
 

 



 

   



 

   



 

   



 

Abstrakt 

 Cílem bakalářské práce je posoudit význam kalkulace cílových nákladů (target 

costing) a zhodnotit její výhody a omezení. V první části práce je popsáno obecné členění 

nákladů, jsou zde popsány problematika a principy přiřazování nákladů předmětu kalkulace, 

některé struktury kalkulačních vzorců a samotný kalkulační systém. Druhá část je zaměřena 

na samotnou kalkulaci cílových nákladů, na její tvorbu a posouzení jejího významu. Poslední 

částí je zhodnocením výhod a omezení kalkulace cílových nákladů.  
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Abstrakt 

 Objective of the bachelor thesis is to evaluate the importance of  target costing and 

evaluate its advantages and limitations. The first part describes the general breakdown of 

costs. There are described problems and principles of cost allocation to subject of calculation, 

some structure of calculation formulas and itself costing system. The second part is focused 

on the target costing on its creation and assessment of its significance. The last part is the 

evaluation of the advantages and limitations of target costing . 
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Úvod 

 Aby podniky fungovaly v dnešním nejistém, neustále se zrychlujícím a 

globalizovaném tržním prostředí, kde zákazníci neustále mění své preference, potřebují mít 

tyto podniky nějaké výhody, které je budou zvýhodňovat ve vztahu k jejich konkurenci. 

Podniky se proto orientují k omezování nákladů, které by jim mělo dovolovat snižovat cenu 

výkonů oproti konkurenci a tím zvýšit jejich prodejnost, anebo při zachování ceny zvyšovat 

jejich ziskovost. Aby podniky mohly náklady omezovat, potřebují zjistit, jaké mají náklady a 

co tyto náklady vyvolává. Nástrojem, který dává informace o těchto nákladech, jsou kalkulace 

nákladů. 

 V obecné podobě jsou kalkulace nástrojem pro výpočet nákladů, marže, zisku, ceny 

nebo jiné hodnotové veličiny vztažené na jednotku výkonu, které každý podnik vytváří.  

 Kalkulace nákladů jsou nástrojem, který dává podniku informace o tom, jaké náklady 

spotřebovávají jednotlivé výrobky nebo služby. Pokud podnik má tyto informace, pak se 

může zaměřit na konkrétní původce nákladů a konat činnosti, kterými bude omezovat 

náklady, a které mu pomohou vytvářet konkurenční výhody.  

 V první části bakalářská práce je úkolem definovat teoretické zásady při výpočtu 

kalkulací. Aby bylo možno správně sestavit kalkulaci je potřeba pochopit vlastnosti nákladů a 

účel jejich členění. Největší úskalí souvisí s přiřazováním nákladů na konkrétní kalkulační 

jednici, proto je této problematice věnována zvýšená pozornost. Dále jsou popsány jednotlivé 

typy kalkulací a jejich použití. 

 V druhé části práce je popsána poměrně nová kalkulační metoda, která je ve světě 

rozšířena a úspěšně využívána, ale u nás je zatím opomíjena. Tou kalkulační metodou je 

kalkulace cílových nákladů, která se svou logikou zásadně liší od tradičních kalkulací. Je zde 

popsán proces jejího sestavování a metody přizpůsobování nákladů ještě v předvýrobním 

období za účelem jejich snižování. Následně je vyhodnocen její význam, který plyne z její 

orientace na zákazníka. 

 V závěrečné části bakalářské práce jsou posouzeny výhody a omezení kalkulace 

cílových nákladů. Výhody a nevýhody této kalkulace pravděpodobně souvisí s  informacemi, 

na kterých je postavena, a s tím v jaké fázi životního cyklu produktu se sestavuje.  
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1 Definování teoretických zásad při výpočtu kalkulací 

1.1 Náklady 

 Náklady lze vnímat z mnoha pohledů. Ty hlavní pohledy jsou založeny na tom, pro 

koho jsou informace o nákladech určeny a za jakým účelem jsou rozlišovány. S tím souvisí i 

pojetí nákladů jako takové. 

1.1.1 Pojetí nákladů  

 V praxi jsou využívána zejména tři pojetí nákladů. Jsou jimi pojetí finanční, pojetí 

hodnotové a pojetí ekonomické. 

Náklady jsou ve finančním pojetí chápány jako výdej peněz za výkony, které vyvolají 

náhradu peněz v jejich původní výši. S takto vnímanými náklady souvisí finanční účetnictví, 

které náklady eviduje v účetním systému jako spotřebu externích vstupů. Tyto vstupy jsou 

oceňovány ve skutečných (historických) pořizovacích cenách. [6] s. 57 

 Finanční pojetí nákladů je pojetím, které vyhovuje externím uživatelům, ale není 

vhodné pro řízení a rozhodování, protože nemusí odrážet reálné podmínky probíhající 

podnikatelské činnosti. [14] s. 39 

 Hodnotové pojetí nákladů slouží k poskytování informací pro řízení a kontrolu 

podnikových procesů. Spotřebované ekonomické vstupy jsou zde oceňovány v cenách 

odpovídacích jejich současné reálné hodnotě. Hodnotové pojetí nezahrnuje jen náklady 

odpovídající finančnímu účetnictví, ale i náklady, které jsou v manažerském účetnictví 

vyjádřeny v jiné výši než ve finančním účetnictví, anebo nejsou vykazovány vůbec. Takové 

náklady jsou pojmenovány jako kalkulační náklady. [11] s. 33 

 Ekonomické pojetí nákladů je pojetím nákladů, které slouží nejen k zajištění 

informací o stávajících procesech, ale i pro potřeby rozhodování o optimálních budoucích 

variantách. S výběrem optimální varianty souvisí ekonomické chápání nákladů jako 

prostředku k získání maximálního prospěchu (hodnoty) zvolením dané varianty. [6] s. 60 

 S těmito variantami souvisí takzvané oportunitní náklady. Oportunitní náklady jsou 

maximálním ušlým efektem, který byl obětován v důsledku využití ekonomického zdroje 
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v jiné zvolené variantě, než je ta, která přinese maximální prospěch. Oportunitní náklady 

nejsou reálně vynaloženými náklady, ale dodatečným měřítkem účelnosti. [6] s. 60 

 Aby bolo možné s množstvím nákladových položek pracovat je nutné je rozdělit do 

určitých skupin vykazujících stejné vlastnosti.  

1.1.2 Druhové členění nákladů 

 V běžném finančním účetnictví je druhové členění nákladů nejběžnějším přístupem 

ke klasifikaci nákladů. Jde tedy o rozdělení nákladů odpovídající finančnímu pojetí nákladů. 

[11] s. 34 

 Třídění nákladů podle druhu odpovídá na otázku: „Co bylo spotřebováno?“. 

Základními nákladovými druhy jsou: 

 Spotřeba materiálu, surovin, energie a externích služeb 

 Náklady na externí služby (opravy a údržbu, cestovné, nájemné, dopravné) 

 Mzdové a ostatní osobní náklady 

 Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku 

 Finanční náklady (pojistné, úroky, poplatky,…) [13] s. 37 

 Výhodou druhového členění nákladů je jednoznačnost a průkaznost vykázané 

spotřeby podnikových zdrojů. Podstatnou nevýhodou je, že se nezabývá bezprostředním nebo 

zprostředkovaným vztahem k prováděným výkonům, činnostem, útvarům nebo procesům. 

Tedy nezabývá se příčinou vynaložení nákladů. [3] s. 101 

 Druhové členění je z výše uvedených důvodů nedostačující, proto je nutné ho 

kombinovat s dalším členěním nákladů. 

1.1.3 Účelové členění nákladů 

 Pro účely manažerského účetnictví se sledují vynaložené náklady v úzkém spojení 

s příčinnými souvislostmi jejich vzniku a s těsnou vazbou k vlastnímu procesu tvorby 

výkonů, ve vztahu ke konkrétním výkonům a činnostem a útvarům. [4] s. 105 

Účelový vztah nákladů lze popsat do různých úrovní podrobnosti. V praktických 

aplikacích stanovujících nákladový úkol pro jednotlivé nákladové položky nebo jejich 



4 

skupiny probíhá strukturalizace účelového členění v několika úrovních. V té první se obvykle 

náklady rozčlení do širších okruhů různých hlavních a pomocných činností. V dalších 

úrovních se pak člení podrobněji, např. podle aktivit nebo operací. Obecným pravidlem je 

identifikovat věcného nositele, který je příčinou vzniku nákladu a jehož velikost určuje i 

úroveň nákladů. [6] s. 68 

1.1.3.1 Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení 

 Náklady, které jsou vyvolány bezprostředně nějakou technologií nebo s touto 

technologií nějakým způsobem účelově souvisí, se nazývají náklady technologické. Jsou to 

například náklady na spotřebu určitého materiálu nebo odpisy strojního zařízení určité 

výrobní technologie. [11] s. 37 

 Naopak náklady na obsluhu a řízení zajišťují základní podmínky průběhu činností, 

procesů a útvarů a jsou na konkrétních výkonech relativně nezávislé. Jsou jimi například 

náklady na provoz budov, mzdy řídících pracovníků, náklady na administrativu. [4] s. 106 

 Pro praktické použití se podle Popeska toto členění jeví při rozhodovacích procesech 

jako příliš obecné. Je často velmi obtížné definovat, který náklad ještě souvisí přímo 

s technologií, a který náklad je vyvolán obsluhou transformačního procesu jako celku. Dále 

ho považuje za výchozí bod pro určení nákladů ve vztahu k jednotce výkonu dané organizace. 

[11] s. 37 

 Podle Fibírové je rozlišení nákladů na náklady technologické a na náklady na 

obsluhu a řízení důležité hlavně z hlediska určení základních ovlivňujících faktorů jejich 

vývoje. Podle ní je možné hospodárnost technologických nákladů hodnotit bezprostředně ve 

vztahu k uskutečněným výkonům. Na druhé straně náklady mají vztah k celkovému zajištění 

činnosti. [4] s. 106 

 Rozdělení nákladů na náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení nevyhovují 

dnešním potřebám. Náklady je proto nutné lépe specifikovat. 

1.1.3.2 Náklady ke vztahu k výkonu (náklady jednicové a režijní) 

 Podrobněji jsou náklady členěny na náklady jednicové a režijní. 
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  Náklady na obsluhu a řízení jsou vždy režijní, oproti tomu náklady technologické jsou 

tvořeny jak náklady jednicovými, tak i náklady režijními. [4] s. 106 

 Jednicové náklady jsou technologickými náklady, které mají přímý vztah k jednotce 

(tuna, kg, pár, 100km…) výkonu nebo konkrétní operaci. Jednicové náklady je možné 

vypočítat pomocí měrných spotřeb (norem). Jednotka takto určeného finálního výkonu je 

nazývána „výrobní jednicí“ popřípadě „kalkulační jednicí“. Jednicové náklady se vypočtou 

jako součin měrné spotřeby jednicového vstupu na kalkulační jednici, objemu výroby 

kalkulačních jednic a ceny jednicového vstupu. Lze je počítat jako plánovou nebo skutečnou 

spotřebu. [8] s. 52 

  Jednicovým nákladem jsou například spotřeba konkrétního materiálu na výrobu 

výrobků, mzdy výrobních dělníků související s výkonem nebo energie související s výkonem. 

 Režijní náklady jsou tvořeny částí technologických nákladů související 

se zabezpečením konkrétního druhu výkonu nebo skupiny výkonů, vlastním technologickým 

procesem a veškerými náklady na zajištění, řízení a obsluhu. [9] s. 25 

 Režijním nákladem jsou například nájemné, odpisy majetku, energie na vytápění a 

osvětlení, mazadla a oleje, mzdy mistrů nebo mzdy pracovníků údržby. 

 Režijní náklady lze rozdělit podle funkce, kterou mají při obsluze, řízení a zajištění 

výrobního procesu. Lze je specifikovat na: 

 Výrobní režie – náklady na zajištění, obsluhu a řízení vč. technologických 

nákladů ve výrobních útvarech 

 Zásobovací režie – náklady souvisící s pořizováním, skladováním a výdejem 

materiálu 

 Správní režie – náklady souvisící se správou, řízením a organizací podniku  

 Odbytová režie – náklady spojené se skladováním výrobků, balením, prodejní 

činností a expedicí [9] s. 26 

1.1.3.3 Kalkulační členění nákladů 

 Popesko uvádí, že schopnost identifikovat účelnost a účelovost vynaložení nákladů je 

základním předpokladem pro efektivní řízení nákladů. Snaha o dosažení účelnosti a 

účelovosti je v praxi představována snahou identifikovat náklady ve vztahu k určitým 



6 

podnikovým výkonům (výrobkům, činnostem). Podstatou této snahy je schopnost (možnost) 

přiřadit konkrétní náklady těmto výkonům, které jsou z pohledu přiřazování nazývány 

nákladovým objektem. Přiřazování nákladů je jednou ze základních funkcí manažerského 

řízení. [11] s. 38 

Náklady ve vztahu k nákladovému objektu lze rozdělit na dvě skupiny: 

 Přímé náklady 

 Nepřímé náklady 

Přímé náklady bezprostředně souvisí s konkrétním výkonem. Jsou jimi jednicové 

náklady, které jsou vyvolány každou konkrétní jednotkou výkonu, i režijní náklady, které jsou 

společné pouze danému druhu výkonu a jejichž podíl na jednici téhož druhu výkonu lze určit 

prostým dělením. Přímým nákladem můžou být náklady na vývoj a technickou přípravu 

konkrétního druhu výkonu, odpisy jednoúčelového zařízení, náklady na pořízení licence nebo 

náklady na projekt či design. [4] s. 108 

Nepřímé náklady se nevážou ke konkrétnímu druhu výkonu a zajišťují podmínky 

pro činnost podniku. [6] s. 72 

Většina režijních nákladů je společná více druhům výkonu, ale někdy je nutné je 

přiřadit jednici výkonu. Přičítají se nepřímo pomocí zvolených veličin. [6] s. 73 

Kutáč považuje, z pohledu metodiky výpočtu kalkulací výrobků, mnohem praktičtější 

použití rozdělení nákladů na jednicové a režijní, než na přímé a nepřímé nebo ještě hůře na 

přímé a režijní. Rozdělení na přímé a nepřímé náklady považuje za zastaralé, a také pro 

moderní zpracování kalkulací výrobků považuje pojmenování těchto nákladů kalkulačním 

členěním nákladů za nesprávné. [8] s. 54 

V úvaze o zastaralosti členění nákladů na přímé a nepřímé se shoduje i Král, který také 

přikládá větší váhu členění na jednicové a režijní náklady, popřípadě na náklady fixní a 

variabilní. Zdůvodňuje to jako důsledek potřeby reagovat na rychle se měnící podmínky 

tržního prostředí. [6] s. 123 
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1.1.4 Náklady ve vztahu k objemu prováděných výkonů 

 Ve dvacátých letech 20. století se ve Spojených státech začalo využívat členění 

nákladů ve vztahu k objemu produkce. Stalo se tak nástrojem k informování o možných 

budoucích variantách. [6] s. 74 

  informace o tom, co se stane s náklady, výnosy a ziskem, když se zvýší nebo sníží 

objem výroby konkrétního výrobku. Základem tohoto členění se stalo rozdělování nákladů na 

variabilní a fixní. [6] s. 74 

Variabilní náklady jsou závislé na objemu výkonů, rostou s každou novou jednotkou. 

Jsou to náklady jednicové a část nákladů režijních. Variabilní náklady se mohou vyvíjet 

proporcionálně (lineárně), tedy stejně rychle jako objem výroby, nebo nadproporcionálně 

(progresivně), rostou rychleji než objem výroby, nebo podproporcionálně (degresivně), rostou 

pomaleji než objem výroby. [12] s. 84 

Fixní náklady zůstávají ve stejné výši nezávisle na měnícím se objemu výroby. Jsou 

jimi například odpisy, nájemné, pojištění, úroky z úvěrů, mzdy řídících pracovníků a náklady 

na školení a vzdělávání pracovníků. [13] s. 39 

 Fixní náklady se mění skokem při významné změně, například při změně výrobní 

kapacity nebo při rozsáhlé změně výrobního programu. S tím souvisí i fakt, že toto členění 

platí pouze krátkodobě, právě z důvodů skokové změny fixních nákladů. [13] s. 39 

Lze soudit, že všechny náklady jsou v delším časovém období variabilní. 

 S růstem objemu výkonů klesají průměrné fixní náklady (a tím i růst celkových 

nákladů) na jednotku výkonu. Je to způsobeno rozkladem fixních nákladů na stále více 

jednotek výkonu. Tento jev se nazývá degrese fixních nákladů. [5] s. 59 

 Náklady fixní a variabilní mohou být náklady přímými nebo nepřímými a jsou tak 

zjistitelné nebo nezjistitelné na kalkulační jednici. Závisí to na charakteru výkonů a výrobního 

procesu, způsobu normování, měření a evidence spotřeby nákladových druhů na samostatné 

výkony. [9] s. 60 

 Výše uvedená členění nákladů jsou členění běžně používaná v manažerském 

účetnictví, v literatuře se označuje jako tradiční členění nákladů. Takovéto členění nestačí pro 

strategicky orientované řízení. 
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1.1.5 Členění nákladů pro potřeby strategického řízení 

 Podle Šoljakové má členění nákladů podle účelu a členění nákladů ve vztahu k objemu 

prováděných úkolů (variabilní a fixní náklady) zásadní význam v operativním a taktickém 

řízení, a také při transformaci strategie na taktickou a operativní úroveň. Jejich význam se ve 

strategickém řízení nákladů snižuje. Pro strategické řízení není tak důležité dodržení norem a 

rozpočtů režijních nákladů, ale vytvoření podmínek k absolutnímu snižování norem a 

rozpočtů režijních nákladů. [14] s. 45 

Pro účely strategického řízení je vhodné náklady členit na: 

 náklady skutečně vynaložené a náklady vázané k rozhodnutí 

 náklady ve vztahu k přidané hodnotě 

1.1.5.1 Náklady vázané k rozhodnutí a skutečně vynaložené náklady 

 Pro potřeby strategického řízení je důležité odlišit, kdy dochází ke skutečné spotřebě 

zdrojů, a kdy se o jejich spotřebě rozhodne. O velké většině nákladů (až 90%) se rozhoduje ve 

fázi výzkumu, vývoje a technické přípravy produktu. V této fázi dochází k zásadním 

rozhodnutím o vlastnostech produktu, jeho technických parametrech, designu, použitých 

materiálech, a způsobu jeho výroby a distribuce; při tom se rozhoduje i o budoucích 

nákladech produktu. [14] s. 46 

 Skutečně vynaložené náklady vyjadřují náklady opravdu spotřebované, jejich 

spotřeba je po celý životní cyklus produktu přibližně rovnoměrná. Oproti tomu náklady 

vázané k rozhodnutí jsou náklady, které ještě nebyly vynaloženy, ale již bylo rozhodnuto 

o jejich vynaložení. O převážné většině nákladů se rozhoduje právě ve fázi výzkumu, vývoje, 

návrhu a přípravy nového produktu. [14] s. 46, 47 

1.1.5.2 Členění nákladů ve vztahu k přidané hodnotě  

Náklady ve vztahu k přidané hodnotě pro zákazníka lze rozdělit na náklady, které 

zvyšují nebo snižují hodnotu výkonů vnímanou zákazníkem nebo jsou vůči ní neutrální: 

 Náklady přidávající hodnotu jsou náklady, které se bezprostředně pozitivně 

projeví v hodnotě výkonu pro zákazníka. Takovými náklady jsou náklady, které 

lze dobře rozlišit, jsou jimi použité materiály, vývoj, příprava výroby, náklady 
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na zpracování výkonu, distribuce a služby zákazníkům. Dále jsou jimi náklady, 

které vzbuzují důvěru a vytvářejí dobrou zkušenost. [14] s. 47 

 Náklady nepřidávající hodnotu jsou z hlediska hodnoty výkonu pro zákazníka 

neutrální. Je třeba posoudit vyhnutelnost těchto nákladů. [14] s. 47 

 Náklady snižující hodnotu jsou náklady, které naopak snižují hodnotu výkonu 

vnímanou zákazníkem.[14] s. 47 

1.2 Kalkulace 

Kalkulací se v nejobecnějším slova smyslu rozumí přiřazením nákladů, marže, zisku, 

ceny nebo jiné hodnotové veličiny na výrobek, práci nebo službu, na činnost nebo operaci, 

na podnikovou investiční akci nebo na jinak naturálně vyjádřenou jednotku výkonu. [6] s. 120 

Pojem kalkulace má zejména trojí smysl:  

 Nejčastěji je kalkulací myšlena činnost, která vede ke zjištění nákladů 

na konkrétní výkon podniku, jenž je druhově, objemově a jakostně vymezen.  

 Kalkulací se také vyjadřuje výsledek této činnosti. Tím je systém vzájemně 

skloubených propočtů zpracovaných pro podstatné kalkulační jednice a za různým 

účelem.  

 Jako součást podnikového informačního systému. [10] s. 105 

Kalkulace nákladů je základním kalkulačním nástrojem pro výpočet marže, zisku i 

ceny, protože jsou tyto veličiny založeny na kvantifikaci nákladů. [11] s. 55 

Kalkulace nákladů implementuje v sobě dva úzce propojené problémy. Prvním 

problémem je řešení metodických otázek kalkulace. Tou zásadní otázkou je: „Jak přiřadit 

náklady výkonu?“. Druhým problémem je volba správného obsahu kalkulace, rozsahu a 

struktury kalkulovaných položek v závislosti na tom, jaký rozhodovací úkol je kalkulací 

řešen. Zásadní otázkou pro tento problém je: „Proč přiřazovat náklady výkonu?“. [3] s. 112 

 Kalkulace jsou ve vazbě na rozhodovací úlohy managementu využívány různě, mezi 

ty základní rozhodovací úlohy patří: 

 rozhodování o změnách v objemu a struktuře sortimentu vyráběných či 

poskytovaných výkonů 
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 Stanovení hranice ceny, která rozlišuje mezi základním a doplňkovým 

sortimentem 

 Propočty nákladové náročnosti jednotlivých výkonů a následující úlohy, které 

z těchto propočtů vycházejí 

 Vhodné ocenění vnitropodnikových výkonů jako kritéria pro motivaci 

pracovníků středisek 

 Řešení reprodukčních úloh – úloh jako, jak vysoké náklady lze akceptovat 

u konkrétních cen výkonů nebo skupin výrobků, jak se uhrazují společné správní a 

strategické náklady. [4] s. 209-210 

Dalším poněkud samostatným využitím kalkulace je sestavení kalkulace nákladů výkonu 

pro externí uživatele. Tato kalkulace je využívána zejména: 

 Pro potřeby finančního účetnictví, které pracuje s oceňováním 

vnitropodnikových výkonů vytvořených ve vlastní režii. 

  Pro obhajobu ceny při jednání se zákazníkem. Nejde o poskytnutí veškerých 

informací o nákladech zákazníkovi, ale o poskytnutí podkladů ke spokojenosti 

zákazníka ve vyjednávání o oboustranně přijatelných cenách. [4] s. 209-211 

Kalkulace nákladů v souvislosti s ekonomickým řízením představují jednotlivé druhy 

kalkulací, které jsou vymezeny z hlediska jejich poslání při plnění základní funkce systému. 

Tou základní funkcí je řízení hospodárnosti a ekonomické efektivnosti po linii výkonů, 

která je jinde pojmenována, jako výkonově orientované řízení. [10] s. 14 

Kalkulační metoda 

Způsob stanovení hodnotové veličiny na konkrétní výkon se nazývá kalkulační 

metoda. Metoda kalkulace je závislá na: 

 vymezení předmětu kalkulace 

 způsobu přiřazování nákladů předmětu kalkulace 

 struktuře nákladů [6] s. 120 

1.2.1 Předmět kalkulace 

 Předmětem kalkulace mohou být obecně všechny druhy dílčích i finálních výkonů, 

které podnik vyrábí nebo provádí. V praxi se často tato zásada přizpůsobuje s ohledem na 
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složitost podnikatelského procesu, rozsah prováděného sortimentu a využitelnost kalkulací 

v řízení. Předmět kalkulace je vymezen jak kalkulační jednicí, tak i kalkulovaným 

množstvím. [6] s. 122 

Kalkulační jednicí je myšlen konkrétní výkon, ohraničený měrnou jednotkou, 

druhem, a místem vzniku, na který se stanovují nebo zjišťují vlastní náklady. [10] s. 9 

Kalkulované množství představuje určitý počet kalkulačních jednic, pro které se stanoví 

celkové náklady. Tyto náklady mají být nebo byly vynaloženy v souvislosti s vytvořením 

konkrétního objemu kalkulačních jednic. Pro přiřazení nákladů výkonu jsou informace 

o kalkulovaném množství velmi důležité. [4] s. 222 

1.2.2 Přiřazování (alokace) nákladů předmětu kalkulace 

Způsob přiřazovaní nákladů předmětu kalkulace vychází podle tradičního členění 

z členění nákladů na přímé a nepřímé. Toto rozdělení je ale pro současné potřeby 

nedostačující., proto se kombinuje ve struktuře nákladů s dalšími členěními nákladů: 

 podle způsobu stanovení nákladového úkolu na jednicové a režijní  

 podle závislosti na objemu výkonů na náklady variabilní a fixní 

 podle závislosti na ovlivnitelnosti výše nákladů na náklady relevantní (ty, 

které jsou ovlivnitelné rozhodnutím) a irelevantní (ty, které nezávisí 

na rozhodnutí). [6] s. 123 

Přímé náklady nemusí mít vždy proporcionální charakter jako jednicové náklady. 

Část přímých nákladů (ostatní přímé náklady) může mít fixní charakter (např. odpisy 

speciálních pomůcek, nákladů na vývoj a reklamu konkrétního výrobku). Proto je účelné pro 

rozhodování o změnách objemu a sortimentu výkonů sledovat v kalkulacích odděleně přímé 

jednicové a přímé režijní náklady. [6] s. 123 

Nepřímé náklady se vynakládají ve vztahu k provádění většího sortimentu výkonů. 

V souvislosti s využitím kapacity je jen menší část (variabilní režie) těchto nákladů 

ovlivnitelná. Větší část nákladů je vyvolána rozhodnutím o zajištění kapacity, významně se 

nemění, a proto má fixní charakter. S ohledem na řešení rozhodovacích úloh na existující 

kapacitě by měla být výše variabilní režie kalkulována odděleně od fixní režie. Fixní režie 

může být pro tento typ úloh irelevantním nákladem. [6] s. 123 
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1.2.2.1 Kalkulační techniky přiřazování nepřímých nákladů 

Nepřímé náklady je možno přiřadit pomocí technik přiřazení nepřímých nákladů: 

 Kalkulace prostým dělením nebo dělením s poměrovými čísly 

 Kalkulace přirážková sumační nebo diferencovaná 

Kalkulace prostým dělením se používá v případě, kdy náklady vyvolává pouze jeden 

druh výkonu, nebo jsou přiřazované náklady na různé druhy výkonu v podstatě stejné. 

[6] s. 124 

Používá se například v hromadné výrobě jako je těžba uhlí, výroba piva a limonád. 

[7] s. 31 

Kalkulace dělením s poměrovými čísly se používá při výrobě výrobků, které se od 

sebe liší jen velikostí, hmotností, tvarem, jakostí nebo pracností (např. koksárenské, hutnické, 

dřevařské výrobky) a jejich výrobní náklady by bylo zdlouhavé zjišťovat. Poměrová čísla se 

volí například podle pracnosti vyjádřené časem, hmotnosti, ceny, přímých mezd nebo také 

kombinací více ukazatelů. [7] s. 35 

Sumační přirážková metoda zjišťuje přirážku nebo sazbu nepřímých nákladů 

ze vztahu nepřímých nákladů a jediné univerzální rozvrhové základny. Je postavena 

na předpokladu, že veškeré nepřímé náklady se vyvíjejí úměrně jedné veličině, která je 

zvolena jako rozvrhová základna (hodina práce, spotřeba materiálu, spotřeba strojového času 

atd.).  Ve složitějších podmínkách činnosti podniku je tento předpoklad nereálný. [3] s. 125 

Diferencovaná přirážková metoda využívá pro rozvrh různých skupin nepřímých 

nákladů různých rozvrhových základen, při jejichž výběru se vychází z analýzy příčinného 

vztahu mezi oběma veličinami. [3] s. 125 

 Cílem této metody je zpřesnění kalkulace vytvořením samostatné rozvrhové základny 

pro každou jednu skupinu režijních (nepřímých) nákladů. [11] s. 71 

Přirážková kalkulace využívá pro přiřazování společných nepřímých nákladů 

výkonům rozvrhové základny. Ty lze pak rozdělit na základny naturální nebo peněžní: 

U peněžních základen je přirážka nepřímých nákladů vyjádřena v procentech 

ve vztahu ke zvolené peněžní základně (např. přímý materiál, přímé mzdy). Peněžní 

základny mají přednosti v jejich snadném a přesném zjišťování, ale mají velké nedostatky 
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ve slabém příčinném vztahu mezi oceněním v rozvrhové základně a vývojem nepřímých 

nákladů ve vztahu ke struktuře výkonů. Další nevýhodou je jejich častá změna v čase 

vyvolaná už pouze změnami ocenění spotřebovávaných zdrojů. Z toho vyplývá, že peněžní 

základny nejsou stálé a omezují porovnatelnost procenta přirážek nepřímých nákladů 

v různých obdobích. [3] s. 126 

V naturálních základnách je vypočtena sazba nepřímých (režijních) nákladů 

na jednu naturální jednotku základny (např. hodina práce, tuna materiálu). Naturální 

základny vylučují vliv cen, ale jejich zjišťování je složitější. Výběr těchto základen je 

prováděn buď na základě zkušenosti, nebo pomocí konkrétních technicko-ekonomických 

rozborů. Nejčastěji jsou používány tyto rozvrhové základny: 

 Hodiny práce se používají, pokud je možné měřit objem činnosti vytvořené 

konkrétním pracovníkem a pokud je práce pracovníka spojena přímo s využitím 

technického zařízení (např. služby auditorských firem, právníků, přepracování 

výrobků konkrétním pracovníkem). 

 Strojové hodiny se volí, pokud je možné měřit pracnost výkonu na každém 

konkrétním zařízení popřípadě skupině zařízení, nebo pokud náklady provozu 

(režijní náklady) jsou poměrně vysoké ve vztahu ke mzdovým nákladům útvaru, 

anebo pokud odpisy tvoří významnou nákladovou položku. 

 Množství zpracovaného materiálu se volí, pokud je obtížné nebo není možné 

měřit pracovní nebo strojový čas, a pokud se v útvaru zjišťuje množství 

zpracovaného materiálu (např. textilní a potravinářský průmysl). [4] s. 230 

1.2.2.2 Principy přiřazování (alokace) nepřímých nákladů 

Cílem všech metod kalkulací je nalezení příčinných vztahů mezi kalkulovanými 

náklady a výkony.  

 Základním principem přiřazování nepřímých nákladů, který je i informačně 

nejúčinnější, je princip příčinné souvislosti. Tento princip vychází z úvahy, že každý výkon 

má být zatížen pouze těmi náklady, které s ním bezvýhradně souvisí. Pokud nelze princip 

příčinné souvislosti uplatnit nebo to není účelné lze použít další dva principy. [6] s. 128 

Při využití principu únosnosti nákladů se náklady přiřazují v závislosti na tom, kolik 

nákladů unese výkon v prodejní ceně. [3] s. 121 
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Uplatňuje se v reprodukčních úlohách, v úlohách pro obhajobu ceny nebo postupech, 

které manažery motivačně orientují na zlepšení využití kapacity. [6] s. 128 

Princip průměrování, je také princip, který by se měl použít až v případě, kdy nelze 

aplikovat princip příčinné souvislosti. Jde o přiřazování průměrných nákladů na objekt 

alokace. Používá se často při zpracování výsledných kalkulací. Využívá se i v předběžných 

propočtech, a to v úlohách, kdy je známa úplná nákladová náročnost, a když jsou známy 

informace o vázanosti ekonomických zdrojů v zásobách. [6] s. 129 

Aby bylo možno kalkulace prakticky využívat, je nutné přiřazovat jednotlivé 

nákladové složky v kalkulaci podle homogenního principu. [6] s. 129 

1.2.2.3 Přiřazování nákladů podle aktivit (činností, procesů) 

V 80. letech 20. století vznikla metoda přiřazování nákladů podle aktivit (Activity 

Based Costing), která je také nazývána jako metoda ABC. Vznikla v souvislosti s rozvojem 

procesního řízení podniku.  

 Základním smyslem metody ABC je co nejpřesnější vyjádření nákladů k příčině jejich 

vzniku (procesu, činnosti, aktivitě), která nesouvisí se zvýšením objemu finálních výrobků. 

[6] s. 172 

1.2.3 Struktura nákladů v kalkulaci 

Správně strukturovaná kalkulace nepodává jen informace o výši jednotlivých skupin 

nákladů, ale je i nástrojem pro stanovování variantní úrovně ceny při různých situacích. Je 

podkladem k tomu, kolik nákladů je uhrazeno, a poskytuje přesnější informace o schopnosti 

daného výkonu přispět k tvorbě zisku. Kalkulace sestavené na těchto principech je možné 

vykazovat v určité variantní podobě usnadňující její přizpůsobení různým uživatelům a 

různému použití. [11] s. 58 

Struktura nákladů v kalkulaci je vyjádřena pomocí kalkulačního vzorce. 

Pojmenováním „vzorec“ není myšlena jednoznačná norma. Způsob řazení nákladových 

položek, podrobnost jejich členění a vztah ke kalkulaci dalších hodnotových veličin a ceny je 

závislý na potřebách podniku, jako uživateli kalkulace, a na tom jaká rozhodovací úloha je 

řešena. [6] s. 133 
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1.2.3.1 Typový kalkulační vzorec 

 Struktura kalkulačního vzorce byla v minulosti pro potřeby centralizovaného řízení 

hospodářství definována vyhláškou. Až do roku 1992 byl předpisem stanoven typový 

(všeobecný) kalkulační vzorec (Tab. 1), který je dodnes používán v některých českých 

podnicích. Takto sestavený kalkulační vzorec má obecný charakter. Je možné ho použít 

v různých oborech podnikatelské činnosti. [10] s. 16-18 

 Z výše uvedeného se dá usuzovat, že bylo snahou používání jednoho kalkulačního 

vzorce pro porovnávání podniků, a jejich výkonů, napříč odvětvími. 

Přímý materiál 

Přímé mzdy 

Ostatní přímé náklady 

Výrobní režie 

Vlastní náklady výroby 

Správní režie 

Vlastní náklady výkonu 

Odbytové náklady 

Úplné vlastní náklady výkonu 

Zisk (ztráta) 

Cena výkonu 

Tab. 1 -  Typový kalkulační vzorec (vlastní podle [10] s. 17) 

 Hlavní nevýhodou typového kalkulačního vzorce, zejména pro úkoly manažerského 

účetnictví, je jeho statická povaha, je statickým zobrazením nákladů. To znamená, že při 

změně objemu výkonů je potřeba kalkulaci znovu přepočíst. Důvodem je nerozlišování 

fixních a variabilních nákladů v kalkulačním vzorci. A důsledkem toho je omezené využití 

pro krátkodobá rozhodování. [10] s. 18 

 Další nevýhodou je, že typový kalkulační vzorec sdružuje kalkulační položky, které 

obsahují nákladové druhy s různým vztahem ke kalkulovaným výkonům. Není zde 

rozlišena příčinnost vzniku nákladu. [6] s. 135 

 Třetí nevýhodou je nerozlišování nákladů podle relevantnosti (relevantní a irelevantní 

náklady) při řešení rozhodovacích úloh. [10] s. 18 
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 Zrušením nutnosti sestavovat typový kalkulační vzorec začali postupně podniky na 

našem území podle potřeby používat různé kalkulační vzorce a jejich varianty. Ty 

nejvýznamnější jsou dynamický kalkulační vzorec a kalkulační vzorec ABC. 

1.2.3.2  Dynamický kalkulační vzorec 

 Na základě struktury typového kalkulačního vzorce byl vytvořen kalkulační vzorec, 

který obsahuje nejen rozčlenění nákladů na přímé a nepřímé, popřípadě na jednicové a režijní, 

ale i rozčlenění nákladů podle fází reprodukčního procesu na fixní a variabilní. Takto 

sestavený vzorec je nazýván dynamický kalkulační vzorec. Dynamický kalkulační vzorec 

dává informace o tom, jak budou náklady v jednotlivých fázích ovlivněny změnami v objemu 

prováděných výkonů. [6] s. 137 

Jedna z jeho variant může vypadat jako v níže uvedené tabulce (Tab. 2). 

Přímý (jednicový) materiál  

Přímé (jednicové) mzdy  

Ostatní přímé náklady - Variabilní 

- Fixní 

Přímé náklady celkem  

Výrobní režie - Variabilní 

- Fixní 

Vlastní náklady výroby  

Správní režie - Variabilní 

- Fixní 

Vlastní náklady výkonu  

Odbytové náklady - Variabilní 

- Fixní 

Úplné vlastní náklady výkonu 

Tab. 2 - Dynamický kalkulační vzorec (vlastní podle [10] s. 19) 

1.2.3.3 Kalkulační vzorec ABC 

 Struktura kalkulačního vzorce ABC vychází z metody přiřazování nákladů 

aktivitám (Activity Based Costing). Užití takové kalkulace, kalkulace ABC, je výhodné 

z pohledu co nejpřesnějšího určení příčiny vzniku nákladů a jejich výše. Je kromě 

informačního podkladu pro cenová vyjednávání a pro úvahy o změně sortimentu výkonů, i 



17 

nástrojem pro měření výkonnosti a hospodárnosti. Na druhou stranu je problémem informační 

náročnost a pracnost sestavení takovéto kalkulace. 

 Níže uvedený kalkulační vzorec (Tab. 3), je příkladem kalkulačního vzorce ABC. Jsou 

zde, kromě oddělených jednicových nákladů daného výkonu a režijních nákladů jednotlivých 

činností, odděleny náklady fixní a variabilní. [10] s. 74 

Jednicový materiál 

Jednicové mzdy 

Ostatní jednicové náklady 

Jednicové náklady celkem 

Variabilní režie - činnost 1 

Variabilní režie - činnost 2 

atd. 

Variabilní režie - činnost n 

Variabilní režie celkem 

Variabilní náklady celkem 

Fixní režie - činnost 1 

Fixní režie - činnost 2 

atd. 

Fixní režie - činnost n 

Fixní režie celkem 

Režijní náklady celkem 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

Tab. 3 - Kalkulační vzorec ABC (vlastní podle [10] s. 74) 

1.2.4 Typy kalkulací – kalkulační systém 

 Pro potřeby podniku je nutné použití více kalkulací. Ty jsou voleny podle toho, 

pro řešení jaké úlohy budou použity. Pro tyto potřeby vzniká kalkulační systém podniku. 

Jednotlivé druhy kalkulací se od sebe liší obsahem a strukturou, a dále se zohledňuje časové 

rozlišení tvorby kalkulací. 

Úloha kalkulačního systému spočívá v:  

 hodnocení přiměřenosti nákladů při dané ceně a žádoucí úrovni zisku  

 hodnocení přiměřenosti zisku u výrobků při dosažené ceně a dané výši 

individuálních nákladů,  
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 zajištění správnosti nákladového propočtu na kalkulační jednici (výrobek), ta je 

závislá na volbě kalkulační jednice, volbě kalkulační metody a volbě kalkulační 

techniky. [10] s. 14 

 Kalkulační systém, který rozlišuje jednotlivé kalkulace nákladů primárně podle 

časového rozlišení, může vypadat jako na schématu (Obr. 1).  

 

Obr. 1 – Schéma kalkulačního systému (podle [6] s. 187) 

 Součástí funkčního kalkulačního systému je kalkulace předběžná, kalkulace 

výsledná, a v jeho širším pojetí i cenová kalkulace. Dále se předběžné kalkulace rozlišují 

podle toho, jestli jsou podkladem pro strategické rozhodování, taktické řízení nebo operativní 

řízení.  

1.2.4.1 Předběžná kalkulace 

 Předběžné kalkulace se sestavují před zahájením vlastní tvorby výkonu a jsou díky 

neznalosti některých konkrétních nákladů, které jsou do jisté míry určeny odhadem, nepřesné. 

[11] s. 56 

Předběžné kalkulace se dále dělí na kalkulace propočtové, plánové a operativní. 
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Kalkulace propočtová 

 Propočtová kalkulace se sestavuje zpravidla ve fázi, kdy ještě není nový výkon 

vyráběn, ale je ve fázi výzkumu, vývoje nebo přípravy výroby. V průběhu této fáze se na 

základě předpokládaných vlastností a parametrů výkonu stanovují a vyhodnocují budoucí 

náklady spojené s tvorbou výkonu. Cílem procesu je zajistit, aby výkon splňoval požadavky a 

očekávání zákazníka, a aby náklady a prodejní cena za výkon zajistily požadovaný zisk 

pro podnik. [3] s. 225 

 Propočtové kalkulace jsou podkladem pro posouzení ziskovosti, pro jednání o ceně 

se zákazníkem, pro určení nákladových limitů výroby výkonu, a hlavně pro rozhodování 

o tom, zda vůbec výkon provádět nebo ne. [3] s. 225 

Kalkulace v předvýrobní fázi se z důvodů neznalosti konkrétních nákladů (normy) sestavují 

na základě: 

 informací o parametrech a nákladech podobných výkonů 

 normativů obecnější platnosti (normativy spotřeby práce, materiálu, strojové práce 

na hodinu,…) 

 odhadů založených na vlastnostech výkonu a způsobu jeho tvorby [3] s. 226 

 Z důvodu, že propočtová kalkulace vychází z nepřímých dat o nákladech je díky 

tomuto faktu nepřesná, ale navzdory tomu je nezastupitelným nástrojem pro rozhodování 

s dlouhodobým dopadem. Je ji potřeba sestavovat několikrát během předvýrobního procesu, 

kdy dochází k zpřesňování dat. Tato kalkulace se díky prvotnosti sestavování stává limitní 

hranicí pro plánovou a operativní kalkulaci. [10] s. 27 

 Propočtovou kalkulaci lze rozdělit na kalkulaci reálných nákladů a kalkulaci cílových 

nákladů.  

 Kalkulace reálných nákladů je tradičním pojetím propočtové kalkulace, kdy vychází 

z nákladové náročnosti výkonu, která odpovídá současným schopnostem podniku. Využívá 

se zejména v zakázkových výrobách s dlouhým cyklem výroby a nižší konkurencí. [6] s. 192 

 Kalkulace cílových nákladů se z důvodu rozvoje konkurenčního prostředí zaměřuje 

na cílové podmínky, kterých by podnik měl dosáhnout, oproti tradičnímu pojetí propočtové 

kalkulace. [6] s. 192 (viz 2. kapitola) 
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Kalkulace plánová 

 Kalkulace, která již vychází ze spotřebních a výkonových norem, je kalkulací 

plánovou. Je sestavována pro výkony, jejichž tvorba se opakuje v průběhu delšího období. 

[3] s. 226 

 Normy, ze kterých kalkulace vychází, jsou vytvořeny na základě existujícího stavu 

konstrukčního řešení výrobku, navržené organizace výroby a technologie. Dále se normy 

upravují o inovace a změny, ke kterým má dojít v celém hodnoceném období. Tyto předpo-

kládané změny vyvolávají potřebu sestavování plánových kalkulací dílčího období. 

Plánová kalkulace celého hodnoceného období je váženým aritmetickým průměrem 

jednotlivých plánových kalkulací dílčího období, kde váhami jsou objemy výkonů 

za jednotlivá předpokládaná období. [6] s. 194, 195 

 Plánové kalkulace slouží jako podklad pro sestavení rozpočtové výsledovky a 

ve vazbě na operativní kalkulaci jsou takticky zaměřeným nástrojem řízení hospodárnosti 

jednicových nákladů. Vymezují úkol, který mají útvary technické přípravy výroby splnit při 

inovacích. [6] s. 195 

Kalkulace operativní 

 Operativní kalkulace se sestavuje, když dojde k nějaké změně v podmínkách procesu 

výroby. Takovou změnou mohou být změna dodavatele materiálu, změna ceny pořizovaného 

materiálu nebo změna v důsledku zpoždění dodávky nového zařízení, které mělo šetřit 

materiál a mzdy. [1] s. 99 

 Sestavují se na základě operativních a výkonových norem v položkách přímých 

jednicových nákladů. Tyto normy vyjadřují úroveň pracnosti a materiálové náročnosti 

vzhledem ke konkrétním podmínkám. [6] s. 196 

 Použití operativních kalkulací je významné pro zadávání nákladových úkolů 

výrobním útvarům a při kontrole jejich plnění. Druhým významným úkolem operativní 

kalkulace plyne z vazby na plánovou kalkulaci. Vzájemným porovnáváním v průběhu roku 

se kontroluje zajištěnost ročního plánu nákladů podniku. Třetím podstatným úkolem 

operativní kalkulace je sloužit jako informační podklad pro vyjednávání s odběrateli o cenách 

a jejich změně nebo jako podklad pro změny v objemu a sortimentu produktů. [6] s. 197, 198 
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1.2.4.2 Výsledná kalkulace 

 Kalkulací vyjadřující skutečné náklady, které lze zpětně průměrováním přiřadit 

na jednotku výkonu, je kalkulace výsledná. Slouží jako nástroj kontroly hospodárnosti. 

Porovnává průměrné jednotkové náklady s nákladovým úkolem daným zpravidla operativní 

kalkulací. [6] s. 198 
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2 Posouzení významu kalkulací cílových nákladů 

 Z důvodu významného zkracování životního cyklu výrobku v závislosti na stále 

se zvyšující konkurenci na trhu, na změnách preferencí zákazníků a z důvodu neustálého růstu 

režijních nákladů vzniklo strategicky orientované manažerské účetnictví jinde nazývanému 

strategicky zaměřené nákladové řízení. 

Životní cyklus výrobku lze rozdělit do tří fází:  

 předvýrobní fáze, která zahrnuje náklady na výzkum, vývoj, projektovou, 

konstrukční a technologickou přípravu výkonu a výrobu prototypu 

 fáze výroby a prodeje výrobku, kde se vynakládají náklady na výrobu a prodej 

výrobku a výrobek přináší výnosy z prodeje a vytváří zisk [14] s. 50 

 ukončení výroby a prodeje, kde dochází zejména k demontáži technologií a 

likvidaci starých zásob. [11] s. 184 

 Tradiční manažerské účetnictví se zajímá ve vztahu k životnímu cyklu výrobku 

zejména jen o fázi výroby a prodeje, kde je jen omezená možnost snižování nákladů. Zásadní 

vliv na náklady, které musí být brány v úvahu za celý životní cyklus výrobku, má fáze 

předvýrobní.  

 V předvýrobním období se rozhoduje o vlastnostech výrobku, o způsobu jeho výroby, 

o budoucích nákladech výkonu. Na takové rozhodnutí může být navázáno až 90% nákladů 

souvisejících s výkony, o kterých bylo rozhodnuto v předvýrobních fázích. [6] s. 554 

Tyto výše uvedené skutečnosti nechaly vzniknout kalkulacím uplatňovaných 

ve strategicky orientovaném manažerskému účetnictví. Kalkulace, která se zabývá celkovým 

životním cyklem výrobku, je kalkulace životního cyklu. S ní souvisí kalkulace cílových 

nákladů (target costing), která je součástí kalkulace životního cyklu, a která se primárně 

zabývá předvýrobní fází výrobku. 

2.1 Kalkulace cílových nákladů – Target Costing 

 Za oficiálního tvůrce kalkulace cílových nákladů (KCN) je považována japonská 

automobilová firma Toyota, která v 60. letech 20. století zabudovala do své firmy metodu 

zvanou „genka kikaku“, která se až po rozšíření v Japonsku v 80. letech, pod přeloženým 
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názvem: „target costing“, rozšířila do Severní Ameriky a následně do Evropy, později 

se stala jednou z nejrozšířenějších metod strategicky orientovaného manažerského účetnictví. 

[15] s. 10 

 Principy, na kterých kalkulace cílových nákladů staví, byly uplatňovány na začátku 

dvacátého století například ve firmách Henryho Forda v USA. [17] s. 2 

 U nás byly principy kalkulace cílových nákladů uplatňovány už ve 20. letech 

20. století v Baťových závodech. [11] s. 185 

 Kalkulace cílových nákladů může být definována jako nástroj řízení nákladů 

pro snížení celkových nákladů výrobku v průběhu jeho celého životního cyklu při spolupráci 

výroby, inženýrů, výzkumu a vývoje, marketingu a účetního oddělení. [15] s. 13 

 Hlavním znakem a pravidlem pro kalkulace cílových nákladů je bezpodmínečná 

orientace na zákazníka. To znamená, že zákazník je ten, kdo je hybatelem trhu a výrobce je 

ten, kdo se snaží uspokojit specifické požadavky a očekávání zákazníků, zejména v otázkách 

ceny a kvality výrobků. 

Kalkulace cílových nákladů je založena na třech předpokladech:  

 Design a vývoj výrobku musí být zaměřený na cenovou dostupnost pro zákazníka 

nebo na cenu určenou trhem 

 Náklady na výrobek je nutné považovat za cílovou nebo omezující proměnnou 

stanovenou vzhledem k tržním podmínkám při definování požadavků na výrobek 

 Aktivně pracovat na dosažení požadované úrovně nákladů ve fázi vývoje a 

výzkumu procesů a výrobků. [18] s. 1  

2.1.1 Postup tvorby kalkulace cílových nákladů 

Popesko rozdělil proces tvorby a aplikace kalkulace cílových nákladů do čtyř fází : 

 Stanovení cílových nákladů 

 Stanovení rámcových cílů 

 Rozdělení do úrovně dílů 

 Přizpůsobení nákladů [11] s. 186  
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2.1.1.1 Stanovení cílových nákladů 

 Prvním cílem z pohledu tvorby kalkulace cílových nákladů je určení cílové ceny 

(target price) výrobku. 

 Cílová cena se odvíjí od hodnoty produktu vnímané zákazníkem, kvality, vlastností, 

ceny konkurenčních nebo podobných výrobků, a také od strategických cílů. Cílová cena je 

volena jako očekávaná průměrná cena produktu pro celý životní cyklus výrobku nebo pro 

jeho podstatnou část.[11] s. 186 

CÍLOVÁ CENA 

- CÍLOVÝ ZISK 

CÍLOVÉ NÁKLADY 

Tab. 4 – Stanovení cílových nákladů (podle [10] s. 33) 

  Z cílové ceny určené trhem je třeba odečíst, například procentuálně z cílové ceny, 

nějakou míru zisku. Takovému zisku se říká cílový zisk (target profit). Bývá určen strategií 

podniku v závislosti na požadavcích jeho vlastníka. Cílový přínos (marže) by měl přispívat 

k tvorbě zisku a na úhradu nákladů spojených celým životním cyklem produktu. [14] s. 52,53 

 Cílové ziskové rozpětí závisí na plánované návratnosti investic organizace jako celku 

a zisku jako procentu z tržeb. To je pak rozloženo do cílového zisku za každý výrobek, který 

je následně odečten z cílové ceny k určení cílových nákladů. [2] s. 539 

 Určením cílové ceny a odečtením cílového zisku od této ceny se vypočtou cílové 

náklady (target costs), někdy nazývané maximálně přípustné náklady (allowable costs). Ty 

jsou označovány jako náklady stanovené trhem (market driven costs). [11] s. 186  

 Mruzková definuje cílové náklady, takto: „Cílové náklady jsou maximální hranicí 

nákladů, odvozenou od tržní skutečnosti, které nesmějí být překročeny.“. [10] s. 32 

2.1.1.2 Stanovení rámcových cílů  

 V druhé fázi je cílem stanovení, jaká skupina nákladů musí být uhrazena z tržeb 

za daný výrobek. Z důvodů nutnosti uhradit veškeré cílové náklady, je nutné rozlišit určité 

základní skupiny nákladů. Těmito skupinami jsou: 

 příspěvek na strategický výzkum a vývoj  
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 příspěvek na strategický marketing 

 odbytové náklady anebo marže prodejní sítě 

 bezpečnostní rezerva 

 režijní náklady podniku 

 náklady na přímé mzdové a ostatní jednicové náklady 

 náklady na jednicový materiál a polotovary [11] s. 187 

 Obvyklým postupem je přiřazovat náklady od nejobecnějších skupin strategického 

charakteru k jednicovým nákladům, které se od celkových cílových nákladů postupně 

odečítají (Obr. 2 – fáze 2.). První dvě skupiny nákladů, náklady na strategický výzkum a 

vývoj a náklady na strategický marketing, se stanovují pomocí procentních přirážek, které 

jsou určeny kvalifikovaným odhadem. Třetí skupinou jsou odbytové náklady a marže 

distributorů a prodejců. Distributoři a prodejci tvoří distribuční síť, která může být 

nezávislá ve vztahu k výrobci. Na marže v této síti nemá výrobce vliv, ale přesto musí tyto 

marže do cílových nákladů zahrnout. [11] s. 187, 188 

 První tři skupiny nákladů jsou považovány za strategické náklady. Mohou 

v některých odvětvích dosahovat až 40 % cílových nákladů. Odečtením strategických nákladů 

od cílových nákladů se vypočítá čistý výnos podniku, který je možné použít na samotnou 

výrobu produktu. [11] s. 188 

Obr. 2 – Fáze tvorby kalkulace cílových nákladů (podle [11] s. 190) 
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 Dalšími skupinami nákladů, které musí pokrýt čistý výnos, jsou režijní náklady 

podniku, které v průměru tvoří kolem 30 % nákladů výroby, bezpečnostní rezerva 

(přirážka) a cílové jednicové náklady. Cílové jednicové náklady lze dále rozdělit 

na jednicový materiál, jednicové mzdy na ostatní jednicové náklady. [11] s. 188 

Po odečtení všech skupin nákladů tak mohou nastat tři základní situace: 

 Cílové náklady jsou vyšší než náklady výrobce (plus), pak může výrobce 

za danou tržní cenu dosáhnout vyššího zisku než je kalkulovaný zisk. 

 Cílové náklady se rovnají nákladům výrobce (nula), pak výrobce dosáhne 

požadovaného zisku při dané tržní ceně. 

 Cílové náklady jsou nižší než náklady výrobce (mínus), pak výrobce by dosáhl 

ztráty při dané ceně na trhu, je potřeba hledat a provést úspory v nákladech, 

a pokud se to nepovede, je nutné přehodnotit, zda daný výrobek vyrábět. [10] s. 32 

 Právě po zjištění, že cílové náklady produktu jsou po odečtení všech skupin nákladů 

nižší než náklady výrobce, se hledají úspory zejména v jednicových nákladech. Z důvodu 

omezených možností ovlivnit výši jednicových mzdových nákladů je jednicový materiál 

jediným smysluplným prostorem pro snižování nákladů. [11] s. 188 

2.1.1.3 Rozdělení do úrovně dílů 

 Ve třetí fázi kalkulace cílových nákladů je skupina jednicový materiál určená jako 

nejvýznamnější prostor pro snižování nákladů postupně rozdělena do úrovně dílů. Napřed 

jsou před analýzou určeny významné funkční celky produktu (u obr. 2, je uveden příklad 

funkčních celků pro automobily), které budou zkoumány konstrukčními týmy. Funkční celky 

jsou v dalších krocích rozděleny na další dílčí části až do úrovně jednotlivých součástek 

(dílů). Těmto součástkám jsou přiřazeny požadované náklady. Na základě stanovení 

požadovaných nákladů na jednotlivé součástky nebo dílčí celky jsou vyhledáváni jejich 

dodavatelé. Některé součástky nebo celky si může podnik po zhodnocení výhodnosti vytvářet 

sám. [11] s. 189 

 Hlavní konstrukční tým zodpovědný za celý výrobek stanoví cílové náklady 

funkčním celkům a dále jsou konstrukční týmy zodpovědné jak za dílčí funkční celky, tak i za 

s nimi související náklady. [11] s. 189 
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 Konstrukční týmy jsou nuceny komunikovat i s jinými profesemi, právě kvůli otázkám 

konstrukčního řešení produktů a nákladů, proto vznikají týmy, které by měly zahrnovat 

profese inženýrů, designérů, nákupu, výroby, marketingu a účetních. [2] s. 539 

2.1.1.4 Přizpůsobení nákladů 

 Cílem čtvrté a poslední fáze je přizpůsobení plánovaných nákladů cílovým nákladům. 

 Je mnoho metod, kterými v rámci předvýrobní fáze lze snižovat náklady. Jednou 

z metod je zapojení dodavatelů už do fáze vývoje nového výrobku. Dodavatelé se podílejí 

svými znalostmi o dodávaných součástkách a materiálech na příležitostech snižování nákladů. 

Ti jsou odměňováni ziskem dlouhodobých smluv nebo i podílem výnosech z úspor. [6] s. 555 

S iniciativou snižovat náklady se rozvinuly dvě cesty jejich snižování: 

 První se zaměřuje na návrh produktu, vlastnosti, technické parametry a použité 

materiály. Všechny tyto parametry musí splňovat jak míru nákladů, tak hlavně 

požadavky zákazníka; 

 Druhý se zabývá procesy a činnostmi v podniku a hledá úspory v jejich 

optimalizaci. [14] s. 58 

 Metodou snižování nákladů založenou na procesech je reengineering. Je to metoda, 

kdy do podniku jsou zaváděny zásadní organizační změny procesů v podniku a změny 

v myšlení a chování pracovníků. [11] s. 191 

 Jednou z nejpoužívanějších metod snižování nákladů produktu je hodnotová analýza. 

  Ta je systematickým přístupem k hodnocení vlastností produktu a umožňuje vytvářet 

varianty, které mohou zlepšit hodnotu produktu. Hodnota produktu je definována jako poměr 

vlastností a nákladů. Ten lze zvýšit identifikací zlepšení, která nesníží hodnotu pro zákazníka 

nebo eliminací funkcí, které nezvyšují hodnotu pro zákazníka, ale zvyšují náklady. [6] s. 556 

 Další metodou snižování nákladů produktu je stavebnicová analýza, která je založena 

na srovnávání konstrukce a vlastností vlastního výrobku s vlastnostmi konkurenčního 

výrobku s cílem nalézt konstrukční řešení, které povede ke snížení nákladů. [11] s. 191 
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2.2 Význam kalkulací cílových nákladů 

 Zásadní význam kalkulací cílových nákladů je v tom, že vychází z těsné orientace 

na zákazníka už od začátku životního cyklu produktu. Produkt je zákazníkovi ve fázi 

výzkumu a vývoje na základě marketingových průzkumů a hodnotových nebo stavebnicových 

analýz přizpůsobován, tím se zvyšuje vlastní hodnota produktu vnímaná zákazníkem. A to 

má zásadní vliv na preference zákazníka, který může být ochotný zaplatit více za kvalitu 

výrobku a doprovodné služby, anebo který se po dobrých zkušenostech může stát stálým 

zákazníkem. Má to efekt pro podnik nejen ve vytváření zisku, ale i v tom, že se vyhne 

nákladům, které by vznikly v důsledku výroby produktu, který je pro zákazníka neatraktivní 

(nepotřebný), nebo který je potřeba podstatně upravit.  

 Další neméně zásadní význam má skutečnost, že se s technologickým vývojem a 

vstupem konkurentů z globálního prostředí zostřuje konkurenční prostředí.  

 Z výše uvedených skutečností se dá usuzovat, že s nutností reagovat na potřeby 

zákazníka a s nutností eliminace konkurence se zkracují životní cykly produktů. A tím se i 

zvyšuje samotný význam kalkulací cílových nákladů na snižování nákladů již v předvýrobní 

fázi, oproti tradičním metodám zaměřeným na řízení hospodárnosti až ve fázi výroby a 

prodeje.  

 Snižování nákladů může mít za důsledek snížení kvality produktu nebo zhoršení 

pracovních podmínek a snížení výkonnosti. Správně aplikované snižování nákladů by mělo 

omezit plýtvání zdrojů, prostoje a zbytečné nebo neproduktivní činnosti. [14] s. 61 

 Z tohoto důvodů je potřeba postupovat při snižování nákladů opatrně, zejména 

v závislosti na hodnotě pro zákazníka a tvorbě zisku. 

Další význam kalkulace cílových nákladů je ve vztahu k fungování celého podniku.  

  Nutnost spolupráce pracovníků z různých oborů na společných cílech, jmenovitě 

na kalkulacích cílových nákladů, vytváří prostředí, kde zástupci různých profesí nahlížejí 

do práce svých kolegů a učí se od nich. [2] s. 539 

 Jejich spolupráce by měla, kromě optimalizace výrobků, snižování nákladů a vytváření 

zisku, vést k tvorbě kultury podniku i image společnost.  
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 Kalkulace cílových nákladů není jen metoda snižování nákladů nebo kontrolní rámec, 

ale je součástí komplexního systému strategického řízení zisku včetně hodnotové analýzy a 

hodnotového inženýrství. Implementování cílových nákladů v rámci dodavatelského řetězce 

vyžaduje podstatně větší úsilí a disciplínu než při použití standardní kalkulace. Všechny 

partnery v dodavatelském řetězci musí najít způsoby, jak snížit náklady, zatímco budou 

projektovat, vyrábět a distribuovat součástky. [16] s. 49  
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3 Zhodnocení výhod a omezení kalkulací cílových nákladů 

 Hlavní výhody kalkulace cílových nákladů vychází ze změny v přístupu, který 

se zaměřuje na zákazníka. Z toho vychází postup, kdy je zákazník na prvním místě, zjistí se a 

vyhodnotí jeho požadavky (preference), ty se aplikují do vývoje a výzkumu, kde dojde 

k přizpůsobení výrobku a procesů, a až pak dochází k vlastní tvorbě produktu. 

 To jestli bude produkt úspěšný, závisí jednoznačně na tom, zda zákazník o tento daný 

produkt bude mít zájem. Tato úloha spadá pod marketingové oddělení. Pokud oddělení 

správně funguje a poskytuje adekvátní informace, pro týmy pověřené zpracováním a aplikací 

kalkulace cílových nákladů, o tom co zákazníci opravdu chtějí a jsou ochotní zaplatit, stává se 

tato skutečnost jednoznačnou výhodou. Pokud marketingové oddělení nefunguje správně, 

může to mít za následek ztrátu nebo i zánik podniku. 

  Výhodou kalkulace cílových nákladů je schopnost ovlivňovat náklady již 

v předvýrobní fázi životního cyklu produktu. Takto může ovlivnit až 90% nákladů, o kterých 

bude teprve rozhodnuto. Kalkulace cílových nákladů je nástrojem pro snižování nákladů. 

Snižování nákladů je jednoznačnou výhodou ve vztahu ke konkurenci. Vytváří prostor pro 

zvyšování objemů prodeje produktu a dále zisku, které můžou být výsledkem prodeje 

produktu za nižší cenu ve srovnání s obdobným produktem konkurence nebo prodejem 

za stejnou cenu, ale při vyšší kvalitě (hodnotě pro zákazníka) produktu ve srovnání 

s konkurencí. 

 Činnost snižování nákladů má nevýhodu v tom, že když dojde ke snížení určitých 

nákladů, může mít toto snižování za důsledek snížení kvality produktu nebo zhoršení 

pracovních podmínek a s nimi související snížení výkonnosti. Z tohoto důvodů je potřeba 

postupovat při snižování nákladů opatrně, zejména v závislosti na hodnotě pro zákazníka a 

tvorbě zisku. 

 Možnou výhodou může být spolupráce pracovníků z různých profesí na společných 

cílech. Mají možnost se učit od sebe navzájem a společně lépe a rychleji odhalovat chyby 

plynoucí z neznalosti problematiky té druhé profese. 

 Další výhodou je orientace na spolupráci s dodavateli na snižování nákladů, podílejí 

se na výzkumu a vývoji nově zaváděných výrobků. Lze díky tomu ušetřit náklady, 
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když v rámci snižování nákladů je přehodnocováno, jestli s jednotlivými dodavateli dále 

spolupracovat nebo hledat jiné. 

 Kalkulace cílových nákladů může být velmi nepřesná, protože pracuje s informacemi, 

které jsou často odhadnuty, nejsou ještě známy specifikace produktu a k tomu odpovídající 

normy spotřeb. Na některé náklady se může v rámci propočtů zapomenout. Velkým 

problémem je stanovení cílové ceny, která může být zvolena nepřesně, příliš vysoká, a 

o produkt nebude zájem. 

 Problémem kalkulace cílových nákladů je skutečnost, že při snaze dosáhnout cílových 

nákladů se prodlužuje významně doba, než je samotný výrobek vyráběn a pak prodáván. 

Může to mít za následek, že zákazníci změnili preference a už nemají zájem o daný výrobek 

nebo jeho provedení. Může to být způsobeno vstupem nového konkurenčního výrobku na trh, 

poklesem životní úrovně (peněz) zákazníků nebo sezonními projevy. Zvyšují se i náklady 

spojené s výzkumem a vývojem, protože se prodlužuje čas, kdy jsou vynakládány fixní 

náklady. 
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Závěr 

 Kalkulace nákladů hrají významnou roli v podnikovém řízení, skoro každá činnost 

souvisí s vynaložením nějakého nákladu. Proto dnes v období ekonomické krize vyvstal 

význam kalkulací jako nástroje pro snižování nebo vyhnutelnosti nákladů. Tradiční kalkulace 

se zaměřují na druhou fázi životního cyklu, tedy na fázi výroby a prodeje výkonů, 

kde hlavním zájmem těchto kalkulací je ověřování hospodárnosti a efektivnosti v rámci 

taktického a operativního řízení. Oproti tomu vyvstává význam kalkulací zabývajících 

se předvýrobní fází životního cyklu, které pracují s faktem, že až 90% nákladů je vázáno 

na rozhodnutí v předvýrobní fázi. Takovou kalkulací je kalkulace cílových nákladů a je 

nástrojem pro strategické řízení. 

 V prvním bodě bakalářské práce je úkolem definování zásad při výpočtu kalkulací. 

Je věnována pozornost členění nákladů ve vztahu ke kalkulacím a vztahům mezi nimi. 

Členění nákladů vztahující se ke kalkulacím je různě definováno zejména ve vztahu k jakému 

účelu je daná kalkulace určena. Kalkulace mají význam zejména hodnocení efektivnosti a 

hospodárnosti, vyjednávání o ceně. Je několik typů kalkulací a dohromady tvoří v podniku 

kalkulační systém. Kalkulacím jsou přiřazovány nákladové druhy podle povahy těchto 

nákladů. Jsou zde popsány kalkulační metody, které jsou určeny předmětem kalkulace, 

přiřazením nákladu předmětu kalkulace a strukturou nákladů.  S přiřazováním předmětu 

kalkulace souvisí přiřazovací techniky nepřímých nákladů. 

 Ve druhém bodě bakalářské práce je úkolem posouzení významu kalkulací cílových 

nákladů. Nejprve je definována kalkulace cílových nákladů a pak je popsán postup jejího 

sestavení a metody snižování nákladů v rámci kalkulace. Nakonec je vyhodnocen její 

význam. U kalkulace cílových nákladů je nejprve nutné určit cílovou cenu výrobku, 

ta se získá z požadavků zákazníka nebo z cen obdobných výrobků na trhu. Odečtením 

cílového zisku od této cílové ceny se získají cílové náklady. Ty se dále člení až na úroveň dílů 

a u nich se přizpůsobuje použitím levnějších materiálů nebo procesů ve výrobě současná cena 

při dodržení určitých zásad. Jejich význam je v přesunutí významu zákazníka na první místo. 

Zákazník je první kdo přímo i nepřímo klade požadavky na vlastnosti a cenu výrobku a je i 

konečným spotřebitelem. 

 Ve třetím bodě bakalářské práce je úkolem zhodnocení výhod a omezení kalkulací 

cílových nákladů. Nejvýznamnější výhoda i nevýhoda je v její včasnosti sestavování. 
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Výhodou je, že se při zvládnutí kalkulace lze ve zbytku životního cyklu produktu vyvarovat 

podstatné části nákladů. Nevýhoda je, že se vychází z nepřesných nebo neúplných dat, 

která mohou vést k zásadní chybě, i k úplnému selhání, kdy tržby nepokryjí náklady. 

 Kalkulace cílových nákladů může být při zvládnutí s ní spojené problematiky a 

implementací do funkčního kalkulačního významným nástrojem ke snižování nákladů, 

optimalizací hospodářského výsledku a boji s konkurencí. 
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