plnění 
VN v 

% 

TZP 13 212 12 522 94,8 17 782 16 935 95,2 

OZP 10 868 10 915 100,4 17 907 18 201 101,6 

Osoby bez 

postižení 
18 027 19 298 107,0 26 605 28 980 108,9 

Celkem  42 107 42 735 101,5 62 294 64 116 102,9 

Závod 3 Odpracované 

hodiny 
Normohodiny 

Plnění 

VN v 

% 

Odpracované 

hodiny 
Normohodiny 

Plnění 

VN v 

% 

TZP 47 884 42 622 89,0 53 567 47 356 88,4 

OZP 8 991 8 621 95,9 8 244 7 884 95,6 

Osoby bez 

postižení 
19 741 19 486 98,7 14 286 14 334 100,3 

Celkem  76 616 70 730 92,3 76 098 69 574 91,4 

ZDROJ: Interní evidence IRISA – informační systém pro řízení lidských zdrojů  

TZP – osoby s těžším zdravotním postižením 

VN – výkonové normy 
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Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty 

 

Zpracov áno v  souladu s v y hláškou

 č. 500/2002 Sb. v e znění pozdějších předpisů

ke dni 31. 12. 2010

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní f irma nebo jiný 

název  účetní jednotky

IČ Sídlo, by dliště nebo místo

3 14 45

podnikání účetní jednotky

Irisa, výrobní družstvo
……………………………………

(v celých tisících Kč)

Označení

a

Číslo 

řádku

c

     I. 01Tržby  za prodej zboží

Jasenická 697
Vsetín
75501

14 647

A. 02

    + 03

    II.      1. 05

B.         1. 09

B. 08

3.  07

2.  06

    II. 04

    + 11

12

B.         2. 10

C.         1.

C.

C.         3. 15

C.         2.

    III.       2 21

F. 22

F.          2

D. 17

E. 18

C.         4. 16

    III. 19

    III.       1 20

F.           1 23

4 324

0

2 927

25

26

27H. Ostatní prov ozní náklady

Přev od prov ozních v ýnosů 28

29 0

0

30 7 460

    V.

*

I. Přev od prov ozních nákladů

Prov ozní v ýsledek hospodaření

                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]

    IV.

G.

-2 004 

149 618

147 762

1 485

195

74 683

371

85 497

49 739

56 886

63 835

59 321

66 431

8 252

76 557

8 940

11 530

2 041

13 43 315

0

44 117

171

13 267

14

1 766

Tržby  z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21)

Tržby  z prodeje dlouhodobého majetku

Daně a poplatky

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Mzdov é náklady

Odměny  členům orgánů společnosti a družstv a

4 029

31

3 215

26

Náklady  na sociální zabezpečení a zdrav otní pojištění

Sociální náklady

120

9 490

158

7 885

2 957

Zůstatkov á cena prodaného dlouhodobého majetku

Prodaný materiál

3 998

3 982

3 189

2 957

Tržby  z prodeje materiálu

Zůstatkov á cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 23 + 24)

24

Osobní náklady                                                                        (ř. 13 až 16)

527

22 996

-180 

14 875

Změna stav u rezerv  a oprav ných položek v  prov ozní oblasti

a komplexních nákladů příštích období

Ostatní prov ozní v ýnosy

11

3 971

0

Změna stav u zásob v lastní činnosti

2 832

0

8 001

8 287

Aktiv ace

Výkonov á spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10)

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08)

14 398

249

124 173

125 982

Náklady  v y naložené na prodané zboží

Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02)

Výkony                                                                                    (ř. 05 až 07)

Tržby  za prodej v lastních v ýrobků a služeb

-286 

minulém

2

sledov aném

1

Skutečnost v  účetním obdobíTEXT            

b
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3

0

00

00

3 444

Finanční v ýsledek hospodaření

 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 - (-46) + (- 47)]
-3 133

Q. 49 0

48 -2 893     *

46Přev od f inančních v ýnosů

P. 47Přev od f inančních nákladů

    XII.

O. 45

Nákladov é úroky

3 325Ostatní f inanční náklady

N. 43 1 039

1 861    XI. 44 1 470Ostatní f inanční v ýnosy

1 553

     X. 42

38

1Výnosov é úroky

L. 40 0Náklady  z přecenění cenných papírů a deriv átů

0M. 41 0Změna stav u rezerv  a oprav ných položek v e f inanční oblasti                   (+/-)

0

0     IX. 39 0Výnosy  z přecenění cenných papírů a deriv átů

0

00

0

0

    VII. 3. 36

0Náklady  z f inančního majetku

0Výnosy  z ostatního dlouhodobého f inančního majetku

TEXT            

b

0

K.

    VIII. 37Výnosy  z krátkodobého f inančního majetku

Výnosy  z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů    VII. 2.

     IV.

    VII.

35 0

Číslo 

řádku

c

Skutečnost v  účetním období

sledov aném

1

34 0

33 0Výnosy  z dlouhodobého f inančního majetku                                 (ř. 34 až 36)

J.

    VII. 1.
Výnosy  z podílů ov ládaných a řízených osobách a v  účetních

jednotkách pod podstatným v liv em

Prodané cenné papíry  a podíly

0

51 0

0

32 0 0

31 0

0

Q. 1.

Označení

a

Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51)

Tržby  z prodeje cenných papírů a podílů

minulém

2

     **

Q. 2.

50 0

0

52 4 567

 - odložená

 - splatná

Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49)

0

55

R.

    XIII. 53 0 -7Mimořádné v ýnosy

S. 1.

S.

54 0

Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                (ř. 56 + 57)

Momořádné náklady

S. 2. 57 0 0

W.

58 0     *

-213

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59)

     **** 61Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 4 567

-206

60 4 567 -213

0 0

56 0 0

-7

 - odložená

 - splatná

0 0Přev od podílu na v ýsledku hospodaření společníkům (+/-)

Mimořádný v ýsledek hospodaření                                           (ř. 53 - 54 - 55)

59


