
1 PODSTATA A POSTAVENIE PODNIKU

Hnacím motorom dnešnej svetovej ekonomiky sú podniky, a to zväčša podniky v súkromnom vlastníctve. 
Práve tie sú nositeľom inovácií, pokroku a producentom statkov, ktoré potom slúžia na uspokojenie potrieb po-
pulácie. Predstavujú základný prvok moderných ekonomík. Podniky tvoria výrobnú časť ekonomiky a ako také 
stoja na opačnej strane ako domácnosti, ktoré tvoria spotrebnú časť ekonomiky.

C h a r a k t e r i s t i k a  z á k l a d n ý c h  p o j m o v

Podnik je súbor hmotných (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a pod.), ne-
hmotných (ochranné známky, počítačový softvér, licencie a franšízy, autorské práva, patenty a iné priemyselné 
majetkové práva, služby a prevádzkové práva, receptúry, formy, modely, návrhy a prototypy, nehmotný majetok 
vo vývoji, obchodné tajomstvo, know-how, databázy, vynálezy, dizajn...), ako aj osobných zložiek (zamestnan-
ci a manažment podniku, ich kvalifikácia, schopnosti...) podnikania, ktoré patria podnikateľovi a slúžia mu na 
podnikateľskú činnosť, alebo vzhľadom na svoju povahu majú na tento účel slúžiť.

Okolie podniku je súhrn prvkov, s ktorými je podnik vo vzájomnej väzbe. Môžu mať charakter všeobecného 
(makroekonomický sektor, technologický sektor, politicko-právny sektor, sociálno-kultúrny sektor), špecifické-
ho (pozícia a charakter odvetvia, dodávatelia, odberatelia, konkurencia, finančné inštitúcie, štát, verejnosť) a sve-
tového okolia (internacionalizácia, intelektualizácia, akcelerácia, flexibilita, humanizácia, intenzifikácia, ekolo-
gizácia).

Lokalizácia podniku – môžeme ju chápať ako geografické miesto, na ktoré majú byť umiestnené výrobné 
faktory tvoriace podnik, ktorých hlavnou funkciou je realizácia materiálnych statkov alebo poskytovanie rôz-
nych služieb. Je to miesto, kde môžeme najčastejšie realizovať podnikateľskú činnosť, pričom nie každá lokalizá-
cia vplýva na podnikateľské ciele rovnako.

Riziko podnikania môžeme označiť ako neistý výsledok s možným nežiaducim stavom. Je to možnosť vzni-
ku odchýlky skutočnosti od plánovaného stavu. Riziko teda vyjadruje určitú mieru neistoty, teda pravdepodob-
nosť dosiahnutia iného ako očakávaného výsledku.

Podnikateľské riziko je pravdepodobnosť, že skutočne dosiahnuté výsledky podnikateľskej činnosti sa budú 
odlišovať od plánovaných výsledkov, pričom odchýlka môže byť negatívna alebo pozitívna. Označuje sa niekedy 
ako dynamické riziko, lebo jeho príčinou je prejavujúca sa dynamika a zmeny v národnej, ale aj v svetovej eko-
nomike.

Čisté riziko znamená existenciu nebezpečenstva vzniku len nepriaznivých situácií, resp. nepriaznivých odchý-
lok od požadovaného stavu.

Systematické riziká sú také, ktoré sa menia v závislosti od celkového ekonomického vývoja. Ich zdrojom sú 
zmeny rozpočtovej a monetárnej politiky, zmeny v zákonodarstve, celkové zmeny trhu atď. Tieto riziká ohrozujú 
približne rovnakým spôsobom všetky hospodárske jednotky, resp. oblasti podnikateľskej činnosti.

Nesystematické riziká sú také, ktoré prevažne nezávisia od celkového ekonomického vývoja. Ide o riziká špe-
cifické pre jednotlivé podnikateľské subjekty. Ich príčinou môže byť napr. významná výrobná, resp. technologic-
ká inovácia v určitom výrobnom odbore, vstup nového konkurenta na trh, odchod kľúčových (špičkových) pra-
covníkov firmy, havárie výrobných zariadení atď.

Vízia načrtáva v najvšeobecnejších a koncepčných pojmoch predstavu o budúcom smerovaní a postavení 
podniku. Odpovedá na otázky: Kam sa chceme alebo kam by sme sa chceli dostať?, Čo máme robiť alebo čo by 
sme mali robiť?, Akí by sme mali alebo akí by sme chceli byť?. Vízia zachytáva javy, trendy a faktory, ktoré sú 
v súčasnosti nevýrazné, nepresné a hmlisté.
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	R i e š e n i e

1. ROZPOČET DLhODObéhO A PREVÁDZKOVéhO KAPITÁLU

Potreba dlhodobého kapitálu 
Úžitkový automobil  18 000 €
Fotografické vybavenie 6 000 €

Celková potreba dlhodobého kapitálu  24 000 €

Potreba prevádzkového kapitálu
Služby za spoluprácu 1 550 €
Náklady na reprezentáciu (40 % zo 32 000 €) 12 800 €
Mzdy (5 × 720 € 3 600 €
1 × 500 €  500 €
1 × 680 €  680 € 7 980 €
2 × 500 €  1 000 €
2 × 1 100 €) 2 200 € 
Ostatné prevádzkové náklady 700 €
Odvody (35,2 % z 7 980 €) 2 809 €
Sociálny fond (0,6 % z 7 980 €) 48 €
Daň z motorových vozidiel 200 €
Pohonné hmoty 450 €
Poistenie (1/12 zo 2 160 €) 180 €
Nájomné za prenajatý priestor (1/12 zo 21 960 €) 1 830 €

Potreba prevádzkového kapitálu  28 547 €
Rezerva 10 % 2 855 €

Celková potreba kapitálu 55 402 € 

2. ZDROjE KRyTIA CELKOVéhO mAjETKU

Vlastný kapitál

Úžitkový automobil 18 000 €
Fotografické vybavenie 6 000 €
Peňažný vklad (15 000 € + 3 000 €) 18 000 €

Spolu 42 000 €

Cudzí kapitál

Celková potreba kapitálu 55 402 € 
Vlastné zdroje   42 000 €

Potreba úveru 13 402 €

Spoločnosť potrebuje na financovanie začatia svojej podnikateľskej činnosti úver vo výške 13 402 €, ktorý 
môže získať pri úrokovej miere 10 % na jeden rok.

Pozn.: Spoločnosť musí za poskytnutý úver platiť úroky zaokrúhlené na celé eurá nahor. Úžitkový automobil a fotografické vyba-
venie sú zaradené do prvej odpisovej skupiny, kde sa majetok odpisuje štyri roky rovnomerne. Fotografické vybavenie a úžitkový au-
tomobil sa používajú výlučne na podnikateľské účely.
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3. ROZPOČET VÝNOSOV A NÁKLADOV

Výnosy
Tržby 32 000 € × 12 384 000 €

Výnosy spolu 384 000 €

Náklady
Služby za spoluprácu (1 550 € × 12) 18 600 €
Náklady na reprezentáciu (12 800 € × 12) 148 800 €
Mzdy (7 980 € × 12) 95 760 €
Ostatné prevádzkové náklady (700 € × 12) 8 400 €
Odvody (2 809 € × 12) 33 708 €
Sociálny fond (48 € × 12) 576 € 
Daň z motorových vozidiel  200 €
Pohonné hmoty (450 € × 12) 5 400 €
Poistenie   2 160 €
Nájomné za prenajatý priestor 21 960 €
Úrok z úveru (10 % z 13 402 €) 1 341 €
Odpis 24 000 € (1. odpisová skupina)  6 000 €
Náklady spolu 342 905 €

Základ dane1 (výnosy – náklady)  41 095 €
– daň 22 % (zaokrúhlenie na celé eura nahor) 9 041 €

Čistý zisk   32 054 €
Prídel do RF (5 % z ČZ)  1 603 €
Splátka krátkodobého úveru 13 402 €

Zisk na rozdelenie 17 049 €

Rozdelenie zisku medzi spoločníčky – spoločnícky si delia zisk podľa výšky ich vkladov vložených do podni-
kania.

Tabuľka 1.5

Spoločník Vklad (v €) Podiel v % Podiel na zisku (v €)

Flamenová 21 000,– 50 8 524,50

Laurincová 21 600,– 50 8 524,50

Spolu 42 600,– – 17 049,–

1.12  Zakladateľský rozpočet živnostníka matej K.

Matej K., vyučený elektrikár, sa rozhodol otvoriť predajňu s elektrotechnickými súčiastkami a príslušenstvom. 
Zároveň chce poskytovať záručný aj pozáručný servis rôznych elektrospotrebičov a požičiavanie náradia.

Živnostník disponuje vlastným kapitálom 2 200 €. Môže získať tichého spoločníka, ktorý mu poskytne pe-
ňažný vklad vo výške 1 100 € za podmienky, že sa bude podieľať na výsledku podnikateľskej činnosti živnostní-
ka Mateja 4 %. Z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dostal živnostník nenávratnú dotáciu vo výške 3 000 €.

Od miestneho úradu Matej K. získal obchodné priestory za mesačné nájomné 320 €. Matej K. predpokladá, 
že jeho predajňa bude mať mesačný obrat 2 470 € a poskytovaním ďalších služieb (oprava a prenájom náradia) 

1 Ide o ilustráciu výpočtu daňovej povinnosti podnikateľského subjektu. Samozrejme, že v praxi sa k základu dane podnikateľský 
subjekt dopracuje úpravou výsledku hospodárenia o pripočítateľné a odpočítateľné položky.
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O d p i s o vé  s k u p i n y

Do odpisovej skupiny 3 sa zaraďuje majetok technologického charakteru (výrobné technológie, ako sú 
motory, transformátory, generátory a elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia, pece, turbíny, chladiace 
a vetracie zariadenia, plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje, stroje pre metalurgiu), pri ktorom 
sa skráti doba odpisovania z pôvodných 12 rokov na 8 rokov.

Ilustratívny príklad

Spoločnosť Beta, a. s., obstarala a zaradila do užívania v máji 2012 filtračný prístroj v hodnote 3 200 €, kto-
rý bol do 31. decembra 2014 zaradený do tretej odpisovej skupine s dobou odpisovania 12 rokov. Spoločnosť 
z tohto majetku uplatňovala rovnomerné odpisovanie. Od 1. januára 2015 je spomínaný filtračný prístroj zara-
dený do novej tretej odpisovej skupiny s dobou odpisovania 8 rokov.

Tabuľka 4.2

Rok
Výpočet ročného 

odpisu

Ročný odpis (v €) Zostatková cena
(v €)uplatnený neuplatnený

2012 3 200/12/12 × 8 178,– 267 – 178 = 89,– 3 022,–

2013 3 200/12 267,– – 2755,–

2014 3 200/12 267,– – 2 488,–

2015 3 200/8 400,– – 2 088,–

2016 3 200/8 400,– – 1 688,–

2017 3 200/8 400,– – 1 288,–

2018 3 200/8 400,– – 888,–

2019 3 200/8 400,– – 488,–

2020 3 200/8 400,– – 88,–

2021  88,– –

Mení sa aj filozofia odpisovania budov. Budovy sa delia na dva druhy. Budovy výrobného charakteru. Tie 
sa zaradia do odpisovej skupiny 5 a pokračujú v odpisovaní 20 rokov. Patria sem:
•	 budovy pre obchod a služby – obchodné centrá, obchodné domy, autoservisy,
•	 budovy pre dopravu a elektronické komunikácie – autobusové a železničné stanice, prístavy, budovy pre 

rádiové a televízne vysielanie,
•	 priemyselné budovy – závody, dielne, montážne haly,
•	 nádrže, silá, sklady,
•	 niektoré druhy inžinierskych stavieb.

Ostatné budovy sú zaradené do odpisovej skupiny 6 s dobou odpisovania 40 rokov. Patria sem tzv. ad-
ministratívne budovy:
•	 bytové budovy,
•	 hotely a ubytovacie zariadenia,
•	 budovy na úradnícke a administratívne účely,
•	 budovy pre kultúru a zábavu – kiná, divadlá, múzeá, knižnice,
•	 školy, univerzity, budovy pre šport, športové ihriská,
•	 budovy na vykonávanie náboženských aktivít.

Pri používaní budovy je rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy. Ak sa 
odpisuje budovu, ktorá sa používa na výrobné aj na administratívne účely, rozhodujúcim kritériom na zara-
denie do správnej odpisovej skupiny je prevažujúca časť úžitkovej plochy budovy.
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Ilustratívny príklad

Spoločnosť skolauduje budovu v roku 2015. Obchodné priestory predstavujú 60 % úžitkovej plochy bu-
dovy a byty predstavujú 40 % úžitkovej plochy budovy. Budova bude zatriedená do piatej odpisovej skupiny. 
Odpisovať sa bude 20 rokov.

Zrýchlené odpisovanie 

Odpisová skupina
Doba odpisovania

(v rokoch)

Koeficient

v prvom roku 
odpisovania

v ďalších rokoch 
odpisovania

pre zvýšenú 
vstupnú cenu

2. 6 6 7 6

3. 8 8 9 8

Pozn.: Pre ostatné odpisové skupiny je možný iba rovnomerný spôsob odpisovania.

4.1 Daňové odpisy – rovnomerné odpisovanie

Spoločnosť KATEX, s. r. o., kúpila dodávkový automobil v hodnote 37 450 €. Pri jeho preprave dostala spo-
ločnosť pokutu za prekročenie rýchlosti a nadváhu v hodnote 150 €. Preprava podnik stála 550 €. V zmysle prí-
lohy č. 1 zákona o dani z príjmov zaradila dodávkový automobil do prvej odpisovej skupiny, t. j. bude ho odpi-
sovať štyri roky.

Úlohy
1. Vypočítajte vstupnú cenu a ročné odpisy dodávkového automobilu počas celej doby jeho odpisovania, ak by 

ho spoločnosť kúpila a zaradila do používania v januári a rozhodla by sa pre rovnomerné odpisovanie.
2. Ako sa zmenia ročné odpisy počas celej doby odpisovania, ak by bol dodávkový automobil kúpený a zaradený 

do používania v auguste?

	R i e š e n i e

Úloha 1
Ročný odpis = vstupná cena (VC)/počet rokov odpisovania pre príslušnú odpisovú skupinu

Pozn.: Výška pokuty nevstupuje do vstupnej ceny.

Výpočet vstupnej ceny vo všeobecnosti

Vstupná cena = cena obstarania + náklady na obstaranie (montáž, doprava, clo, inštalácia a pod.)

Tabuľka 4.3

Rok
Výpočet ročného 

odpisu
Ročný odpis

(v €)
Oprávky

(v €)
Zostatková cena

(v €)

1. 38 000/4  9 500,–  9 500,– (38 000 – 9 500) = 28 500,–

2. 38 000/4  9 500,– 19 000,– (28 500 – 9 500) = 19 000,–

3. 38 000/4  9 500,– 28 500,– 9 500,–

4. 38 000/4  9 500,– 38 000,–  0,–

Spolu – 38 000,– –

Pozn.: Oprávky, resp. kumulácia odpisov, vyjadrujú postupný prenos vstupnej ceny majetku počas odpisovania do nákladov podniku.
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m e t ó d a  A b C

Metóda ABC je metóda materiálovej klasifikácie, ktorá umožňuje uplatňovať k jednotlivým skupinám 
materiálových položiek diferencovaný prístup v oblasti plánovania a riadenia zásob, s cieľom zabezpečiť ply-
nulosť podnikovej činnosti s minimálnymi nákladmi.

Pomocou tejto metódy sa teda začleňuje nakupovaný sortiment materiálových vstupov do troch (prípadne 
viacerých) skupín A, B, C, a to podľa ich relatívneho podielu na celkovej hodnote nakupovaných materiálov.

Skupina A – patria sem položky s najväčším podielom na obrate, ktorým je venovaná najväčšia po-
zornosť. Pri ich nákupe je potrebný detailný prieskum dodacích podmienok osobitne pre každú položku. 
Objednávanie sa realizuje v čo najkratších časových intervaloch a v nízkych dodávkach. Aj nepatrené zníže-
nie stavu zásob má výrazný dosah na zníženie nákladov na skladovanie.

Skupina b – tvoria ju položky so strednou výškou obratu. Pozornosť sa obvykle venuje jednotlivým mate-
riálovým skupinám, nie jednotlivým druhom materiálov. Veľkosť potrieb sa určuje zväčša štatistickým od-
hadom. Pri riadení zásob sú tieto položky objednávané vo väčších objednávacích cykloch, pretože zvýšenie 
priemernej úrovne zásob v prípade tejto skupiny položiek nemá až taký výrazný vplyv na výšku skladovacích 
nákladov ako pri položkách skupiny A.

Skupina C – patria sem nízkoobratové položky. Objednávajú sa len niekoľkokrát za určité obdobie, ob-
vykle na základe priamych požiadaviek.

Okrem tohto základného hodnotového hľadiska možno na zaradenie materiálových vstupov použiť aj ďal-
šie kritériá, napr. vzťah medzi materiálom a výrobkom, náročnosť zásobovania daným materiálom, možnosť 
zámeny materiálu atď., prípadne možno použiť kombináciu uvedených kritérií.

Jednotlivým materiálovým skupinám sa potom venuje odlišná pozornosť v každej fáze riadenia. Týka sa 
napr. personálneho obsadenia jednotlivých materiálových skupín, starostlivosti venovanej získavaniu infor-
mácií, plánovaniu, analýze, rozhodovaniu, použitých metód, postupov atď.

Pri zostavovaní zásobovacej stratégie jednotlivých skupín sa potom najväčšia pozornosť venuje skupine A, 
ktorá má najvyšší hodnotový podiel na obstarávaných materiálových vstupoch, a preto sa predpokladá, že 
v tejto oblasti možno dosiahnuť najvyššie nákladové úspory. Pri skupine C, ktorá má relatívne malý podiel, 
sa upúšťa od presného programovania nákupu a často sa celá predpokladaná spotreba zabezpečuje jediným 
nákupom na začiatku obdobia.

7.1 Využitie metódy AbC pri plánovaní a riadení zásob

Strojársky podnik sa špecializuje na výrobu a montáž dvoch strojových zariadení, pričom používa 10 druhov 
materiálových položiek (tab. 7.1).

Tabuľka 7.1

materiál Súvislosť medzi materiálom a výrobkom Náročnosť získavania materiálu

1 Základný materiál na doplnkovú výrobu stredne dlhý dodací čas, malý počet dodávateľov

2 Pomocný materiál na doplnkovú výrobu možnosť voľného nákupu, existencia substitútov

3 Materiál potrebný na kompletizáciu výrobkov občasné problémy pri nákupe

4 Pomocný materiál na doplnkovú výrobu občasné problémy pri nákupe

5 Všeobecný režijný materiál možnosť nákupu bez predbežnej objednávky

6 Drobný materiál režijného charakteru veľký počet dodávateľov

7 Pomocný materiál na základnú výrobu trvalé ťažkosti s nákupom

8 Pomocný materiál na obslužné procesy dlhá dodacia lehota, veľký objednávací predstih

9 Základný materiál na základnú výrobu existencia alternatívnych dodávateľov, veľký 
dodávkový predstih

10 Bežný pomocný materiál voľný nákup v obchodnej sieti
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Podnik sa rozhodol uplatniť diferencovaný prístup k zásobám s cieľom znížiť zásoby a celkové náklady na ich 
obstaranie a skladovanie. Štruktúra a absolútna hodnota ročnej spotreby jednotlivých materiálových položiek, 
ktoré sa spotrebúvajú nielen v základnej výrobe, ale aj pri údržbe, pomocných a obslužných procesoch a správe 
podniku, je uvedená v tab. 7.2.

Tabuľka 7.2

materiálová položka hodnota (v €) materiálová položka hodnota (v €)

1 24 767,–  6   3 885,–

2  4 370,–  7  29 138,– 

3 53 420,–  8  14 083,–

4  7 770,–  9 325 370,–

5  5 828,– 10  16 997,–

Úloha
Vypočítajte relatívny podiel jednotlivých materiálových položiek na celkovej hodnote nakupovaných zásob 

a zatrieďte ich do jednotlivých materiálových skupín A, B, C.

	R i e š e n i e

Vo väčšine podnikov existujú v zásade tri skupiny materiálov s týmto zložením počtu druhov a podielu na 
hodnote spotreby:
•	 A – 5 % – 15 % druhov predstavuje 60 % – 80 % podiel na celkovej spotrebe,
•	 B – 15 % – 25 % druhov predstavuje 15 % – 25 % podiel na celkovej spotrebe,
•	 C – 60 % – 80 % druhov predstavuje len 5 % – 15 % podiel na celkovej spotrebe.

Skupina A – materiálová položka 9.
Skupina B – materiálové položky 1, 3 a 7.
Skupina C – materiálové položky 2, 4, 5, 6, 8 a 10

7.2 Príklad na aplikáciu metódy AbC riadenia zásob

V tab. 7.3 sú uvedené podnikové zásoby – jednotlivé materiálové položky a výška ich ročnej spotreby.

Tabuľka 7.3

materiálová položka hodnota (v tis. €) materiálová položka hodnota (v tis. €)

1 92,28  6  165,90

2 33,19  7  2 323,58

3 19 252,20  8 10 622,05

4 66,38  9  3 983,70

5 112,20 10  2 655,51

Úloha
1. Využitím metódy ABC rozčleňte zásoby do jednotlivých skupín.

Pozn.: Pri riešení tejto úlohy využite tab. 7.1 uvedenú v predchádzajúcom príklade a pomôžte si teoretickou charakteristikou 
jednotlivých skupín zásob.

2. Rozhodnite, akú mieru pozornosti má podnik venovať jednotlivým materiálovým položkám v oblasti ich ria-
denia.
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  20 580
 r =                 × 100 = 10 % (9,9 %)
  206 080

9.14 Nákladovo orientovaná tvorba cien – využitie analýzy kritického 
bodu pri tvorbe cien

S výrobou špeciálnych lodných súčiastok je spojený vznik nákladov v tejto štruktúre:
•	 spotreba základného materiálu  8,20 €/ks,
•	 spotreba energie   2,00 €/ks,
•	 mzdy výrobných robotníkov   3,50 €/ks.

Fixné náklady sú 35 000 € mesačne. Na nasledujúci mesiac podnik získal zákazku na výrobu 4 500 ks sú-
čiastok.

Úlohy
Použitím základného vzťahu na určenie kritického bodu vypočítajte:

1. minimálnu cenu (dlhodobú spodnú hranicu) jednej súčiastky na daný objem zákazky,
2. cenu, pri ktorej podnik dosiahne zisk vo výške 17 500 €.

	R i e š e n i e  ( D o p l ň t e  v ý p o č t y . )

Úloha 1

DSHC = ............ + (35 000/............) = ....................... €

Úloha 2
  FN + Z 35 000 + 17 500
 Cj =               + VNj =                             + ........ = ................... €
  Q 4 500

Z á k l a d n á  c e n a

Základná cena sa zvyčajne používa ako označenie pre cenu nutnú, resp. pre podnik žiaducu, t. j. cenu, 
ktorá zodpovedá predstavám podniku z hľadiska pokrytia jeho individuálnych nákladov a minimálne prí-
padne plánovaného zisku. Táto cena nemusí a obvykle ešte ani nepredstavuje predajnú cenu. Jej úlohou je 
predovšetkým preveriť, či sa náklady konkrétneho produktu a predstava o plánovanom zisku vtesnajú do tr-
hovej ceny.

9.15 Výpočet základnej ceny

Spoločnosť SOTER, s. r. o., plánuje realizovať výrobu nového výrobku. Na tento projekt sa jej podarilo získať 
úver od banky vo výške 70 000 € so splatnosťou 5 rokov. Firma vyčíslila fixné náklady vrátane úrokov na sumu 
300 000 €, variabilné náklady sú 8 €/ks a predpokladaný objem produkcie 45 000 ks.

Úlohy
1. Vypočítajte výšku minimálneho zisku, ktorý musí spoločnosť SOTER, s. r. o., dosiahnuť, aby bola schopná 

splácať úver.
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2. Vypočítajte základnú cenu pre nový produkt, ktorá spoločnosti SOTER, s. r. o., okrem úhrady nákladov za-
bezpečí aj požadovaný minimálny zisk.

3. Vypočítajte, koľko výrobkov by spoločnosť SOTER, s. r. o., musela minimálne vyrobiť, aby pokryla svoje ná-
klady a dosiahla požadovaný zisk, ak by musela akceptovať nižšiu cenu stanovenú trhom vo výške 12 €.

 R i e š e n i e

C e n a  s t a n o ve n á  z i s k o vo u  p r i r á ž k o u

V tomto prípade cenu stanovíme pripočítaním určitej ziskovej prirážky k nákladom na výrobok:

Cj = CN × (1 + zisková prirážka)

kde  Cj  je cena jedného výrobku,
 CN  –  celkové náklady na výrobok.

9.16 Nákladovo orientovaná tvorba cien – cena stanovená prirážkou

Firma MODEA vyrába pánsku a dámsku konfekciu. Výroba jedného pánskeho saka ADAM si vyžaduje tie-
to priame jednotkové náklady (Npj):
•	 priamy materiál  – 3 m látky 6,50 €/m,
 – 2,8 m podšívky 3,50 €/m,
•	 pomocný materiál za 3 €,
•	 priame mzdy vo výške 7,50 €.

Celková výška nepriamych (režijných) nákladov (Nn), t. j. energia, odpisy a pod., je 6 400 €. Predpokladaný 
objem predaja je 2 500 ks. Firma sa rozhodla stanoviť cenu prirážkou, ktorá je vo výške 15 % úplných nákladov.

Úloha
Stanovte cenu jedného pánskeho saka ADAM.

	R i e š e n i e

Cenu stanovíme pripočítaním určitej ziskovej prirážky k nákladom na výrobok:

Cj = CN × (1 + zisková prirážka)
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Výsledky
Úloha 1  Potreba robotníkov: R1 = 10, R2 = 12.
Úloha 2  Index produktivity práce je 1,082.
Úloha 3  Vstupná cena je 30 870 €.

11.3 Výpočet čistej mzdy

Zamestnanec je odmeňovaný časovou mzdou. Na základe zložitosti a náročnosti vykonávanej práce má 
 priznanú mzdovú tarifu 3 €/hod. Súčasne má priznané osobné ohodnotenie vo výške 25 % zo základnej mzdy za 
odpracovaný čas. V sledovanom mesiaci júni odpracoval 23 pracovných dní pri 40-hodinovom pracovnom týžd-
ni. Zamestnanec si uplatňuje daňový bonus na jedno nezaopatrené dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnos-
ti. Jeho manželka je zamestnaná.

Úloha
Vypočítajte čistú mzdu zamestnanca za mesiac jún.

	R i e š e n i e

1. Schéma výpočtu čistej mzdy a príjmu zamestnanca

Základné mzdové formy (časová, úkolová...)
+ doplnkové mzdové formy (odmeny, prémie....., aj tarifné mzdové príplatky, mzdové náhrady za dovolenku a sviatky)

hrubá mzda

Hrubá mzda
– poistné na zdravotné a sociálne poistenie
– nezdaniteľná časť základu dane 

Zdaniteľná mzda

Zdaniteľná mzda
x sadzba dane

Preddavok na daň
– daňový bonus

Preddavok na daň znížený o daňový bonus

Hrubá mzda
– poistné
– preddavok na daň znížený o daňový bonus

Čistá mzda

Čistá mzda
+ náhrady mzdy za dočasnú práceneschopnosť
+ nemocenské

Príjem zamestnanca


