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Abstrakt 

Cílem této práce je objasnit základní pojmy související s kalkulacemi, jejich výpočty 

a analyzovat kalkulační systém ve vybraném výrobním podniku a následně posoudit možnost 

zpřesnění metodiky výpočtu kalkulací v tomto vybraném výrobním podniku. Práce je 

rozčleněna do 4 kapitol. První kapitola charakterizuje vybraný výrobní podnik. Druhá kapitola 

vymezuje základní pojmy oblasti kalkulací, kalkulační systém, alokaci nákladů předmětu 

kalkulace a základní rozdělení kalkulačních metod a výpočty jednotlivých metod. Třetí 

kapitola je zaměřena na analýzu principů a metod výpočtů plánových a operativních kalkulací 

používaných ve vybraném výrobním podniku. V poslední kapitole je popsána možnost 

zpřesnění metodiky výpočtu kalkulací ve vybraném výrobním podniku pomocí kalkulace 

ABC. 

 

Klíčová slova 

Kalkulace nákladů; klasifikace nákladů; kalkulační systém; kalkulační metody; kalkulace 

ABC 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to clarify basic terms related to calculations, its computation and 

calculation system analyzation in particular production plant and to assess possibility of  

calculation method specification in that particular production plant afterwards. Thesis is 

divided into 4 chapters. The first chapter characterises particular production plant. The second 

chapter defines basic terms in calculation area, calculation system, costs alocation of 

calculation object and basic division of calculation methods and computation of particular 

methods.  The third chapter is focused on  calculation principles and analysis methods  of plan 

and operation calculations used in particular production plant. In the last chapter, there is 

described posibilty of methodology specification of computation of calculation in particular 

production plant with ABC calculation.  

 

Keywords 

Costs calculation; costs clasification; calculation system; calculation methods; ABC 

calculation 
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Úvod 

Vysoké nároky na kvalitu za co nejnižší prodejní cenu, to je trend současnosti. K tomu je 

zapotřebí u jednotlivých podniků správně nastavit kalkulace nákladů, které patří 

k nejdůležitějším nástrojům nákladového řízení. Správné kalkulace nákladů poskytnou 

vedoucímu managementu informace, které jsou důležité při rozhodování. Nepřesné 

a nevyhovující kalkulace vedou k nesprávným manažerským rozhodnutím a pro podnik se 

špatně nastavenými kalkulacemi je pak těžké obstát v dnešním konkurenčním prostředí.  

Stále více je kladen důraz nejen na kvalitu, ale také na cenu poskytovaných služeb. Aby 

mohl výrobce nebo poskytovatel služeb uspět na trhu, musí získávat kvalitní informace 

o svých nákladech. Tyto informace poskytuje finanční účetnictví pouze v omezené míře, 

proto se stále častěji využívá k získávání přesnějších informací manažerské účetnictví. 

Manažerské účetnictví slouží zejména pro interní uživatele a má za úkol zajistit informace 

o spotřebě jednotlivých druhů nákladů, jejich využití, nákladech, které jsou důležitou 

informací pro jednání o prodejní ceně. Je možno konstatovat, že pro výrobní podnik je 

výpočet kalkulací nákladů jednou z nejdůležitějších činností manažerského účetnictví. 

Pomocí kalkulací lze pak nejen řídit samotné náklady výroby (především variabilní), ale 

i efektivně řídit proces sjednávání prodejních cen výrobků. Výběrem vhodné metodiky 

výpočtu kalkulací lze zefektivnit a zhospodárnit výrobu a docílit celkově lepších výsledků.   

Pro snižování nákladů v podnicích je nutno nejenom zjistit výši nákladů podniku, ale i to, 

co tyto náklady vyvolává. A právě kalkulace nákladů je nástroj, který poskytuje důležité 

informace o nákladech. Kalkulace jsou nástrojem, který slouží pro výpočet nákladů, výsledku 

hospodaření nebo pro cenová jednání. Používáním správných kalkulací podnik vytváří 

podmínky pro efektivnější vynakládání nákladů.  

Obecně platí, že čím větší podnik, tím jsou pro něj kalkulace důležitější a měly by být 

propracovanější, aby vytvořily informační základnu pro řízení profitability daného výrobního 

programu. 

Diplomová práce má tři cíle, a to teoretické vymezení kalkulací a jejich výpočty, dále pak 

analyzovat a vyhodnotit principy a metody výpočtů plánových, výsledných a cenových 

kalkulací používaných ve vybraném výrobním podniku a hlavním cílem je posoudit možnost 

zpřesnění metodiky výpočtu kalkulací ve vybraném výrobním podniku. 

K tomu, aby práce splnila první cíl, je nutné definovat základní pojmy, jako jsou 

kalkulační jednice, kalkulační množství, kalkulační vzorec. Rovněž je důležité definovat 
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systém přiřazování nákladů předmětu kalkulace a kalkulační systém. Součástí prvního cíle je 

i základní rozdělení kalkulačních metod a následně jejich podrobnější definování.  

Druhý cíl diplomové práce je zaměřen na analýzu kalkulací ve vybraném podniku, která se 

týká charakteristiky plánových a operativních kalkulací, kalkulačního vzorce a výpočtu 

jednotlivých kalkulačních položek. 

Třetím cílem je posouzení možností zpřesnění metodiky výpočtu kalkulací ve vybraném 

výrobním podniku. 
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1 Charakteristika vybraného výrobního podniku 

Jedná se o podnik s mezinárodní působností. Výrobní podnik je jedním z největších 

evropských závodů na výrobu nízkonapěťových asynchronních elektromotorů osové výšky 63 

– 200 mm. Denně jich vyrobí téměř 4,5 tisíc. Mezi hlavní zákazníky patří výrobci strojů 

a čerpadel, kompresorů a klimatizačních zařízení. Výrobní podnik nabízí 55 tisíc variant 

výrobků s extrémně krátkými dodacími lhůtami. Závod zaměstnává téměř 2 100 lidí a svou 

produkcí vytváří stovky návazných pracovních míst u regionálních dodavatelů. 

Mezi hlavní předmět podnikání patří: 

 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektrických 

a telekomunikačních zařízení, 

 obráběčství, 

 zámečnictví, nástrojářství, 

 slévárenství, modelářství, 

 výroba obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

o velkoobchod a maloobchod, 

o výroba kovových konstrukcí. 

Kvalitu výrobků ve výrobním podniku zajišťuje špičkový systém řízení. Ve všech 

závodových procesech hraje kvalita zásadní roli, tedy od samého počátku, v každé fázi výroby 

elektromotorů, až po finální výrobek. Důraz na kvalitu je tedy hodnotou, kterou ctí všichni 

jeho zaměstnanci i nejvyšší vedení. Kvalita jeho výrobků je neustále pod kontrolou díky 

pravidelným interním a externím auditům.  

Na výzkumu a vývoji ve výrobním podniku pracuje více než 70 pracovníků. Výrobní 

podnik využívá špičkové výrobní postupy a technologie: 

 Aliance – strojní automatická navíjecí linka 1LE osové výšky130 – 160 mm. Na 

pracovišti se v postupných krocích zatahuje vinutí do statorového svazku a vkládají 

se mezifázové izolace. 

 Colosio – tlakový licí stroj ve slévárně, robotizované pracoviště pro lití koster 

a štítů. Pracovník obsluhující tento stroj provádí jen drobnou apretaci, kontrolu 

a koriguje stroj. 
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 U-linka – montáž v nové hale (speciální zákaznická provedení motorů osových 

výšek 100 – 132 mm), navržená podle principu SPS = maximální variabilita 

s možností výroby všech zákaznických provedení. 

Výrobní podnik se v oblasti ochrany životního prostředí snaží o šetrné zacházení 

s přírodními zdroji. Už při vývoji výrobku a návrhu nákladů procesu se prověřují možná 

následná zatížení životního prostředí. Jeho cílem je úplně zabránit ničení životního prostředí 

nebo v rámci platných předpisů snížit jeho zatížení na minimum. 

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se výrobní podnik snaží splnit tři hlavní 

podmínky – znát, umět a chtít a díky tomu je držitelem titulů Bezpečný podnik a Podnik 

podporující zdraví zaměstnanců. 

Ve výrobním podniku je i chráněná dílna tj. dílna určená pro práci lidí se zdravotním 

postižením. V dílně pracuje cca 50 lidí se sníženou pracovní schopností. 
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2 Teoretická vymezení kalkulací a jejich výpočtů 

Kalkulace nákladů jsou součástí manažerského účetnictví. Manažerské účetnictví je dílčí 

disciplínou nauky o podnikovém hospodářství, která se zabývá vlastním podnikem a jeho 

začleněním do hospodářských souvislostí. Dlouhodobě by všechny vzniklé náklady měly být 

pokryty výnosy realizovanými na trhu. Základní funkcí manažerského účetnictví je úplně, 

nepřetržitě a systematicky evidovat náklady spadající do daného období. Trvalým zdrojem 

zvyšování zisku je snižování nákladů – jejich řízení je jednou z hlavních činností všech 

manažerů. K tomu jim slouží řada nástrojů – normy, kalkulace, rozpočty. Mezi další úkoly 

manažerského účetnictví patří evidence nákladů (evidence nákladů dle nákladových druhů) 

a zúčtování nákladů (kalkulace nákladů podle nákladových středisek a kalkulace nákladů na 

kalkulační jednici). [10]  

2.1 Definice kalkulace a základní pojmy 

Kalkulací se dle Krále rozumí: „zjištění nebo stanovení nákladů, marže, zisku, ceny nebo 

jiné hodnotové veličiny na výrobek, práci nebo službu, na činnost nebo operaci, kterou je 

třeba v souvislosti s jejich uskutečněním provést, na podnikovou investiční akci nebo na jinak 

naturálně vyjádřenou jednotku výkonu.“
 
[5] 

Dle Čechové lze kalkulaci jednodušeji definovat jako výpočet nákladů, zisku, ceny 

případně jiné finanční veličiny na jednotku výkonu.  

Kalkulace vyčíslují náklady podnikového výkonu, slouží jako podklad pro stanovení 

prodejní ceny a porovnávají skutečné a plánové náklady na jednici podnikového výkonu. [1] 

Předmětem kalkulace mohou být veškeré výkony (dílčí i konečné), které podnik 

poskytuje nebo vyrábí. Předmět kalkulace je vymezen kalkulační jednicí, kalkulační 

jednotkou a kalkulačním množstvím.  

Kalkulační jednici lze definovat jako konkrétní výkon, vymezený měrnou kalkulační 

jednotkou (tuna, metr, kg, litr, hodina, 1 000 ks, pár, 10 porcí), na který se stanovují nebo 

zjišťují náklady a další hodnotové veličiny. Příklady kalkulačních jednic jsou uvedeny 

v tabulce 1. 

Tab. 1 Příklady kalkulačních jednic a kalkulačních jednotek. Zdroj vlastní 

Průmyslové odvětví Kalkulační jednice Kalkulační jednotka 

pivovarnictví pivo barel 

těžba uhlí uhlí tuna 
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energetika elektroměr MWh 

strojírenství zakázky, práce strojhodina, hodina 

cihlářský průmysl cihla 1 000 ks 

Kalkulační množství je dle Krále „určitý počet kalkulačních jednic, pro něž se stanovují 

nebo zjišťují celkové náklady.“ [5] 

Kalkulační systém tvoří: 

 určitá soustava kalkulací, 

 přesně vymezený účel využití,  

 definované vazby mezi nimi.  

V každém podniku se struktura jednotlivých nákladových položek vyjadřuje individuálně, 

tzn. každý podnik má jinou strukturu nákladů a na jejich evidenci, klasifikaci a způsoby 

alokace jiné požadavky. Proto se struktura nákladů vyjadřuje v tzv. kalkulačním vzorci. 

Kalkulační vzorec tvoří určitá struktura kalkulačních položek, ve které se stanovují a zjišťují 

náklady výkonů. [17] 

Metodou kalkulace se definuje způsob přiřazování jednotlivých složek nákladů 

(kalkulačních položek) na kalkulační jednici. [20] 

2.2 Klasifikace nákladů 

Náklady lze klasifikovat podle různých hledisek a do různých skupin [17]:
 
 

1. Druhové členění nákladů 

Toto členění nákladů odpovídá finančnímu pojetí nákladů. Mezi základní nákladové druhy 

patří spotřeba materiálu, energie a externích služeb, mzdové a ostatní osobní náklady, odpisy 

hmotného a nehmotného investičního majetku a finanční náklady. [9]  

2. Rozdělení nákladů podle účelu, k němuž byly vynaloženy 

Základním znakem nákladů tohoto rozdělení je účelovost, to znamená, že každý vznik 

nákladů musí být doložen konkrétně vymezeným účelem. Takto rozdělené náklady se dělí na 

náklady: 

a) Technologické a náklady na obsluhu a řízení 

Náklady technologické jsou náklady bezprostředně vyvolané technologií dané činnosti 

nebo operace. Náklady na obsluhu a řízení jsou náklady, které slouží k zajištění 
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doprovodných činností technologického procesu např. náklady na provoz budov tj. topení, 

osvětlení, ochrana. 

b) Jednicové a režijní 

Toto členění vyjadřuje náklady ve vztahu ke konkrétnímu výkonu či jednici. Náklady 

jednicové zahrnují náklady technologické a souvisí přímo s jednotkou prováděného výkonu. 

Náklady technologické, ale i náklady na obsluhu řízení, zahrnují náklady režijní. Režijní 

náklady jsou takové náklady, u kterých není možné vyjádřit jejich bezprostřední vztah ke 

konkrétní jednotce výkonu. Patří sem společné náklady skupiny výkonů nebo útvarů. [2] 

3. Kalkulační členění 

Toto členění se zabývá způsobem přiřazení nákladů konkrétně vymezeným předmětem 

kalkulace. Z hlediska způsobu se rozlišují dvě základní kategorie: 

a) Přímé náklady 

Mezi přímé náklady patří takové náklady, které se přiřazují konkrétnímu druhu výkonu, 

protože s konkrétním druhem výkonu souvisejí.  

b) Nepřímé náklady 

Tyto náklady nemají s konkrétním výkonem přímou vazbu a většina těchto nákladů je 

společná více druhům výkonů. Mezi nepřímé náklady patří náklady správní a náklady na 

řízení podniku. [17]  

4. Relevantní a irelevantní náklady 

Tyto náklady se vztahují k budoucím manažerským rozhodnutím a vychází se z odhadu 

budoucích nákladů. Výše relevantních nákladů se změní v závislosti na přijetí nebo nepřijetí 

daného rozhodnutí.  Naopak u irelevantních nákladů zůstanou náklady nezměněné bez ohledu 

na to, která varianta manažerského rozhodnutí bude přijata. [17] 

5. Rozdělení nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů 

Náklady rozdělené podle vztahu k objemu prováděných výkonů se člení na dvě základní 

skupiny: 

a) Náklady variabilní 

U variabilních nákladů se jejich absolutní výše mění v závislosti na změnách výkonů. Tyto 

náklady jsou specifické v tom, že musí být na každou další jednotku výkonu vynakládány 

opakovaně.  
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b) Náklady fixní 

Náklady fixní zůstávají při změnách v objemu výkonů v daném rozmezí ve své absolutní 

výši nezměněné. [12] 

Analýza bodu zvratu 

Základním východiskem u analýzy bodu zvratu je rozdělení nákladů na variabilní a fixní. 

Částka, která podniku po realizaci a prodeji výkonu zůstane, se získá jako rozdíl ceny výkonu 

(p) a jednotkových variabilních nákladů (b). Tento rozdíl slouží k úhradě fixních nákladů až 

po té, kdy počet výkonů bude dostatečný na to, aby pokryl celkové fixní náklady a označuje 

se jako příspěvek na úhradu, resp. krycí příspěvek. Jednotkový příspěvek na úhradu (u) se 

vypočítá podle následujícího vztahu: 

u = p – b (1) 

Odečtením celkových tržeb (T) podniku a jeho celkových variabilních nákladů (VN) se získá 

celkový příspěvěk na úhradu (U), který je tvořen všemi prováděnými výkony. 

U = T – VN  (2) 

Bod zvratu se obecně definuje jako objem prodaných výkonů, při kterém dosažené výnosy 

uhradí vynaložené celkové náklady a není dosahováno ani zisku ani ztráty. Lze ho stanovit 

jako podíl fixních nákladů k jednotlivým maržím. Jednotlivé marže se potom vypočítají jako 

rozdíl jednotkové ceny a variabilních nákladů, viz vzorec (3). Grafické znázornění bodu 

zvratu je zobrazeno na obrázku 1. 

       
  

     
    (3) 

kde  

Qkrit – objem výkonů v měrných jednotkách, při němž se dosahuje bodu zvratu, 

FN – celkové fixní náklady podniku, 

pj – cena za jednotku výkonu, 

bj – jednotkové variabilní náklady. [17] 
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T – výnosy z prodeje, 

CN – celkové náklady, 

VN – variabilní náklady, 

FN – fixní náklady, 

Qkrit – objem prodaných výkonů, který zajišťuje dosažení bodu zvratu, 

Q – objem výkonů. 

Obr. 1 Bod zvratu. Vlastní přepracování podle [17] 

2.3 Alokace nákladů předmětu kalkulace 

Alokace (přiřazování) nákladů předmětu kalkulace se zabývá dvěma vzájemně 

propojenými problémy. První, který je spíše metodicky orientovaný, se zabývá otázkou 

přiřazování nákladů kalkulační jednici. Druhý problém bývá v teorii i praxi často opomíjen 

a jedná se o to, proč jsou nepřímé režijní náklady přiřazovány kalkulační jednici. Mezi 

způsoby přiřazování nákladů předmětu kalkulace dříve patřilo členění na přímé a nepřímé 

náklady. V dnešní době toto členění není tak časté a ve struktuře kalkulovaných nákladů se 

spíše používají (i v kombinaci s tradičním členěním) členění jiná [5]:  

 jednicové a režijní (podle účelu stanovení nákladového úkolu), 

 variabilní a fixní (podle závislosti na objemu výkonu), 

 relevantní a irelevantní (podle vztahu k rozhodování o předmětu kalkulace).  

Hlavním cílem alokace nákladů je specifikovat informace o nákladech, které jsou 

relevantní pro určité rozhodnutí. U alokace nákladů neexistuje jednotně správný nebo špatný 

způsob alokace nákladu příslušnému výkonu. Každý způsob musí dodržovat jak vztah 

Q[ks] 

T 

 

CN 

 

VN 

 

FN 

Qkrit 

[Kč] 
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nákladů k objektu, tak rozhodovací úlohu, která bude na základě alokace řešena. Rozhodovací 

úlohy lze pomocí určitých znaků rozdělit na [1]: 

 úlohy o rozhodnutí způsobu využití ekonomických zdrojů na vytvořené kapacitě 

např. budoucího sortimentu vyráběných a prodávaných výkonů a posouzení 

možnosti zda polotovary vyrábět nebo nakupovat, 

 úlohy, které vychází z propočtu nákladů vynaložených v souvislosti s výkony, např. 

jaké náklady v konkrétních podmínkách bude třeba vynaložit na jednotlivé výkony, 

které určují průběh podnikatelského procesu, 

 úlohy s cílem zapojit manažery a zaměstnance k dosažení podnikových cílů, 

 úlohy o cenovém rozhodnutí – jakou cenu bude zákazník ochoten zaplatit, návrh 

a obhajoba ceny, 

 reprodukční úlohy, zda rozhodnutí o sortimentu, objemu výroby a cenách 

prodávaných výkonů umožní zaplatit veškeré náklady, které byly vynaloženy 

v souvislosti s podnikáním, 

 úlohy určení vázanosti ekonomických zdrojů uvnitř podniku např. ocenění 

nedokončených vlastních polotovarů, výrobků výroby.  

2.3.1 Principy alokace nákladů 

Alokace nákladů se dělí na tři základní principy [5]: 

 Princip přiřazování nákladů 

Tento princip je z hlediska řešení rozhodovacích úloh informačně nejúčinnější a vychází 

z úvahy, že každý náklad má svou příčinu, a že každý výkon by měl být zatížen jen těmi 

náklady, které s ním souvisí. Odpovídá na otázku: „Jaké náklady objekt alokace vyvolal?“ 

 Princip únosnosti (reprodukce) nákladů 

Používá se v úlohách s obhajobou ceny a v reprodukčních úlohách. Cena musí být tak 

vysoká, aby pokryla náklady spojené s výrobou a současně vynesla podniku očekávaný zisk. 

Tento princip odpovídá na otázku: „Jakou výši nákladů je schopen objekt alokace unést?“ 

 Princip průměrování 

Princip průměrování se používá tehdy, když nelze použít ani jeden z předchozích principů. 

Odpovídá na otázku: „Jaké náklady v průměru připadají na určitý výrobek?“ Používá se při 

zpracování výsledných kalkulací za uplynulé období. Jedná se o určení průměrného podílu 

nákladů na jeden výrobek.  
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2.3.2 Alokační fáze 

Alokační fází se nazývá dílčí část celkového procesu alokace nákladů na kalkulační 

jednici. Jejím cílem je určit míru příčinné souvislosti mezi náklady a kalkulační jednicí. 

Zpravidla probíhá ve dvou alokačních fázích: 

 V první fázi se co nejpřesněji vyjádří vztah mezi kalkulační jednicí a nepřímými 

náklady, např. pro přiřazení nákladů na údržbu a opravy výrobního zařízení na 

určitý výkon se použije počet hodin, kdy pracovníci provádí opravy a údržbu 

strávenou těmito pracemi. Výsledkem této fáze je definování rozvrhové základny. 

 Druhá fáze přesně vyjadřuje podíl výše nákladů na jednotku vztažné veličiny. 

Rozvrhová základna je veličina, pomocí které se najde určitý vztah mezi rozpočítanými 

nepřímými náklady a příslušnou kalkulační jednicí. Rozvrhová základna může být 

v peněžním nebo naturálním vyjádření. [9] 

2.4 Kalkulační systém 

Všechny sestavené kalkulace v podniku a vztahy mezi nimi představují široký 

a zaměnitelný kalkulační systém. Jednotlivé prvky systému tvoří kalkulace a liší se podle 

zobrazení vztahu úplných nebo dílčích nákladů ke kalkulační jednici nebo metodami přiřazení 

nákladů předmětu kalkulace na kalkulační jednici. Dále se mohou lišit i dobou sestavení 

a časovým horizontem jejich využití podle toho, zda jsou podkladem pro strategické, taktické, 

preventivní či operativní řízení nebo následné ověření průběhu provádění podnikových 

výkonů. Kalkulační systém zobrazuje obrázek 2. [5]   

 

Obr. 2 Kalkulační systém. Vlastní přepracování podle [20] 
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2.4.1 Kalkulace ceny  

Kalkulace ceny neboli cenová kalkulace slouží pro stanovení cílové ceny výkonu. Od 

kalkulace nákladů se liší svým výchozím přístupem k tvorbě ceny. Na rozdíl od kalkulace 

nákladů, která odráží žádoucí či skutečné dosažené náklady, kalkulace ceny zobrazuje tvorbu 

zisku ve formě výnosů a návratnost nákladů. Při realizaci výrobků na trhu musí podnik takto 

vznikající ceny akceptovat a podle nich usměrňovat hospodaření podniku. Kalkulace ceny se 

využívá jako hlavní podklad pro stanovení konečné ceny jen při určitých metodách tvorby 

ceny. Dnes se kalkulace ceny využívá např. při návrhu ceny individuálně nabízených výkonů 

(audit, nabídka informačního systému). Používá se i v situacích, kdy se cena určuje pomocí 

užitných vlastností výkonů např. ceny vývozu nebo porovnání parametrů. V těchto případech 

je nutné určit tzv. „stínovou“ kalkulaci ceny, která představuje maximální hranici ceny pro 

zákazníka, kterou je ochoten zaplatit a na druhé straně limit pro dodavatele, za který je 

ochoten realizovat vlastní rozvojové záměry. Obě tyto informace je nutné porovnat, aby bylo 

zjištěno, zda je vhodné výrobní obor potlačit nebo naopak rozvíjet nebo zda přijmout nebo 

odmítnout zakázku. [5] 

Znamená to, že při stanovení ceny podnik musí [1]:  

 zajistit vlastní výnosnost tím, že vychází z maximální hranice, kterou stanoví 

odběratel, 

 vyhovět požadavku vlastní výnosnosti tím, že vytvoří kalkulaci ceny vlastních 

výkonů, 

 současně zajistit plánovaný zisk.  

2.4.2 Kalkulace nákladů 

Kalkulace nákladů výkonů jsou jedním ze základních nástrojů řízení. Vychází 

z manažerského účetnictví a tyto kalkulace se využívají zejména: 

 při řízení jednicových nákladů kalkulace, které porovnávají skutečné a předem 

stanovené náklady a následnou kontrolu hospodárnosti jejich vynakládaní, 

 při určení ceny vnitropodnikových výkonů, 

 při sestavování rozpočtu, 

 při rozhodování o způsobu zajištění výkonů, a to vlastní činností nebo nákupem od 

externích dodavatelů, 

 při rozhodování o objemu a struktuře výkonů. 
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Kalkulace nákladů se dělí na kalkulaci předběžnou a výslednou. [2]  

Výsledná kalkulace 

Výsledná kalkulace slouží pro určení skutečných nákladů, které byly vynaloženy na 

jednotku výkonu vyrobenou v určitém časovém období nebo dávce. Tato kalkulace může mít 

intervalový a okamžitý charakter.  

Náklady, které jsou zjišťovány ve výsledné kalkulaci na kalkulační jednici, by měly být 

srovnatelné s předběžnou kalkulací. Proto jsou při výpočtu nákladů na kalkulační jednici 

používány tytéž metody jejich přičítaní jako v kalkulaci předběžné. Na použitém způsobu 

evidence nákladů v účetnictví podniku závisí určení účtů, ze kterých se údaje pro výslednou 

kalkulaci čerpají. [11] 

Kalkulace, která zachycuje náklady na výkon za kalendářní období, ve kterém jsou náklady 

evidovány v účetnictví (např. za rok, pololetí, čtvrtletí, měsíc), se nazývá intervalová výsledná 

kalkulace. Intervalová kalkulace slouží k hodnocení hospodárnosti vynakládaných nákladů za 

kalendářní období. Nejvhodnějším časovým intervalem pro zpracování výsledných kalkulací 

je měsíční nebo čtvrtletní období.  

Okamžitá výsledná kalkulace zobrazuje skutečné náklady na výkon za kratší období než je 

měsíc např. kalkulace na výrobu motorů za den, za směnu. Jedná se o operativní evidenci 

o výrobě a kalkulace nemá přímou vazbu na účetnictví. Okamžitá kalkulace se využívá 

k operativnímu a rychlému hodnocení hospodárnosti vynakládaných nákladů a tím i k řízení 

variabilních nákladů. [16]  

Předběžná kalkulace 

Předběžná kalkulace se sestavuje v době před vlastním či jiným výrobním procesem 

v etapě plánování, kdy se stanovují cíle a zadávají úkoly. Předběžná kalkulace se dále člení na 

propočtovou a normovou.  

Propočtová kalkulace 

Propočtová kalkulace se tvoří v době, kdy neprobíhá výroba ani prodej. Sestavuje 

se ve fázi výzkumu, vývoje a přípravy výroby nového výkonu, kdy nejsou k dispozici 

podrobné technologické a konstrukční podklady. V této fázi se na základě dostupných 

informací stanovují a hodnotí budoucí náklady spojené s výkonem. Cílem je určit 

takovou prodejní cenu, aby podniku zajistila požadovaný zisk s vynaloženými náklady 

a výkon splňoval požadavky zákazníka. Propočtová kalkulace slouží i pro útvary 
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technické přípravy výroby, které sestavují skutečné podmínky tvorby výkonu a plní 

jejich funkci limitu nákladů.  

U hromadné a sériové výroby slouží propočtová kalkulace k posouzení předběžné 

ziskovosti nového výkonu. Srovnáním propočtové kalkulace a ceny akceptovatelné na 

trhu se zjišťuje, zda daný výkon vyrábět či nikoliv. U nových a pozměněných výkonů 

v kusové a malosériové výrobě se propočtová kalkulace sestavuje u všech výkonů 

a zároveň se stává podkladem pro sestavení finančního plánu. [2]   

Kalkulace cílových nákladů (Target Costing) představuje specifickou skupinu 

propočtových kalkulací a nástroj řízení výrobkových nákladů v předvýrobních 

etapách. Cílem je v první fázi určit předpokládané náklady výrobku na základě 

očekávané ceny výrobku a požadovaného zisku. Druhá fáze se orientuje na hledání 

možnosti snížení nákladů ve fázi výzkumu a vývoje a dalších fázích. Výsledkem by 

měl být návrh výrobku, který splní všechny požadavky a očekávání zákazníků, kdy 

jeho výrobní náklady a cena zajistí požadovaný zisk. [5,19] 

Normová kalkulace 

Normová kalkulace vychází z podkladů operativních a plánových norem. Dělí se na 

plánovou a operativní kalkulaci.    

Plánová kalkulace  

Plánová kalkulace se tvoří na určité rozpočtové období a určuje výši nákladů, 

kterých by se v průběhu daného období mělo tvorbou výkonů dosáhnout. 

Sestavuje se zpravidla pro takové výkony, u kterých se výroba předpokládá 

alespoň v průběhu jednoho roku. Plánová kalkulace se formuluje v návaznosti na 

podrobnou technologickou a konstrukční přípravu výroby určitého výkonu a její 

součástí je i stanovení výchozích spotřebních a výkonových norem. Slouží jako 

podklad pro sestavení rozpočtového výkazu zisků a ztrát. Plánovou kalkulaci lze 

vyjádřit ve dvou formách:  

 jako plánovou kalkulaci dílčího období, která vyjadřuje úroveň nákladů 

v jednotlivých časových intervalech v návaznosti na předpokládané změny, 

 jako plánovou kalkulaci celého rozpočtového období. [2]  
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Operativní kalkulace 

Operativní kalkulace se vytvoří na základě norem spotřeby materiálu a času 

platných k datu sestavení operativní kalkulace a tvoří okamžitý úkol pro výrobní 

útvary. Dále je platná vždy ode dne, kdy došlo ke změně v průběhu výrobního 

procesu a představuje úroveň předem určených nákladů, které se rovnají 

konkrétním technickým a výrobním předpokladům, ve kterých výrobní proces 

probíhá. Právě platná operativní kalkulace se mění na novou operativní kalkulaci 

po každé změně technologické a výrobní dokumentace, tzn. po každé změně 

norem spotřeby materiálu a času. U operativní kalkulace se používá tzv. základní 

kalkulace, která se definuje jako: 

 operativní kalkulace platná k prvnímu dni zvoleného období, pro které se 

kalkulace vyhlašuje, 

 kalkulace, od které se počítají všechny změny norem trvalého charakteru, 

 základ pro sestavení zúčtovacích vnitropodnikových cen. [3] 

2.5 Struktura nákladů v kalkulaci 

Strukturu nákladů v kalkulaci, ve které se určují a zjišťují náklady výkonů, stanovuje 

kalkulační vzorec. Kalkulační vzorec je v každém podniku tvořen individuálně a přesná 

struktura není vymezena žádnými předpisy. Uspořádání kalkulace se odvíjí od organizace 

výroby či jiné činnosti. Současná struktura nákladů ještě často vychází z tzv. typového 

kalkulačního vzorce. Tento vzorec předepisoval předpis č. 21/1990 Sb., Vyhláška federálního 

ministerstva financí o kalkulaci, která byla zrušena v roce 1992 Zákonem o účetnictví. Dnes 

se využívají i kalkulační vzorce, které jsou charakteristické odlišným vyjádřeným vztahem 

nákladů výkonů k ceně a zaměnitelně strukturovanými náklady výkonu např.
 
[5]: 

 retrográdní kalkulační vzorec, 

 dynamická kalkulace, 

 kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů, 

 kalkulace relevantních nákladů.  

2.5.1 Typový kalkulační vzorec 

Typový kalkulační vzorec představuje nejhrubší členění položek. Slouží pro plánování 

nákladů a kontrolu rentability prováděných výkonů. Jedná se o základní členění jednotlivých 

položek, ze kterých by se mohla skládat cena výkonu a jeho podobu určuje obrázek 3. [8] 
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1.      Přímý materiál 

2.      Přímé mzdy 

3.      Ostatní přímé náklady 

4.      Výrobní neboli provozní režie 

Vlastní náklady výroby 

5.      Správní režie 

Vlastní náklady výkonu 

6.      Odbytové náklady 

Úplné vlastní náklady výkonu 

7.      Zisk, případně ztráta 

Cena výkonu 

Obr. 3 Základní podoba typového kalkulačního 

vzorce. Zdroj [8] 

2.5.2 Retrográdní kalkulační vzorec 

Retrográdní kalkulační vzorec vyjadřuje zásadní rozdíl mezi kalkulací nákladů a kalkulací 

ceny. Rozdíl spočívá v odlišném přístupu tvorby obou skupin kalkulací. Kalkulace ceny 

vychází z úrovně zisku, naopak kalkulace nákladů zobrazuje reálně dosažené hospodárnosti 

a ziskovosti výkonů. Vztah kalkulace nákladů, průměrného zisku a dosažené ceny je spíše 

rozdílový, jak uvádí tento vzorec. Retrográdní kalkulační vzorec vychází z ceny nebo z jejich 

variant a úrovně zisku a vyjadřuje se jako rozdíl mezi cenou a náklady. Jeho základní podobu 

znázorňuje obrázek 4. [8] 

Základní cena výkonu 

– Dočasná cenová zvýhodnění 

– Slevy zákazníkům 

 sezonní 

 množstevní… 

CENY PO ÚPRAVÁCH 

– Náklady  

ZISK 

Obr. 4 Základní podoba retrográdního vzorce. 

Zdroj [8] 

2.5.3 Dynamická kalkulace 

Z kalkulování fixních a variabilních nákladů vychází dynamická kalkulace a kalkulace se 

stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů. Tyto kalkulace jsou kombinací členění nákladů 

podle závislosti na objemu prováděných výkonů s dalšími hledisky.  
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Ze základního kalkulačního členění na přímé a nepřímé náklady a z členění nákladů podle 

fází reprodukčního procesu vychází tzv. dynamická kalkulace. Tato kalkulace si zachovává 

informační základ z typového kalkulačního vzorce, jehož vypovídací schopnost odpovídá na 

otázku, jak budou ovlivněny změnami v objemu prováděných výkonů náklady v jednotlivých 

fázích. Dynamická kalkulace se používá jako podklad pro ocenění vnitropodnikových výkonů 

předávaných mezi různými středisky, při stanovení prodejních cen nebo při sestavení 

rozpočtů pro střediska. Obrázek 5 uvádí příklad dynamického kalkulačního vzorce dle Krále. 

Přímé (jednicové) náklady 

Ostatní přímé náklady  – variabilní část 

 
– fixní část 

Přímé náklady celkem 

Výrobní režie  – variabilní část 

 
– fixní část 

Náklady výroby  

Prodejní režie  – variabilní část 

 
– fixní část 

Náklady výkonu  

Správní režie 

Plné náklady výkonu 

Obr. 5 Příklad základních kalkulačních položek 

dynamické kalkulace. Zdroj [5] 

2.5.4 Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů 

U kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů spočívá základní rozdíl v tom, 

že fixní náklady se neposuzují jako nedělitelný celek. V první části vzorce se kalkulují pouze 

variabilní náklady. V dalších krocích se od marže odečítají fixní náklady na výrobek, skupinu 

výrobků a podniku. Základní podoba této kalkulace je zobrazena kalkulačním vzorcem na 

obrázku 6. [8] 

CENA PO ÚPRAVÁCH 

– Variabilní náklady výrobku 

 přímé (jednicové) náklady 

 variabilní režie 

Marže I 

– Fixní výrobkové náklady 

Marže II 

– Fixní náklady skupiny výrobků 

Marže III 
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– Fixní náklady podniku 

ZISK (ztráta) v průměru připadající na výrobek 

Obr. 6 Základní podoba kalkulace se stupňovitým rozvrstvením 

nákladů. Zdroj [8] 

2.5.5 Kalkulace relevantních nákladů 

Kalkulace relevantních nákladů má využití v případech, kdy struktura fixních nákladů 

(jejich členění podle příčinného vztahu k výkonům) je nestejnorodá i z hlediska nároků na 

peněžní výdaje. Tato kalkulace se využívá při optimalizaci sortimentu na existující kapacitě, 

kdy vztah fixních nákladů k výdajům je základním znakem k určení tzv. umrtvených 

(utopených) a vyhnutelných (někdy relevantních) nákladů. Další možnost použití je 

v otázkách rozhodování o dolním limitu ceny ve spojitosti s financováním konkrétní zakázky.  

Struktura kalkulačního vzorce kalkulace relevantních nákladů je podobná jako struktura 

kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů. Rozdíl lze spatřit pouze v tom, že 

jednotlivé náklady jsou rozděleny podrobněji na ty, které mají vliv na peněžní toky (např. 

časové mzdy, nájemné) a ty, které nemají vliv (odpis strojního zařízení, licence). Obrázek 7 

zobrazuje příklad kalkulačního vzorce relevantních nákladů. [5]  

CENA PO ÚPRAVÁCH 

– Variabilní náklady výrobku 

 přímé (jednicové) náklady 

 variabilní režie 

Marže I  

– Fixní výrobkové náklady  – vyhnutelné – s vlivem na CF 

                                             – utopené – bez vlivu na CF 

Marže II 

– Fixní náklady skupiny výrobků  – vyhnutelné 

                                                       – utopené 

Marže III 

– Fixní náklady střediskové 

Marže IV 

– Fixní náklady podniku 

ZISK (ztráta) v průměru připadající na výrobek 

Obr. 7 Příklad kalkulačního vzorce relevantních nákladů. 

Vlastní přepracování podle [4] 

2.6 Základní rozdělení kalkulačních metod 

V dnešní době existuje celá řada kalkulačních postupů a metod. Cílem kalkulačních metod 

je co nejpřesněji a nejpravdivěji zjistit informace o výši a struktuře nákladů výkonu. 
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Jednotlivé metody se od sebe liší např. způsobem využití, charakterem technologie výrobního 

procesu nebo jinými speciálními parametry. Rozdělení metod kalkulace podle různých autorů 

je uvedeno na obrázcích 8 – 10.  

Synek dělí metody kalkulace dle úplnosti nákladů, viz obrázek 8. U kalkulací úplných 

nákladů vychází z tradičního dělení na kalkulaci dělením, kalkulaci přirážkovou, kalkulaci ve 

sdružené výrobě a kalkulaci rozdílovou. Kalkulace neúplných nákladů se potom dělí na 

kalkulace Direct Costing a Variable Costing. V této práci se bude používat dělení 

kalkulačních metod dle Synka. [20] 

 

Obr. 8 Rozdělení kalkulačních metod dle Synka. Vlastní přepracování podle [20] 

Hradecký a Konečný rozdělují kalkulační metody na kalkulace úplných nákladů 

a kalkulace neúplných nákladů, viz obrázek 9. 

K
al

k
u
la

čn
í 

m
et

o
d

y
 

Kalkulace úplných 
nákladů 

Kalkulace dělením 
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Dělením s poměrovými 
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Obr. 9 Rozdělení kalkulačních metod dle Hradeckého a Konečného. Vlastní přepracování 

podle [3] 

Popesko dělí metody kalkulace na základní typy, mezi které patří kalkulace úplných 

a neúplných nákladů a speciální typy kalkulací. Do speciálních typů kalkulací patří kalkulace 

dělením, kalkulace sdružených výkonů a dynamická kalkulace, viz obrázek 10. 

 

Obr. 10 Rozdělení kalkulačních metod dle Popeska. Vlastní přepracování podle [17] 
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2.7 Kalkulační metody z hlediska úplnosti nákladů 

Při určení základních metod nákladových kalkulací se vychází ze dvou základních 

hledisek. To znamená, zda kalkulace má pohlcovat všechny podnikové náklady nebo jen 

jejich část. [17] 

2.7.1 Kalkulace úplných nákladů 

Tyto kalkulace vyjadřují všechny spotřebované náklady vzhledem ke kalkulační jednici 

a kalkulační metody, které při výpočtu zahrnují všechny složky přímých a nepřímých 

nákladů. Kalkulace úplných nákladů určí, jaké náklady budou prodejem výkonů uhrazeny, ale 

zprůměrováním nepřímých nákladů v kalkulaci se nezjistí, jaké náklady výroba daného 

výkonu skutečně vyvolala. Zahrnují se zde všechny nepřímé náklady, které se rozvrhují podle 

dohodnuté rozvrhové základny do nákladů všech výkonů.  

2.7.2 Kalkulace neúplných nákladů 

U kalkulace neúplných nákladů se kalkuluje jen část celkových nákladů, a to pouze 

variabilní náklady.  Kalkulace předpokládá, že v podniku jsou určeny zvlášť fixní a variabilní 

náklady. Kalkulace neúplných nákladů pomáhají určit, jak mohou jednotlivé druhy výrobků 

přispívat k výsledku hospodaření podniku, nebo jestli je výhodnější určitou součást výrobku 

vyrobit či nakoupit, zda je výhodnější nakoupit nebo pronajmout určité zařízení. Mezi metody 

kalkulací neúplných nákladů patří [3]: 

 kalkulace variabilních nákladů, která pracuje s příspěvkem na úhradu fixních 

nákladů a tvorbu zisku (Variable Costing). Tato metoda umožňuje odděleně 

hodnotit příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorby zisku na jednotlivé 

kalkulační jednice za období a vypočítá se následovně: 

   Prodejní cena  

– Variabilní náklady  

   Příspěvek na úhradu fixních nákladů 

 kalkulace přímých variabilních nákladů, pracuje s hrubým rozpětím (Direct 

Costing). U hrubého rozpětí se mohou zvlášť hodnotit přímé variabilní náklady na 

jednotlivé kalkulační jednice za období a zvlášť posuzovat hrubé rozpětí na 

jednotlivé kalkulační jednice. Hrubé rozpětí se zjistí jako rozdíl mezi tržní cenou 

a přímými variabilními náklady. 
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Příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku na jednotku výroby stejně jako hrubé 

rozpětí na jednotku výroby se nemění se změnou objemu výroby. Se změnou objemu výroby 

se mění fixní náklady a zisk na jednotku výroby. Vzájemné vztahy mezi hrubým rozpětím, 

příspěvkem na úhradu fixních nákladů, ziskem a dalšími ukazateli lze vidět na obrázku 11. 

[13] 

cena výrobku 

 

jednicové náklady variabilní režie fixní režie 
výsledek 

hospodaření 

variabilní náklady 
příspěvek na úhradu fixních nákladů 

a tvorbu zisku 

 

jednicové náklady 
režijní náklady 

výsledek 

hospodaření 

hrubé rozpětí 

Obr. 11 Struktura ceny. Vlastní přepracování podle [5] 

2.8 Kalkulační metody dle kalkulační techniky 

2.8.1 Kalkulace dělením 

Kalkulace dělením je nejjednodušší způsob výpočtu kalkulací. Náklady na jednotku 

výkonu se u této kalkulace zjistí jako podíl celkových nákladů podniku a počtu jednotek 

výkonů. Kalkulace dělením se dále rozděluje na prostou kalkulaci dělením, stupňovou 

kalkulaci a kalkulaci dělením poměrovými čísly.  

Prostá kalkulace dělením 

Prostá kalkulace dělením se využívá tam, kde se produkuje pouze jediný produkt např. 

v hromadné výrobě při výrobě elektrické energie, v potravinářské výrobě nebo ve strojírenství 

při výrobě jen omezeného sortimentu např. výroba turbín a motorů. Prostá kalkulaci dělením 

se vypočítá podle následujícího vzorce: 

   
 

 
                      (4) 

kde: 

n = náklady na kalkulační jednici v Kč, 

N = celkové náklady v Kč, 

Q = objem výkonů za určité období. [17] 
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Příklad č. 1 Prostá kalkulace dělením  

Družstvo vyrábí jako svůj jediný výrobek jeden druh domácí police. Celkem bylo 

vyrobeno 356 kusů polic. Na výrobu byly spotřebovány náklady, které jsou uvedeny 

v tabulce 2.  

Tab. 2 Výpočet prosté kalkulace dělením. Vlastní 

přepracování podle [3] 

Položka [Kč] 

Spotřeba materiálu 49 659 

Opravy výrobního zařízení 2 698 

Cestovné 6 500 

Mzdové náklady 97 568 

Odpisy 42 367 

Celkové náklady 198 792 

Náklady na kalkulační jednici se vypočítají podle vzorce 4:  

    
 

 
  

       

   
           . 

Náklady na kalkulační jednici jsou 558,404 Kč/ks. 

Stupňová kalkulace dělením 

Stupňová kalkulace se používá při rozdílu počtu vyrobených a prodaných výrobků 

oddělením výrobních, správních a odbytových nákladů. Tím se zajistí, aby výrobky, které se 

v daném období neprodaly, nebyly zatěžovány odbytovými nebo správními náklady.  Tato 

metoda má uplatnění ve stupňové (fázové) výrobě, ve které výrobek prochází několika 

výrobními stupni neboli fázemi. Pro jednotlivé výrobní stupně se utvoří kalkulace. 

V jednotlivých stupních se kalkulují buď zpracovací náklady (tj. náklady, které v tomto stupni 

vznikají), anebo veškeré náklady včetně společných nákladů (např. náklady na materiál, který 

je postupně zpracováván).  Tato kalkulace se využívá především v chemické výrobě. [6] 

Příklad č. 2 Stupňová kalkulace dělením 

Nabídková cena se určí tak, že výrobní náklady se rozdělí mezi výrobky vyrobené 

a správní a odbytové náklady mezi výrobky prodané.  

Tab. 3 Výpočet stupňové kalkulace. Vlastní přepracování 

podle [20] 

Položka  

výrobní náklady  250 000 Kč 

počet vyrobených výrobků 2 000 ks 

výrobní náklady na 1 ks   125 Kč 
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správní a odbytové náklady  40 000 Kč 

počet prodaných výrobků  1 600 ks 

správní a odbytové náklady  25 Kč 

 

vlastní náklady 150,00 Kč 

zisková přirážka 21%  31,50 Kč 

nabídková cena  181,50 Kč 

Výpočet položek v tabulce 3: 

 výrobní náklady na 1 ks = výrobní náklady / počet vyrobených výrobků = 250 000 / 

2 000 = 125 Kč/ks, 

 vlastní náklady = výrobní náklady na 1 ks + správní a odbytové náklady na 1 ks =  

125 + 25 = 150 Kč, 

 zisková přirážka = vlastní náklady Kč  0,21 = 150 0,21 = 31,50 Kč, 

 nabídková cena Kč = vlastní náklady Kč + zisková přirážka = 150 + 31,50 = 

181,50 Kč. 

Pokud by se kalkulace nesestavila dvojstupňově, nabídková cena by byla jiná: 

 výrobní náklady + správní a odbytové náklady = 250 000 + 40 000 = 290 000 Kč, 

 vlastní náklady na 1 ks = 290 000 / 2 000 = 145 Kč, 

 zisková přirážka = 145  0,21 = 30,45 Kč, 

 nabídková cena = 145 + 30,45 = 175,45 Kč. 

Kalkulace dělením poměrovými čísly 

Kalkulace dělením poměrovými (ekvivalentními) čísly se používá při výrobě výrobků, 

které se odlišují v jednom parametru např. hmotností, jakostí, velikostí nebo tvarem. Podle 

poměru hmotnosti, přímých mezd, spotřeby času na výrobu se volí tzv. poměrové číslo, které 

vyjadřuje přepočítané objemy výroby. Objem výroby v poměrových jednotkách se zjistí 

pronásobením poměrových čísel a příslušného objemu a následně jejich sečtením. Celkové 

náklady vydělené součtem poměrových jednotek určují náklady na kalkulační jednici.  

Vynásobením nákladů základního výrobku poměrovými čísly se zjistí náklady ostatních 

výrobků. [20] 

Příklad č. 3 Kalkulace dělením s poměrovými čísly  

Podnik vyrábí 3 výrobky a jejich poměr pracnosti je 1 : 2 : 4. Plánovaná výroba výrobku A 

je 400 t, výrobku B 500 t a výrobku C 300 t. Celkové náklady jsou 455 000 Kč. Výpočet je 

proveden v tabulce 4. 
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Tab. 4 Výpočet kalkulace dělením poměrovými čísly. Zdroj [6] 

Výrobek 
Objem 

výroby [t] 

Poměrová 

čísla 

Přepočtená 

výroba [t] 

Náklady na 

jednotku 

výroby 

[Kč/hod] 

Celkové 

náklady [Kč] 

A 400 1 400 175 70 000 

B 500 2 1 000 350 175 000 

C 300 4 1 200 700 210 000 

 2 600  455 000 

Plánovaná výroba se přepočítá pomocí poměrových čísel a vznikne tzv. přepočtená výroba: 

 výrobek A = 400  1= 400 t, 

 výrobek B = 500  2 = 1 000 t, 

 výrobek C = 300  4 = 1 200 t. 

Celkem 400 + 1 000 + 1 200 = 2 600 t. 

Náklady na 1 poměrovou jednotku výroby se vypočítají: 

  
       

     
           . 

Postup výpočtů a náklady na přepočtenou jednotku výrobku A až výrobku C jsou uvedeny 

v tabulce 5. 

Tab. 5 Výpočet nákladů na jednotku výroby v Kč/hod. 

Vlastní přepracování podle [6] 

Výrobek Výpočet 

Náklady na 

jednotku výroby 

[Kč/hod] 

A 175  1 175 

B 175 2 350 

C 175  4 700 

Celkové náklady na výrobu a na jednotlivé výrobky jsou uvedeny v tabulce 6. 

Tab. 6 Celkové náklady na výrobu v Kč. Vlastní 

přepracování podle [6] 

Výrobek Výpočet 

Celkové 

náklady na 

výrobu [Kč] 

A 400 175 70 000 

B 500 350 175 000 

C 300 700 210 000 

Celkem  455 000 
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2.8.2 Kalkulace přirážková 

Přirážková (zakázková) kalkulace se používá v heterogenní výrobě nebo při výpočtu 

kalkulací služeb. Při výpočtu kalkulace se náklady rozdělí na režijní a přímé. Přímé náklady 

se stanoví na kalkulační jednotku. Režijní náklady se vypočítají pomocí rozvrhové základny 

a zúčtovací přirážky (sazby) jako přirážka k přímým nákladům. Přirážka je určena procentem 

nebo sazbou. Procento se zjistí jako podíl režijních nákladů na nákladový druh zvolený 

rozvrhovou základnou. Sazbu lze definovat jako podíl režijních nákladů na jednotku naturální 

rozvrhové základny. Cílem přirážkové kalkulace je zjistit co nejvíce nákladů ve formě 

přímých nákladů.   

Jednou z přirážkových metod kalkulace je metoda strojových přirážek. Náklady se 

vypočítají pro každý stroj a jejich součet se za dané období vydělí počtem hodin provozu 

stroje. Tak se zjistí přirážka režie na jednu hodinu příslušného stroje. Tato metoda se používá 

ve vysoce mechanizovaných a automatizovaných výrobách. [6] 

Příklad č. 4 Kalkulace přirážková    

Podnik plánuje výrobu a dodávku tří kusových výrobků. Pro zjištění výrobní režie 

výrobku A a správní režie výrobku A byly stanoveny přímé náklady, které obsahuje tabulka 7. 

Rozpočet výrobní režie je 7 780 Kč a rozpočet správní režie činí 9 750 Kč.  

K výpočtu výrobní režie na jednotlivé výrobky je potřeba zjistit procentní přirážku výrobní 

režie, která se potom vynásobí s kalkulační položkou přímé mzdy. Vzorce jsou potom 

následující: 

 procentní přirážka výrobní režie = 
                      

                 
    , 

 výrobní režie výrobku A = přímé mzdy  % přirážka výrobní režie. 

Správní režie na jednotlivé výrobky se vypočítá jako součin přirážky správní režie 

a kalkulační položky přímé mzdy pomocí vzorců: 

 procentní přirážka správní režie = 
                      

                 
    , 

 správní režie výrobku A = přímé mzdy  % přirážka správní režie. 

Tab. 7 Vstupní údaje pro výpočet přirážkové kalkulace v Kč. Vlastní přepracování 

podle [3] 

Položka 
Výrobek [Kč] Celkem 

[Kč] A B C 

Přímý materiál  880 630 955 2 465 

Přímé mzdy  930 650 1 050 2 630 
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Procentní přirážka výrobní režie = 
     

     
              . 

Procentní přirážka správní režie = 
     

     
              . 

Tab. 8 Výpočet vlastních nákladů v Kč pomocí metody přirážkové kalkulace. Vlastní 

přepracování podle [3] 

Položka  
Výrobek [Kč] 

A B C 

Přímý materiál 880,00 630,00 955,00 

Přímé mzdy 930,00 650,00 1 050,00 

Výrobní režie 2 751,12 1 922,83 3 106,11 

Správní režie 3 447,70 2 409,68 3 892,56 

Vlastní náklady 8 008,82 5 612,51 9 003,67 

Výrobní režie výrobku A = 930  295,82 = 2 751,10 Kč. 

Správní režie výrobku A = 930  370,82 = 3 447,72 Kč. 

Příklad č. 5 Metoda strojových přirážek   

Vstupní náklady pro výpočet celkových nákladů na jednu strojovou hodinu jsou uvedeny 

v tabulce 9. 

Tab. 9 Výpočet celkových nákladů na jednu strojovou hodinu. Vlastní přepracování 

podle [6] 

Položka 
Náklady za 

měsíc [Kč] 

1 Odpisy, opravy, údržba budov 50 000 

2 Odpisy, opravy, údržba budov na 1 stroj 5 000 

3 Mzdy – mistři, technickohospodářský pracovník, obsluha 70 000 

4 Mzdy – mistři, technickohospodářský pracovník, obsluha na 1 stroj 7 000 

5 Odpisy – 20 strojů 40 000 

6 Odpisy na 1 stroj 4 000 

 Fixní náklady na 1 stroj (2+4+6) 16 000 

7 Spotřeba elektrické energie na 1 stroj 800 

8 Spotřeba olejů, mazadel na 1 stroj 300 

 Variabilní náklady na stroj (7+8) 1 100 

 Celkové náklady = fixní náklady + variabilní náklady 17 100 

Přirážka režie na jednu hodinu provozu příslušného stroje se vypočítá tak, že se zjistí 

náklady pro každý stroj za dané období a jejich součet se vydělí počtem hodin provozu stroje 

v tomto období, a proto by měly být plánovány jako standardní náklady s optimálním 

využitím výrobní kapacity. V tomto příkladu se jedná o výrobu ve dvousměnném provozu: 

 počet strojů v budovách je 10 ks,  

 průměrný počet pracovních dnů je 21 dnů za měsíc, 
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 stroj měsíčně odpracuje 21  14 hodin (2 hodiny údržby, tzn. na každé směně 

1 hodina) = 294 hodin, 

 celkové náklady na provoz 1 hodiny stroje = 17 100 / 294 = 58,16 Kč, 

 fixní náklady z toho činí 16 000 / 294 = 54,42 Kč, tyto náklady vzrostou při zrušení 

druhé směny nebo při sníženém využití časového fondu stroje. 

2.8.3 Kalkulace ve sdružené výrobě 

V jednom technologickém postupu vzniká několik druhů výkonů a vzniklé sdružené 

náklady se rozdělují na jednotlivé výrobky, např. při výrobě plynu vzniká z uhlí kromě plynu 

také koks, čpavek a dehet. Protože nelze určit náklady na dílčí výrobek, k vyvození 

sdružených nákladů se používají metody zůstatková, rozčítací a metoda kvantitativní výtěže. 

[20] 

Zůstatková metoda 

Zůstatková (odečítací) metoda se používá tam, kde vzniká pouze jeden hlavní výrobek 

a několik vedlejších výrobků, které jsou méně významné, jak svým množstvím, tak hodnotou, 

než hlavní výrobek. I když se vedlejší výrobky vyrábí ve stejném výrobním procesu, je 

nemožné zjistit jejich náklady. U výpočtu zůstatkové metody se všechny náklady na výrobu 

přičtou k hlavnímu výrobku a od nich se odečtou ceny vedlejších výrobků. Za náklady 

vedlejších výrobků se považují ceny vedlejších výrobků. Hlavní výrobek je u zůstatkové 

metody předmětem kalkulace. Mezi výhodu této metody patří jednoduchost a nevýhodou je, 

že u této metody nelze kontrolovat náklady vedlejších výrobků. [3] 

Příklad č. 6 Zůstatková metoda   

Ze suroviny podnik vyrábí hlavní výrobek X a dva vedlejší výrobky Y a Z. Z 1 800 kg 

suroviny (nákupní cena 7 Kč/kg) bylo vyrobeno 1 320 kg hlavního výrobku X, zpracovací 

náklady 2 650 Kč. Tržby za prodej vedlejšího výrobku Y byly 760 Kč a vedlejšího výrobku 

Z 440 Kč. Vstupní údaje jsou zobrazeny v tabulce 10. 

Tab. 10 Vstupní údaje pro výpočet zůstatkovou metodou. Vlastní 

přepracování podle [20] 

Kalkulace hlavního výrobku X [Kč] 

Spotřebovaná surovina (= 1 800 × 7) 12 600 

Zpracovací náklady 2 650 

Tržby za prodej vedlejšího výrobku Y – 760 

Tržby za prodej vedlejšího výrobku Z – 440 

Zbývající náklady na hlavní výrobek X 14 050 
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Náklady na 1 kg výrobku X =  
                                     

                               
 
      

     
            . 

Rozčítací metoda 

Rozčítací metoda se uplatňuje tam, kde se vyrábí dva a více výrobků, které lze označit jako 

hlavní výrobky, např. jednotlivé druhy mouky ve mlýně. Stejně jako u zůstatkové metody 

vznikají náklady pro všechny výrobky společně a nelze zjistit náklady samostatně pro každý 

výrobek. Při výpočtu kalkulace se musí ke každému výrobku přičíst ta část nákladů, která 

byla s největší pravděpodobností jeho výrobou vyvolána. Celkové náklady na jednotlivé 

výrobky se rozčítají podle poměrových čísel, které se vypočítají z množství získaných 

výrobků, podle množství suroviny, která vstupuje do výrobků nebo podle poměru technických 

vlastností. Existují tři způsoby alokace nákladů, které se jako soubor nákladů rozdělí na 

jednotlivé sdružené náklady podle [3]: 

1. průměrných nákladů na jednotku výroby, jejichž využitím lze měřit sdružené 

výkony, např. pomocí váhových jednotek, 

2. poměru prodejních cen sdružených výrobků, 

3. určitých fyzických jednotek, které jsou u všech sdružených výrobků stejné, např. 

objemové nebo technické jednotky.  

Příklad č. 7 Rozčítací metoda  

Ze suroviny vznikají 3 výrobky A, B a C. Normová výtěžnost ze 150 kg suroviny je 90 kg 

A, 20 kg B a 40 kg C. Náklady na zpracování 150 kg suroviny jsou 1 050 Kč. Náklady se 

rozčítají podle výtěžnosti. 

Výpočet nákladů na 1 kg výrobku: 1 050 / 150 = 7 Kč/kg. 

 

Přepočtené náklady na výrobek: 

 výrobek A = 7  = 630 Kč na 90 kg,  

 výrobek B = 7 20 = 140 Kč na 20 kg, 

 výrobek C = 7  = 280 Kč na 40 kg. 

Metoda kvantitativní výtěže 

U sdružených výrobků, které vznikají ve stupňové výrobě, se používá metoda kvantitativní 

výtěže. Tato metoda člení náklady podle množství výrobků získaných z výchozí suroviny. 

Výtěž se definuje jako číselné vyjádření drobných výrobků z celkového výrobku. 
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2.8.4 Kalkulace rozdílové 

Rozdílové metody se využívají pro běžnou a operativní kontrolu. Tyto metody určují výši 

nákladů předem jako normu, standard nebo úkol a následně ověřují rozdíly s touto normou 

a skutečnými náklady. Metody se využívají nejčastěji v hromadné a sériové výrobě a pro 

řízení přímých nákladů. Tyto metody se dělí na metodu standardních nákladů a metodu 

normovou.   

Metoda zobrazuje náklady ve dvou formách, jako náklady předem určené (standardní, 

normované) a dále zaznamenává rozdíl mezi předem určenými a skutečnými náklady 

(odchylky od standardních nebo normových nákladů). Odchylky se vyhodnocují podle 

hlediska využití výrobních činitelů a příčin vzniku a odpovědností. [20] 

Metoda standardních nákladů 

Metoda standardních nákladů je založena na vzájemné podobnosti v oblasti jednicových 

nákladů s normovou kalkulací. Tato metoda zahrnuje i standardy: 

 režijních nákladů,  

 využití výrobní kapacity,  

 cenové. 

U standardu se nerozlišuje, tak jako u norem, jestli jsou operativní, plánové nebo základní 

a standard je většinou jen jeden. Hlavním účelem standardů a standardních nákladů je 

kontrola, která slouží ke zjištění a vyhodnocení odchylek skutečných nákladů od 

standardních, a tím i k řízení nákladů. [6] 

Metoda normová 

Synek uvádí, že normová metoda se zakládá na tom, že „se předem stanoví normy přímých 

nákladů a zjišťují se odchylky skutečných nákladů od těchto norem a změny norem.“ [20] 

Využívá se operativních norem, které jsou platné k určitému datu a nazývají se základní 

(výchozí) normy. U metody normové platí vztah: 

Základní norma ± změna normy = operativní norma 

Operativní norma ± odchylka od operativní normy = skutečná potřeba 

Základem norem nákladů jsou normy v naturálním vyjádření (kg, m, kWh, min, atd.). 

Dojde-li k vynásobení naturální normy cenou, vzniká norma v peněžním vyjádření, která se 

použije v kalkulacích. U kalkulace nákladů platí tyto vztahy: 



31 

Základní kalkulace ± změny norem = operativní kalkulace 

Operativní kalkulace ± odchylky od operativních norem = výsledná kalkulace 

Změny norem a odchylky od norem se zaznamenávají podle příčin změn, odchylek, podle 

odpovědnosti a podle hospodářských středisek. Změnu norem spotřeby materiálu může 

zapříčinit změna konstrukce výrobku nebo cena materiálu. Za tyto změny norem zpravidla 

odpovídá útvar technické přípravy výroby. Změny realizované v průběhu měsíce nebo vzniklé 

nedodržením technologického postupu jsou obvykle způsobeny odchylkami od norem 

spotřeby materiálu a jiných jednicových položek a většinou za ně odpovídá výrobní útvar. 

[20]  
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3 Analýza a vyhodnocení principů a metod výpočtů plánových, 

výsledných a cenových kalkulací používaných ve vybraném výrobním 

podniku 

Plánová kalkulace je sestavována podle rozpočtu. Z plánové kalkulace vychází všechny 

kalkulace ve vybraném výrobním podniku, které se dělají k 1. říjnu nového obchodního roku. 

Plánová kalkulace je platná po celý rok. Podle této kalkulace se oceňují zásoby a tvoří se z ní 

prodejní cena. Prodejní cena je tvořena na základě plánové kalkulace a ostatních nákladů, 

které nejsou obsaženy v plánové kalkulaci, např. kurzové vlivy z burzovních obchodů, 

plánová opatření nezahrnutá k danému termínu do postupů a kusovníků a příspěvkem na 

úhradu fixních nákladů, který je dán jako rozdíl zahrnutý v kalkulaci a fixními náklady 

z daného plánu a dále předepsaným procentem hospodářského výsledku.  

Plánová kalkulace obsahuje plánované průměrné nákupní ceny materiálů včetně 

plánovaného kurzu. Tato cena se v systému označuje jako cena standardní a celý rok je 

neměnná. Vedle této ceny je v systému cena variabilní, která slouží pro ocenění zásob 

materiálu a stanovení aktuální kalkulace. Tato cena zahrnuje veškeré vlivy (změna cen, změna 

kurzu, atd.).  

Plánová kalkulace dále obsahuje tarifní mzdy výrobních dělníků, které jsou projednány na 

daný obchodní rok v kolektivní smlouvě a ostatní náklady, které vycházejí z odsouhlaseného 

plánu na daný obchodní rok. Plánová kalkulace se počítá na 80 % vytížení technické kapacity 

podniku a variabilní náklady z daného plánu se upravují koeficientem pro úpravu variabilních 

plánových nákladů mezi kapacitou 80 % a skutečnou hodnotou z daného plánu. Tento 

koeficient je použit pro stanovení hodnoty výrobní režie jednotlivých pracovišť.    

Mezi další kalkulace v podniku patří operativní kalkulace, které jsou stanovovány pro 

různé vyhodnocování, opatření na snížení výrobních časů, změn materiálů nebo jeho 

množství. Operativní kalkulace ukazují aktuální cenu materiálu, aktuální kusovník, aktuální 

výrobní čas. Operativní kalkulace se používají ve dvojím provedení dle daného účelu: 

 standardní ceny materiálu, aktuální postupy a kusovníky – pro vyhodnocení 

změn v kusovnících a v postupech v průběhu roku,  

 aktuální ceny materiálu, aktuální postupy a kusovníky – pro vyhodnocení 

kompletních rozdílů mezi základní kalkulací a operativní kalkulací, která se 

přibližuje skutečnosti.  
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Výsledné kalkulace vybraný podnik nedělá. Měsíčně provádí srovnání plánové kalkulace 

v obratu proti skutečným nákladům a vyhodnocují se rozdíly.  

3.1 Kalkulační vzorec výrobního podniku 

Kalkulační vzorec výrobního podniku je zobrazen v tabulce 11 a vychází z kalkulačního 

vzorce globálního celosvětového koncernu daného podniku, viz příloha 1.  

Tab. 11 Kalkulační vzorec výrobního podniku. Zdroj vlastní 

Kalkulační položka 

MAT Přímý materiál v kusovníku 

MATP Materiálová přirážka 

MZD Přímé mzdy 

MPŘÍ Mzdy přípravy 

OMN Ostatní mzdové náklady 

VR Výrobní režie  

SMAT Speciální materiál 

SMATP Přirážka ke speciálnímu materiálu 

SNARP Přirážka ke speciálnímu nářadí 

VN Výrobní náklady 

  

VIN Vícenáklady 

SR Správní režie 

ÚVN Úplné výrobní náklady  

  

KAPN Kapitálové náklady 

CVNV Celkové vlastní náklady výroby 

3.1.1 Charakteristika jednotlivých položek kalkulační struktury 

MAT – Přímý materiál tvoří přímý materiál v kusovníku, množství a cena daného materiálu. 

MATP – Materiálová přirážka zahrnuje náklady na skladování materiálu, vstupní kontrolu, 

strategický nákup, operativní nákup, zkoušky. Pro výpočet této přirážky, která je 

v procentech, slouží hodnota nakupovaného výrobního materiálu.  

MZD – Přímé mzdové náklady jsou tarifní mzdy výrobního pracovníka vázané na výrobní 

čas. 

MPŘÍ – Mzdy přípravy zahrnují tarifní mzdu výrobního pracovníka spojenou s velikostí 

výrobní dávky. Jedná se o přípravu materiálu, seřízení, transport na předávací místo, atd. 
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OMN – Ostatní mzdové náklady výrobních dělníků obsahují ostatní mzdy výrobních 

pracovníků např. prémie, sociální pojištění, nemocenské pojištění a důchodové pojištění, 

náklady na dovolenou a náklady na ztrátový čas (prodlevy, prostoje, atd.). 

VR – Výrobní režii tvoří nevýrobní (režijní) materiál, mzdové náklady nevýrobních 

a technickohospodářských pracovníků, údržba, energie, nájem, služby, kalkulační odpisy, 

náklady na technologicky nutné ztráty (zmetky vzniklé z rozjezdu strojů po seřízení 

a podobně) vztažených k výrobnímu nákladovému středisku a podíl ostatních nevýrobních 

středisek, které přímo zajišťují služby pro tato výrobní střediska (personalistika, technologie, 

IT, atd.). 

Kalkulační odpisy se definují jako odpisy zúčtované podle odpisových plánů manažerského 

účetnictví, vycházejí z reprodukční ceny – kalkulační náklad manažerského účetnictví. 

Kalkulační odpisy vychází z hodnotového pojetí nákladů, které poskytuje informace pro 

běžné řízení a kontrolu reálného průběhu aktuálně uskutečňovaných procesů. Smyslem je 

informační zobrazení oběhu ekonomických zdrojů za podmínek, které platí v současnosti, ale 

neplatí v době jejich pořízení. Kalkulační odpisy v podniku spočívají v tom, že odpis se 

zahrnuje do kalkulace i v době, kdy je stroj odepsaný. Jde o to, aby kalkulace v jednotlivých 

letech nevykazovala výkyvy, a zároveň by se měla tvořit rezerva na nové stroje. [5]  

SMAT – Speciální materiál zahrnuje přímý materiál z kusovníku, ale s vyšší pořizovací 

cenou např. brzdy, tachogenerátory a zvyšuje se cena konečného výrobku. 

SMATP – Přirážkou ke speciálnímu materiálu se rozumí náklady související se speciálním 

materiálem uvedené v kusovníku např. náklady na skladování, objednávání. 

SNARP – Přirážka ke speciálnímu nářadí obsahuje speciální nářadí v lisovně, odpisy 

forem a kokil. Základnou pro výpočet je přímý materiál, výrobní mzdy a výrobní režie. 

Přirážka speciálního nářadí není jednotná. Souvisí s typem výroby. 

VIN – Vícenáklady (zmetky) je kalkulační položka, kterou tvoří zmetky po dodání a zmetky 

před dodáním bez technologicky nutných zmetků. 

SR – Do správní režie patří náklady správních středisek např. střediska controlling, logistika, 

konstrukce, reklamace, atd. 

KAPN – Kapitálové náklady zahrnují kapitálové úroky předepsané mateřskou společností 

na oběžný a investiční majetek. Základnou jsou produktové náklady. 
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3.1.2 Vyjádření kalkulačních položek  

Jednotlivé položky v kalkulacích jsou vyjádřeny buď v absolutní hodnotě anebo 

procentuální přirážkou, viz tabulka 12. Procentuální přirážka se počítá podle dané základny. 

Tab. 12 Vyjádření kalkulačních položek. Zdroj vlastní 

Položka Vyjádření v kalkulaci 

Přímý materiál  absolutní hodnota 

Materiálová přirážka procentuální přirážka k dané základně 

Přímé mzdy 

absolutní hodnota – součin hodinové 

sazby a výrobního (dávkového) času 

Mzdy přípravy 

Ostatní mzdové náklady 

Výrobní režie  

Speciální materiál absolutní hodnota 

Přirážka ke speciálnímu materiálu procentuální přirážka k dané základně 

Přirážka ke speciálnímu nářadí 

procentuální přirážka k dané základně 
Vícenáklady 

Správní režie 

Kapitálové náklady 

3.2 Rozvrhové klíče 

Ve výrobním podniku jsou určitá střediska, která zastřešují celý podnik a jejich náklady se 

určitým podílem přiřadí i do jiných středisek. Tento podíl se určí pomocí rozpočtových klíčů, 

které rozdělují náklady jednotlivých středisek. Každé středisko má jiný rozpočtový klíč, který 

se stanovuje podle toho, co je charakteristické pro dané středisko. 

Každoročně se naplánují náklady na všechna střediska. Střediska se připojí k jednotlivým 

kalkulačním položkám kalkulačního vzorce. Výrobní střediska se přiřadí výrobní režii. 

Střediska související s materiálovou přirážkou se připojí ke kalkulační položce materiálová 

přirážka, mezi taková střediska patří střediska zásobování a skladování, sklady a doprava, 

interní logistika. Dále střediska správní a střediska služeb se na základě pravidel rozúčtují do 

patřičných skupin středisek např. náklady střediska IT a náklady personálního střediska. 

Náklady na středisko IT vychází z obsluhy veškeré výpočetní techniky v podniku 

a rozpočtový klíč se rovná poměru počtu počítačových stanic k jednotlivým střediskům. 

Náklady u personálního střediska se vypočtou pomocí rozpočtového klíče, který je složen 

z poměru počtu dělníků (pracovníků) na jednotlivých střediscích. 

Náklady střediska technologie se rozdělí na jednotlivá pracoviště v poměru pracovníků 

technologie, kteří pro tyto pracoviště provádějí výkony.  
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Výrobní střediska jsou rozdělena na pracoviště a pro každý náklad je stanoven určitý 

rozpočtový klíč. Na základě těchto klíčů se většina nákladů rozúčtuje na jednotlivá pracoviště. 

Mezi rozpočtové klíče patří majetek v Kč, plochy v m
2
, příkony v kW, plyn v kW, 

normohodiny, tj. počet provozních hodin plánovaných na středisku (kapacity pracoviště). 

Některá pracoviště mají specifické náklady a ty se přiřazují rovnou konkrétnímu pracovišti, 

např. obalový materiál patří pracovišti balení, barva na povrchovou úpravu motorů spadá do 

pracoviště povrchová úprava. 

3.3 Výpočet výrobních nákladů 

Materiál je daný kusovníkem výrobku. Kusovník je sestava materiálů potřebných ke 

složení daného výrobku a je součástí kalkulace. Ve vybraném výrobním podniku je nazýván 

materiálem takový materiál, který je nakupovaný nebo vyráběný přímo ve vybraném 

výrobním podniku tzn. polotovar. Kalkulace ve výrobním podniku zahrnují kusovník 

a výrobní postupy ke každému polotovaru. Výrobní postupy obsahují jednotlivé operace a ke 

každé operaci je přiřazeno pracoviště, které má přímou vazbu na výrobní středisko, přípravný 

a výrobní čas a mzdovou tarifní skupinu, která je dána složitostí operace, mzdový nadtarif 

a výkon výrobní režie. Hodnoty těchto výkonů jsou v systému naplánovány na jednotlivých 

střediscích jako hodinová sazba.  

Struktura podkladů pro výpočet kalkulací včetně kalkulace ve vybraném výrobním 

podniku je ukázána v příloze 2. Struktura podkladů pro výpočet kalkulací je zobrazena 

v tabulce 13. Sloupec výkon zahrnuje tarif (TRF), nadtarif (NADT) a pracoviště pro výpočet 

výrobní režie. Dále je v této struktuře obsažena velikost dávky nebo jednotka, která 

představuje počet kusů, váhu materiálu nebo čas trvání. Výpočet materiálu se pak vypočítá 

jako součin množství daného materiálu a ceny materiálu. 

Tab. 13 Struktura podkladů pro výpočet kalkulací ve vybraném výrobním podniku. Zdroj 

vlastní 

Struktura kusovníku 
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|--   Materiál A č. 100 1 
   

1 KS 100 

|--   Materiál B č. 101 1 
   

4 KS 100 

|--   Materiál C č. 102 1 
   

2 KS 100 

|--   Materiál D č. 103 1 
   

1 KS 300 

|   |--   Příprava materiálu D  
 

1 X1 X TRF 0,031 MIN 0 
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|   |--   Příprava materiálu D  
 

1 
 

X X1 0,031 MIN 0 

|   |--   Příprava materiálu D  
 

1 X1 X NADT 0,031 MIN 0 

|   |--   Soustružení materiálu D  
 

10 X1 X TRF 0,014 HOD 0 

|   |--   Soustružení materiálu D  
 

10 X1 X X1 0,014 HOD 0 

|   |--   Soustružení materiálu D  
 

10 X1 X NADT 0,014 HOD 0 

Pro získání mzdových nákladů k jednotlivým pracovištím se používá následující postup. 

Výpočet mzdových nákladů v kalkulaci vychází z plánovaného výrobního času, tarifů 

a nadtarifů. Položky výrobní režie, přímé mzdové náklady, mzdy přípravy a ostatní mzdové 

náklady se vypočítají z hodinových sazeb jednotlivých pracovišť plánovaného výrobního 

času. Každé pracoviště má svoji vlastní hodinovou sazbu – náklad na jednu hodinu daného 

pracoviště, která je daná druhem pracoviště. 

Každý polotovar má svůj výrobní postup a ten se skládá z jednotlivých operací. 

K polotovaru je přiřazen výrobní postup a kusovník a i na tento polotovar se stanovuje 

kalkulace. Výrobní postup se skládá z výrobního času eventuálně času přípravy. Čas přípravy 

se stanovuje na dávku, tzv. dávkový čas a patří sem např. seřízení, vychystávání materiálů. 

Naopak výrobní čas se určuje na jeden kus. Ke stanovení těchto časů se využívají kalkulační 

položky ostatní mzdové náklady a výrobní režie u času přípravy potom kalkulační položka 

mzdy přípravy a u výrobního času kalkulační položka přímé mzdové náklady. 

Ke stanovení výrobního a dávkového času se u kalkulačních položek přímé mzdové 

náklady a mzdy přípravy využívá hodnota tarifu, dále ke kalkulační položce ostatní mzdové 

náklady je potřeba zjistit hodnotu nadtarifu a kalkulační položka výrobní režie vychází 

z hodinové sazby vybraného pracoviště. Hodnota tarifu resp. tarifní mzdy je stanovena na 

základě kolektivní smlouvy. V kolektivní smlouvě má pracovník přiřazenou třídu a skupinu 

tarifní mzdy, které určují hodnotu tarifu. Do nadtarifu se zahrnují např. prémie, platby za 

zlepšovací návrhy a patří do kalkulační položky ostatní mzdové náklady. 

Pro výpočet kalkulační položky výrobní režie je nutno zjistit náklad na hodinu pracoviště 

resp. hodinovou sazbu pracoviště. Výpočet je uveden v příloze 3. Základem tohoto výpočtu 

jsou: 

 režijní náklady daného výrobního střediska vycházejícího z odsouhlaseného plánu,  

 technická kapacita přiřazených pracovišť, 

 stanovení rozdělovacích klíčů pro jednotlivé náklady.  
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3.3.1 Stanovení technické kapacity pracoviště  

Technická kapacita vybraného výrobního podniku se stanoví na základě nejužšího místa, 

nenahraditelného a nejvíce vytíženého pracoviště např. pracoviště montáž. Při třísměnném 

provozu a plném vytížení je přes toto pracoviště možno maximálně udělat 900 000 kusů za 

rok, což je maximální kapacita závodu. Ostatní pracoviště se nastaví tak, aby byly schopny 

vytvářet komponenty pro tuto montážní kapacitu. 

Výpočet hodinové kapacity pracoviště vychází z: 

 počtu pracovních dnů za rok, 

 počtu směn (dvojsměnný nebo třísměnný provoz), 

 počtu pracovníků na pracovišti (např. 2 pracovníci), 

 koeficientu využití (většinou 95 %, záleží na pracovišti, některá pracoviště 

potřebují větší údržbu (čištění, poruchy), mají větší prostoje a tím pádem 

% koeficientu využití potom klesá). 

Jestliže pracoviště vyžaduje třísměnný provoz po 7,5 hodinách a pracuje na něm jeden 

pracovník, pak bude vzorec a výpočet následující:  

 vzorec:  

počet pracovních dnů  (počet směn  počet hodin za směnu)  počet pracovníků 

 koeficient využití, 

 výpočet:  

250 3  7,5)  1  0,95 = 5 344 výrobních hodin pracoviště = technická kapacita  

pracoviště. 

Počet výrobních hodin pro výpočet hodinové sazby je dán 80 % technické kapacity tj. počet 

výrobních hodin na pracoviště  80 % = 5 344  0,8 = 4 275 hodin. 

Stanovení koeficientu pro úpravu variabilních plánovaných nákladů na 80 % 

technickou kapacitu: 

 technická kapacita  900 000 ks, 

 80 % technické kapacity 720 000 ks (900 000  0,8), 

 plánovaná hodnota 850 000 ks. 

Koeficient pro úpravu variabilních nákladů = 80 % technická kapacita / plánovaná hodnota = 

720 000 / 850 000 = 0,847. 
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Plán nákladů na rok činí 1 200 000 Kč. Podíl variabilních nákladů je 60 % tj. 720 000 Kč 

a fixních nákladů 40 % tj. 480 000 Kč.  

Součet variabilních a fixních nákladů po přepočítání koeficientem pro úpravu variabilních 

nákladů bude následující: 

 variabilní část   720 000  0,847 = 609 840 Kč, 

 fixní část    480 000 Kč, 

 celkové náklady pro výpočet hodinové sazby  1 089 840 Kč. 

Výpočet hodinové sazby = celkové náklady pro výpočet hodinové sazby / počet výrobních 

hodin z 80 % = 1 089 840 / 4 275 = 254,93 Kč/hod. 

Výpočet výrobních nákladů 

Na konečný výrobek X jsou potřeba dva kusy materiálu č. 101. Cena jednoho kusu je 

200 Kč. 

Výpočet MAT – množství materiálu  cena materiálu = 2 200 = 400 Kč. 

Materiál č. 102 se vyrábí na středisku A, pracovišti 1.1. Čas dávkový je 10 minut, čas výroby 

na jeden kus je 10 minut a celkem se bude vyrábět 100 kusů. V kolektivní smlouvě je 

stanoven tarif 70 Kč/hod a nadtarif 20 Kč/hod. Hodinová sazba pro výpočet výrobní režie na 

pracoviště 1.1.  je výše vypočítána jako 254,93 Kč/hod. 

Kalkulační položky ostatní mzdové náklady a výrobní režie se v kalkulaci zjišťují jak pro 

čas dávky, tak pro čas přípravy. Výpočet času dávky zahrnuje navíc výpočet kalkulační 

položky mzdy přípravy. Jednotlivé kalkulační položky lze spočítat podle následujících 

vzorců: 

 mzdy přípravy = čas přípravy  hodnota tarifu, 

 ostatní mzdové náklady = čas přípravy hodnota nadtarifu, 

 výrobní režie = čas přípravy  hodnota hodinové sazby pro výpočet výrobní režie na 

vybrané pracoviště. 

Výpočty kalkulačních položek pro čas dávky podle výše zadaných údajů budou následující: 

 mzdy přípravy 10 min  70 Kč/hod / 60 = 11,67 Kč, 

 ostatní mzdové náklady  10 min  20 Kč/hod / 60 = 3,33 Kč, 

 výrobní režie 10 min  254,93 Kč/hod / 60 = 42,49 Kč, 

 čas dávky celkem  11,67 + 3,33 + 42,49 = 57,49 Kč. 
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U času výroby se navíc zjišťuje kalkulační položka přímé mzdové náklady a jednotlivé 

kalkulační položky se násobí počtem kusů výroby. Vzorce pro jednotlivé kalkulační položky 

u času výroby budou: 

 přímé mzdové náklady = čas výroby  hodnota tarifu  počet kusů výroby, 

 ostatní mzdové náklady = čas výroby hodnota nadtarifu  počet kusů výroby, 

 výrobní režie = čas výroby  hodnota hodinové sazby pro výpočet výrobní režie na 

vybrané pracoviště  počet kusů výroby. 

Celkový čas výroby pomocí kalkulačních položek se zjistí následovně: 

 přímé mzdové náklady  10 min  70 Kč/hod / 60  100 ks = 1 166,67 Kč, 

 ostatní mzdové náklady 10 min  20 Kč/hod / 60  100 ks = 333,33 Kč, 

 výrobní režie 10 min  254,93 Kč/hod / 60  100 ks = 4 248,83 Kč, 

 čas výroby celkem  1 166,67 + 333,33 + 4 248,83 = 5 748,83 Kč. 

V tabulce 14 se zjistí předběžné náklady na výrobek X z výše vypočítaných kalkulačních 

položek. Tyto náklady jsou zatím bez přirážek.  

Tab. 14 Výpočet předběžných nákladů na výrobek X. Zdroj vlastní 

Položka Výpočet [Kč] 

Přímý materiál v kusovníku  400,00 

Materiálová přirážka   

Přímé mzdy   1 166,67 

Mzdy přípravy   11,67 

Ostatní mzdové náklady 3,33 + 333,33 336,66 

Výrobní režie  42,49 + 4 248,83 4 291,32 

Speciální materiál   

Přirážka ke speciálnímu materiálu   

Přirážka ke speciálnímu nářadí   

Výrobní náklady  6 206,32 

3.4 Výpočet přirážek  

Výpočet přirážek vychází ze součtu daných nákladů podle přirážky a stanovuje se k dané 

základně. Přirážky materiálová přirážka a přirážka ke speciálnímu materiálu se počítají jako 

procento k základně, u materiálové přirážky je základna materiál a u přirážky ke speciálnímu 

materiálu je základna speciální materiál. Přirážka ke speciálnímu nářadí se zjistí jako procento 

k základně, která se skládá z materiálu, mezd a výrobní režie.  

Přirážky vícenáklady a správní režie se určí jako procento k základně výrobní náklady 

a přirážka kapitálové náklady se řeší jako procento k základně úplné výrobní náklady 
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a vznikne kalkulační položka celkové vlastní náklady výroby. Kapitálová přirážka se počítá, 

protože podnik musí prodejem majetku pokrýt i náklady související s úroky. Podnik o úrocích 

neúčtuje a mateřská společnost mu předepisuje procento kalkulačních úroků z celkové 

hodnoty majetku. 

Výpočet přirážek a jejich základen  

K zjištěným nákladům na výrobek X se dopočítají přirážky podle správně zvolených 

základen. Přirážky jsou určeny takto 3 % materiálová přirážka, 1,5 % přirážka ke speciálnímu 

nářadí, u vícenákladů 2 %, správní režie 6 % a kapitálové náklady 1 %. V tabulce 15 je 

zobrazen výpočet hodnot přirážek k dané základně.  

Tab. 15 Výpočet kalkulačních přirážek výrobku X. Zdroj vlastní  

Položka 
Přirážka 

[%] 
Výpočet [Kč] 

Přímý materiál    400,00 

Materiálová přirážka 3 400 0,03 12,00 

Přímé mzdy    1 166,67 

Mzdy přípravy    11,67 

Ostatní mzdové náklady   336,66 

Výrobní režie    4 291,32 

Speciální materiál    

Přirážka ke speciálnímu 

materiálu 
   

Přirážka ke speciálnímu 

nářadí 
1,5 

(400 + 1 166,67 + 11,67 + 4 291,32) 

0,015 
88,05 

Výrobní náklady   6 306,37 

    

Vícenáklady 2 6 306,37 0,02 126,13 

Správní režie 6 6 306,37 0,06 378,38 

Úplné výrobní náklady    6 810,88 

    

Kapitálové náklady 1 0,01 68,11 

Celkové vlastní náklady 

výroby 
  6 878,99 

Výrobní náklady na výrobek X jsou 6 306,37 Kč. Celkové vlastní náklady výroby na výrobek 

X jsou 6 878,99 Kč. 

3.5 Rozdělení fixních a variabilních nákladů 

Náklady se rozdělují procentuálně na část fixní a část variabilní. Fixních nákladů je celkem 

okolo 30 %.  
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Každý účet na každém výrobním středisku má stanoveno procento variabilních a fixních 

nákladů. Toto procento se tvoří z přiřazených nákladů na účtech s posouzením, jestli tyto 

náklady mají nebo nemají vliv na výkon. Např. účet režijního materiálu bude na výrobním 

středisku z 80 % variabilní náklad, protože se používá hodně řezné kapaliny u soustruhu, 

která má vliv na výkon, ale u jiného střediska není tato kapalina vázaná na výkon a může být 

pouze z 20 % variabilním nákladem.   

Náklady na výrobní materiál a mzdové náklady výrobních dělníků jsou vždy z celé části 

variabilní na všech střediscích. Správní náklady jsou většinou z 90 % fixní. Naopak 

materiálová přirážka může být z 50 % variabilní a z 50 % fixní, záleží, jestli má vazbu na 

výkon či nikoliv. Náklady pro výpočet hodinové sazby u kalkulační položky výrobní režie 

jsou rozděleny na variabilní a fixní s ohledem na výkon. Příklad rozdělení nákladů na 

výrobním středisku tlakové lití je uveden v tabulce 16. Toto rozdělení se u jednotlivých 

středisek může lišit. 

Tab. 16 Procentuální vyjádření fixních a variabilních nákladů u střediska tlakové lití. Zdroj 

vlastní 

Text 

Fixní 

náklady 

[%] 

Var. 

náklady 

[%] 

P
rv

o
tn

í 
n

á
k

la
d

y
 

Režijní materiálové 

náklady 

Pomocný výrobní materiál 10 90 

Spotřeba pomocného materiálu 0 100 

Ostatní pomocný materiál 20 80 

Pohonné hmoty 10 90 

Výstupné balení 0 100 

Kancelářský materiál 90 10 

Energie 

Spotřeba elektřiny 45 55 

Spotřeba vody 30 70 

Plyn a stlačený vzduch 80 20 

Opravy 

Běžné opravy a údržba 100 0 

Údržba obráběcích strojů 30 70 

Materiál pro údržbu 15 85 

Ostatní služby agentura – jednicové mzdy 0 100 

Soc. a zdr. pojištění Zákonné zdravotní pojištění 19 81 

Penzijní pojištění Penzijní pojištění 100 0 

Odpisy 

Odpisy forem 100 0 

Odpisy nářadí 100 0 

Kalkulační odpisy 100 0 

Druhotné náklady 

Rozúčtování nákladů IT 100 0 

Rozpočet nákladů HR pracovníci 100 0 

Rozpočet nákladů střediska technologie  100 0 
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3.6 Zhodnocení kalkulací ve vybraném výrobním podniku 

Kalkulace i procesy vybraného výrobního podniku jsou směřovány na sériovou výrobu. 

Jednotlivé díly materiálu jsou vyráběny anonymně na sklad na základě plánovaných rezervací 

a výrobních dávek. Výrobky dodané na sklad hotových výrobků se oceňují ve výši 

kalkulovaných vlastních nákladů.  

Rozdíl mezi kalkulovanými a skutečnými náklady na výrobu daného výrobku se v systému 

zúčtuje jako odchylka a tím se upravuje účetnictví na skutečné náklady.  

Základní kroky před výpočtem kalkulací: 

 aktualizace kusovníků, 

 aktualizace postupů, 

 úprava kalkulačních dávek na základě předpokládaného vývoje výroby, 

 úprava kalkulačních dávek na základě předpokládaného objednávaného množství, 

jedná se o práci ve mzdě, která má diferencované ceny dle množství, 

 kontrola seřizovacích časů ve výrobních postupech na základě skutečného 

odhlášeného času seřízení na pracovištích, pro výpočet kalkulací se používá 

průměrný čas.  

Všechny tyto kroky směřují k tomu, aby se kalkulace co nejvíce blížila skutečnosti. 

Kalkulace probíhá na 195 tisících polotovarech, do kterých vstupuje 12 tisíc nakupovaných 

materiálů. 

Aby docházelo ke snižování množství materiálových čísel a čísel polotovarů, kusovníků 

a postupů, přechází vybraný výrobní podnik v současnosti na tzv. konfigurované materiály, 

kde v systému existuje jeden materiál pro určitou skupinu, která je klasifikována. Na základě 

této klasifikace se tvoří nový kusovník a výrobní postupy. Tyto materiály řídí přímo 

objednávka a kalkulace se provádí přímo k této objednávce.  
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4 Posouzení možností zpřesnění metodiky výpočtu kalkulací ve vybraném 

výrobním podniku  

Ve vybraném výrobním podniku se každý rok provádí zpřesnění metodiky výpočtu 

kalkulací na základě nových znalostí a informací, např. úprava rozúčtovacích klíčů dle 

interních pravidel a pravidel od mateřské společnosti. Cíl je v tom, aby se kalkulace co 

nejvíce blížila skutečnosti a bylo v ní i vše obsaženo. Ve vybraném výrobním podniku se 

jedná o zpřesnění nákladovosti v oblasti údržby a kalkulačních odpisů. Proces zpřesnění 

metodiky výpočtu kalkulací by měl být metodicky pořád stejný a výsledkem by měly být 

kalkulace, které se co nejvíce blíží skutečným nákladům. Mezi novou možnost zpřesnění 

metodiky výpočtu kalkulací ve vybraném výrobním podniku by za úvahu stálo zavedení 

metody Activity Based Costing (ABC).  

Metoda ABC vznikla v osmdesátých letech 20. století. Tuto metodu využívá stále více 

firem ve světě a začala se používat i v České republice. Důvodem, proč se využívá méně často 

než ostatní metody je zejména neznalost a nedostatek informací o této metodě.  

Metoda ABC se používá k výpočtům kalkulací ABC, které se využívají v odvětvích, kde 

vzniká široký sortiment výrobků a jeho výrobní proces potřebuje řadu nákladově náročných, 

pomocných, zajišťujících i výrobních činností (např. technologie, zásobování, opravy, údržba, 

výroba, kontrola jakosti, marketing, zákaznický servis). V dnešní době se nejvíce kalkulace 

ABC využívají ve zpracovatelském průmyslu s heterogenní výrobou a montážní technologií, 

ale lze tuto kalkulaci aplikovat i v odvětvích jako je bankovnictví, pojišťovnictví nebo 

v dopravě. [16]  

Kalkulace ABC používají podniky, které realizují dodávky různých výkonů zákazníkům, 

skupinám zákazníků nebo působí ve více regionech. Jejich cílem je přesné určení nákladů 

a zisků na jednotlivé výkony, dále využívají kalkulace ABC podniky, které se snaží hledat 

v možnosti zvýšení zisku, snížení nákladů či odhalení nedostatků v nákladové činnosti.  

Před samotnou aplikací kalkulací ABC by podnik měl zvážit přínosy, ale i náklady spojené 

s jejich realizací, tak, aby účinek, který tyto kalkulace přinášejí, pomohl podniku zvýšit 

výkonnost bez zbytečných nákladů.  

Kalkulace ABC – Activity Based Costing (kalkulace dle aktivit, kalkulace procesní) je 

metoda ke sledování a přiřazování nákladů, která využívá přiřazování nákladů na kalkulační 

jednici přes aktivity, které jsou pro tvorbu výkonů nezbytné, naopak tradiční kalkulační 

metody přiřazují náklady přímo z jednotlivých středisek, kam podnik rozděluje svoje zdroje. 
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Kalkulace Activity Based Costing zjišťují skutečné nebo plánované náklady na aktivity, které 

se potom přiřadí k jednotlivým výkonům nebo i zákazníkům pomocí nalezených příčin vzniku 

nákladů a vhodných vztahových veličin. 

Rozdíly mezi kalkulacemi ABC a tradičními metodami kalkulace jsou [15]: 

 větší náročnost na objem a strukturu zpracovaných dat, 

 zlepšení výkonnosti oproti ostatním metodám, 

 zcela odlišné pojetí kalkulací. 

Základním cílem kalkulací ABC je co nejpřesněji přiřadit náklady výkonům podle 

skutečných příčin vedoucích ke vzniku nákladů a určit v nákladovém systému podniku 

všechny existující vztahy mezi jednotlivými aktivitami, které jsou v podniku prováděny. Mezi 

náklady a nákladovými objekty je příčinná souvislost, ale mezi tyto dvě kategorie se vloží 

ještě jeden prvek – aktivity (činnosti). Tradiční metody kalkulace jsou charakteristické tím, že 

příčinou vzniku nákladů je především objem. Vznik této metody mají za následek změny, 

které probíhají v podnikatelském procesu a to zejména [9]: 

 zvětšující se nároky na kvalitu, 

 v kratších časových intervalech dodávat široký sortiment výkonů, 

 u nabízených produktů dochází ke zkracování doby životnosti.  

Kalkulace ABC zajišťují podniku informace o nákladech, aktivitách, výkonech. Tyto 

informace se využívají jak u výpočtu kalkulací ABC, tak pro řízení aktivit prováděných 

v podniku a z tohoto důvodu vznikl manažerský nástroj, který se označuje jako Activity 

Based Management neboli procesní řízení nákladů, které využívá informace získané 

kalkulacemi ABC pro dosažení cílů organizace. [18] 

Ke kalkulacím ABC patří základní pojmy [14]: 

 aktivita – činnost, která se musí vykonat, aby vznikl výkon, dělí se na aktivity 

primární neboli hlavní (aktivity, které přidávají hodnotu) a podpůrné neboli dílčí 

(aktivity, z pohledu zákazníka nepřidávají hodnotu výkonu, ale přináší náklady 

a časové ztráty), 

 proces – sled aktivit, 

 zdroje – vstup do kalkulací ABC, 

 nákladové objekty – výkon, kalkulační jednice.  
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Podstatou kalkulací ABC je přiřazování režijních nákladů jednotlivým prováděným 

aktivitám a pomocí těchto aktivit jsou pak přiřazovány jednotlivým výkonům. Postup při 

použití kalkulací ABC je složen z následujících kroků [7]: 

 V prvním kroku se definují aktivity v podniku.  

 Ve druhém kroku se nepřímý režijní náklad přiřazuje k jednotlivým určeným aktivitám. 

Pro výpočet těchto nákladů se využívá metoda rozvržení nákladů pomocí vztahových 

veličin. Vztahové veličiny tvoří určité příčinné faktory, které způsobují změnu výše 

nákladů aktivity např. měrná spotřeba v normominutách na kalkulační jednici nebo 

celková spotřeba dané činnosti v naturálních jednotkách za celé kalkulační množství 

dané kalkulační jednice v normominutách. 

 Třetí krok zjišťuje celkové náklady na jednotlivé aktivity, stanoví se vztahová veličina 

aktivity a určí se náklady na jednotku aktivity. 

 Ve čtvrtém kroku se zjistí náklady na výkon, které se určí na základě nákladů na 

jednotku aktivity a objemu těchto jednotek, které jsou objekty alokace spotřebovány. 

4.1 Klasifikace nákladů v kalkulaci ABC 

V dnešní době, kdy roste složitost prováděných aktivit a výroba výkonů je stále 

rozmanitější, je velmi problematické zkonstruovat jednoduchý model kalkulací ABC, kde 

každý zdroj je přiřazen objektu přes jednu aktivitu, viz obrázek 12. Proto se dnes používá 

přesnější model metody ABC, viz obrázek 13, který zobrazuje veškeré vazby v rámci 

nákladového systému. Tento model vznikl jako důsledek toho, že mezi jednotlivými 

aktivitami jsou různé vazby, ve kterých vzniká vzájemný spotřebovaný vstup.  

Náklady, které do ABC vstupují, lze rozdělit do tří skupin [17]: 

1. Mezi první skupinu patří přímé náklady. Tyto náklady lze přímo přiřadit nákladovému 

objektu.  

2. Další skupinou nákladů jsou náklady fixní, které nemají žádný účelový vztah 

k prováděným aktivitám a činnostem. Patří sem většinou náklady na vedení podniku 

a většinou se označují jako nealokovatelné náklady. Tyto náklady může být složité 

přiřadit nákladovému objektu, a proto mohou být přiřazeny poměrem k objemu 

celkových přiřazených nákladů nebo můžou být pokryty vytvořenou marží.  

3. Poslední skupinou nákladů jsou náklady alokované pomocí aktivit, které jsou 

v podstatě identické s režijními náklady. 
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Obr. 12 Jednoduchý model kalkulací ABC. 

Zdroj [17] 

Obr. 13 Rozšířený model kalkulací ABC. 

Zdroj [17] 

4.2 Implementace ABC 

Vytvoření kalkulací ABC lze rozdělit do tří základních fází [17]: 

1. Analýza přínosů 

Měly by se zhodnotit důvody, které vedou k vytvoření kalkulací ABC. Konstrukce 

kalkulací ABC může mít širokou škálu forem a podob. Záleží na tom, zda se tyto kalkulace 

provedou pouze formou jednorázového modelu nebo se zavede jako operativní nástroj 

podnikového řízení. Dále by mělo dojít ke zjištění, zda kalkulace ABC s sebou přinášejí 

přidanou hodnotu a zda tato hodnota bude přiměřená vynaloženým prostředkům a úsilí.  

2. Tvorba modelu 

Tvorba ABC modelu vychází z realizace následujících kroků: 

 úprava účetních dat, 

 definice struktury ABC kalkulace (aktivit a nákladových objektů), 

 procesní nákladová analýza – přiřazení nákladů aktivitám, 

 analýza aktivit – definice vztahových veličin, kalkulace jednotkových nákladů 

aktivit, 

 přiřazení nákladů aktivit objektů. 

3. Uvedení do provozu 

Poslední fáze implementace kalkulací ABC se zabývá uvedením modelu a samotných 

kalkulací do provozu. Model může být sestaven ručně s využitím kalkulovaného procesu. 

Zdroje 
(náklady) 

Aktivity 

Objekty 

Zdroje 
(náklady) 

    

Objekty 



48 

Z důvodu složitosti ABC kalkulací se dnes využívá podnikový nebo speciální informační 

systém pro sestavení ABC kalkulací.  

4.3 Výhody a nevýhody kalkulace ABC 

Kalkulace ABC mají svoje výhody, ale i omezení. Výhodou je kvalitnější kontrola 

režijních nákladů, analýza nákladů z různých hledisek, získávání přesnějších informací 

o nákladech na výkony. Potom vznikají přesnější cenové kalkulace a je i efektivnější řízení 

nákladů. Kalkulace ABC jsou přesnější než ostatní metody, protože struktura výkonů 

v podniku má u této metody rozdíly v jednotlivých režijních činnostech, jako je prodej, 

konstrukce nebo příprava výroby. Tyto kalkulace poskytují přesnější informace o nákladech 

výkonů a jasnější alokační principy. Díky kalkulacím ABC lze provést detailnější analýzu 

nákladů, které přísluší k danému výkonu. Dále slouží nejen k nákladové kalkulaci, ale je to 

i nástroj, který účinně snižuje náklady.  

Nevýhodou se může jevit, že aplikace této metody do praxe je časově a nákladově náročná 

a bez podpory vedení nebo vlastníka podniku je jen těžko realizovatelná. Potíže mohou 

vzniknout při přiřazování nákladů, které jsou společné více aktivitám. Za určitou nevýhodu 

lze považovat i skutečnost, že kalkulace ABC jsou relativně nové a mohou se pro některé 

podniky zdát nedostatečně vyzkoušené. [5] 

4.4 Aplikace kalkulací ABC 

Pro aplikaci kalkulací ABC je základním předpokladem analýza nepřímých oblastí tzn. 

nadřazených doprovodných, následujících a předcházejících procesů. V podniku obvykle 

uplatňuje tradiční členění podniku podle nákladových středisek. Toto členění pro kalkulace 

ABC není vhodné z důvodu velikosti střediska, různorodosti aktivit uvnitř středisek, ale 

i skutečnosti, že některé aktivity probíhají přes činnost více středisek. Obecně by mělo být 

utvořeno několik hlavních procesů a v rámci každého hlavního procesu potom několik dalších 

dílčích procesů. U dílčích procesů je potom možné analyzovat náklady podle toho, zda byly 

nebo nebyly vyvolány s existencí výkonu. Je pak možné, že aplikace kalkulací ABC si vyžádá 

i změny v organizační struktuře podniku. Došlo by k přesnějšímu zachycení nákladů a jejich 

přiřazení nákladovým objektům, ale zároveň k vyšší složitosti podniku a k růstu nákladů na 

sledování vztažných veličin neboli příčin. [15] 
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4.5 Doporučení návrhu kalkulace ABC 

Ke zpřesnění metodiky výpočtu kalkulací ve vybraném výrobním podniku by bylo vhodné 

použít metodu kalkulace Activity Based Costing. V současnosti má vybraný výrobní podnik 

celkem 68 středisek. V oblasti správy má 17 středisek (např. vedení závodu, zpracování 

zakázek a nabídek, ceny a náklady, operativní controlling, vývoj motorů, projekty, technické 

podmínky a normy) dále 4 střediska, jejichž náklady se ze 100 % přiřazují podle vhodně 

zvoleného rozúčtovacího klíče do ostatních středisek (personalistika, informatika, aplikační 

management a správa budov). U 19 středisek se náklady přiřazují podle určitého procenta 

a vhodně zvoleného rozúčtovacího klíče (řízení jakosti, vstupní kontrola, zákaznický servis, 

příprava výroby, technická obsluha, energetika atd.) a u dalších 5 středisek se přiřazují ke 

kalkulační položce materiálová přirážka (zásobování a skladování, sklady, doprava, operativní 

nákup, strategická nákup). Posledních 23 středisek je výrobních (např. chráněná dílna, 

slévárna, montáž, výroba, lisovna, navijárna).  

Mezi hlavní činnosti v podniku patří: 

 soustružení, frézování, vrtání, 

 lisování, broušení, 

 vkládání izolace, 

 vkládání vinutí, 

 svařování, 

 tavení, 

 montáž, 

 tlakové lití, 

 odlévání kokil, 

 zalisování a opracování. 

Do podpůrných činností ve vybraném podniku se zařadí činnosti: 

 údržba, 

 informační služby, 

 řízení jakosti, 

 vstupní a výrobní kontrola, 

 vývoj, 

 zpracování zakázek a nabídek, 

 správa budov a staveb, 
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 podniková zkušebna, 

 interní logistika.  

Rozborem bylo zjištěno, že některá výrobní střediska by bylo vhodné rozčlenit na činnosti 

z důvodu zpřesnění výpočtu kalkulací. Například středisko nástrojárna by se mohlo rozdělit 

na střediska podle činností, které toto středisko provádí. Rozdělení střediska by mohlo 

vypadat následovně: kalení, soustružení, vyvrtávání, frézování, broušení, pila, údržbářské 

pracoviště.  

Veškeré primární aktivity by se v kalkulaci ABC rozvrhovaly podle vztahové veličiny – 

počet minut práce. U podpůrných veličin by záleželo na činnosti. Příklady vztahových veličin 

jsou uvedeny v tabulce 17. 

Tab. 17 Přiřazení vztahových veličin k aktivitám. Zdroj vlastní 

Aktivita Vztahová veličina 

Informační služby Počet IT stanic 

Řízení jakosti Počet kontrol 

Vstupní a výstupní kontrola Počet kontrol 

Vývoj motorů Počet hodin 

Správa budov a staveb Počet m
2
 

Zpracování zakázek a objednávek Počet objednávek 

Návrh kalkulačního vzorce pro kalkulaci ABC pro výkony např. ze střediska 40 je 

zobrazen v tabulce 18. Kalkulační položky jsou v tabulce rozděleny do tří kategorií.  První 

kategorie zahrnuje kalkulační položky, které se dělí podle činností s tím, že první je uvedeno 

středisko, za které jsou kalkulace sestavovány. Druhá kategorie kalkulačních položek vychází 

z rozdělení na položky: 

 jednicové, které se vyskytují jen u středisek, u kterého jsou dané kalkulace 

vypočítány, 

 režijní. 

Ve třetí kategorii se kalkulační položky člení druhově podle toho, jak je spotřebovaný výkon 

jiného střediska uváděn v druhovém členění spotřebovaných nákladů na tuto činnost.  
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Tab. 18 Návrh kalkulačního vzorce ABC pro vybraný výrobní podnik. Zdroj 

vlastní 

Středisko Název kalkulační položky 

Jednicové náklady střediska 40 

Spotřeba jednicového materiálu 1 – 40 dle 

kusovníku 

Jednicové mzdové náklady 

Režijní náklady střediska 40 

Režijní materiál 

Režijní energie 

Režijní služby 

Režijní mzdové náklady 

Režijní ostatní náklady 

Spotřeba výkonů předaných 

střediskem 1 

Režijní materiál 

Režijní energie 

Režijní služby 

Režijní mzdové náklady 

Režijní ostatní náklady 

Spotřeba výkonů předaných 

střediskem 2 

Režijní materiál 

Režijní energie 

Režijní služby 

Režijní mzdové náklady 

Režijní ostatní náklady 

…
 

…
 

Spotřeba výkonů předaných 

střediskem 39 

Režijní materiál 

Režijní energie 

Režijní služby 

Režijní mzdové náklady 

Režijní ostatní náklady 

 Výrobní náklady  

Činnosti střediska 50  Správní náklady 

…
 

…
 

Činnosti střediska 60 Náklady na vývoj 

 Úplné výrobní náklady celkem 

Zavedením kalkulace ABC ve vybraném výrobním podniku by do výpočtu kalkulace byly 

zahrnuty pouze ty náklady, které vstupují do výroby daného výkonu. Např. nynější kalkulační 

položka – přirážka ke speciálnímu nářadí by ve výpočtu byla obsažena pouze tehdy, když by 

toto nářadí v rámci nějaké činnosti bylo použito. Došlo by i k většímu zpřesnění výpočtu 

kalkulace. Vybraný podnik by získal přesnější informace nejen o režijních nákladech, ale 

i o skutečnosti, proč dochází ke spotřebě těchto nákladů.  
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Myslím si, že metoda kalkulace ABC je vhodný nástroj pro zpřesnění tvorby kalkulací 

výkonů a pro vymezení takového výrobního programu podniku, který by jim přinášel co 

nejvyšší zisk. V rámci zavedení této kalkulace by podnik byl schopen podpořit takové aktivity 

podniku, při kterých by docházelo k zefektivnění výroby a zkvalitnění nabízených služeb. 
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Závěr 

Kalkulace nákladů je důležitou součástí účetnictví podniku. Je nutné analyzovat náklady 

tak, aby bylo možno určit na jaký druh výkonu a v jaké výši byly použity. K tomuto účelu 

slouží právě kalkulace. Použitá metoda kalkulace nákladů je zcela v kompetenci každého 

podniku. V současnosti je nutné proto, aby podnik obstál před konkurencí, důkladně 

rozpracovávat kalkulace nákladů i v malých podnicích. Údaje získané z kalkulací jsou 

důležitou součástí informací, které slouží k naplňování krátkodobých i dlouhodobých cílů 

podniku.  

V dnešní době, kdy roste složitost vztahů mezi náklady a výkony, se podniky snaží hledat 

přesnější kalkulační systém. U tradičních metod kalkulace může nastat problém při stanovení 

cen a získávání informací o nákladech výkonu, které nemusí být zcela správné. Nedostatky 

tradičních kalkulačních metod se staly základem pro vznik nové metody kalkulace dle aktivit 

(Activity Based Costing, ABC). Tato metoda využívá přiřazování nákladů na kalkulační 

jednici přes aktivity, které jsou pro vznik výkonů nezbytné. Vztah mezi výkonem a nákladem 

je u této metody tvořen skutečnými aktivitami. 

Cílem této práce byla kalkulace výrobků ve vybraném výrobním podniku. První cíl 

diplomové práce, teoretické vymezení kalkulací a jejich výpočtů v odborné literatuře, byl 

splněn v druhé kapitole. V ní je nejprve provedeno vysvětlení základních pojmů v oblasti 

kalkulací, vymezen kalkulační systém a definována alokace nákladů předmětu kalkulace. 

V závěru kapitoly jsou uvedeny příklady jednotlivých kalkulačních metod. 

Druhý cíl práce, analýza a vyhodnocení principů a metod výpočtů plánových, výsledných 

a cenových kalkulací používaných ve vybraném výrobním podniku, byl splněn ve třetí 

kapitole. V úvodu této kapitoly je vysvětlen kalkulační systém ve vybraném výrobní podniku 

skládající se z plánových a operativních kalkulací. Výsledné kalkulace se v podniku nedělají, 

pouze dochází ke srovnání skutečnosti proti plánové kalkulaci na základě obratu. Dále je 

definován kalkulační vzorec vybraného výrobního podniku s následnými výpočty 

jednotlivých kalkulačních položek. 

Třetí cíl práce, posouzení možností zpřesnění metodiky výpočtu kalkulací ve vybraném 

výrobním podniku, byl splněn ve čtvrtém bodě. Ve vybraném výrobním podniku by došlo ke 

zpřesnění metodiky výpočtu kalkulací zavedením nové moderní metody kalkulace ABC. 

Nevýhodou zavedení kalkulací ABC do podniku by byla její časová náročnost, ale na druhé 
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straně by vybranému výrobnímu podniku poskytla přesnější informace o nákladech na výrobu 

jednotlivých výrobků vycházející ze spotřebovaných konkrétních činností. 

Všechny tři cíle práce byly splněny. V práci byla definována teoretická vymezení kalkulací 

a jejich výpočty, analýza metod a výpočtů kalkulací používaných ve vybraném výrobním 

podniku a posouzena možnost zpřesnění metodiky výpočtu kalkulací ve vybraném výrobním 

podniku s tím, že bych navrhla, že by za úvahu stálo zavedení metody kalkulace Activity 

Based Costing. 
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Příloha 1 Kalkulační vzorec globálního celosvětového koncernu. Zdroj vlastní 

Kalkulační položka Definice 

MAT 
Jednicové náklady (EK), základní materiál a základní výrobní 

údaje podle kusovníku 

MATP Materiálová přirážka 

MZD Přímé mzdy (mzdy dělníků na základě výrobního plánu) 

VR Výrobní režie 

SMAT Speciální materiál 

SMATP Přirážka k speciálnímu materiálu 

SNARP Přirážka k speciálnímu nářadí 

+ MIMO úhrada mimořádných odpisů  

VN Výrobní náklady 

  

NREA náklady na realizace, likvidaci, zpracování, 

SR správní režie 

VIN vícenáklady 

ÚVN Úplné výrobní náklady 

  

KAPN kapitálové náklady z obchodního majetku výroby 

CVNV Celkové vlastní náklady výroby 

  

KAPS kapitálové náklady z obchodního majetku mimo výrobu 

VYV náklady na vývoj 

OR odbytová režie (náklady) 

CNVZ Celkové vlastní náklady závodu 

  

ORTZ odbytové režie (náklady) z tuzemska a zahraničí 

CVN Celkové vlastní náklady 
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Příloha 2 Vzhled kalkulace ve vybraném výrobním podniku. Zdroj vlastní. 

Struktura kusovníku 
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v Kč 

---   Výrobek A 2000 
    

1,00 KS 5,00 1178,3 881,48 20,50 28,72 2,27 182,93 23,09 11,46 29,21 

|--   Materiál A 1900 1,00 
   

1,00 KS 5,00 752,62 479,60 18,88 24,98 0,59 165,40 23,09 11,46 29,21 

|   |--   Zalisování 
 

100,00 A.1 A TARIF 0,01 HOD 0,00 
    

0,59 
    

|   |--   Zalisování  
 

100,00 A.1 A NDT 0,03 HOD 0,00 3,88 
  

3,88 
     

|   |--   Zalisování  
 

100,00 A.1 A A.1 0,03 HOD 0,00 18,61 
    

18,61 
   

|   |--   Materiál B 1800 100,00 
   

1,00 KS 200,00 319,03 141,85 5,58 17,82 
 

114,48 22,22 4,81 12,26 

|   |   |--   Materiál C 1700 10,00 
   

3,06 KG 130,00 205,55 168,88 6,65 1,64 0,00 16,15 0,43 3,32 8,47 

|   |   |   |--   Tavení1 
 

10,00 B.1 B TARIF 0,01 HOD 0,00 0,95 
  

0,95 
     

|   |   |   |--   Tavení1 
 

10,00 B.1 B B.1 0,01 HOD 0,00 16,15 
    

16,15 
   

|   |   |   |--   Tavení1 
 

10,00 B.1 B NADT 0,01 HOD 0,00 0,70 
  

0,70 
     

|   |   |   |--   Materiál D 1600 10,00 
   

1,87 KG 100,00 100,82 100,82 
       

|   |   |   |--   Materiál E 1500 10,00 
   

1,25 KG 100,00 67,76 67,76 
       

|   |   |   |--   Materiál F 1400  10,00 
   

0,01 KG 100,00 0,29 0,29 
       

|   |   |   |--   MATP 
   

C 
    

6,65 
 

6,65 
      

|   |   |   |--   SNÁŘP 
   

C 
    

0,43 
     

0,43 
  

|   |   |   |--   SR 
   

C 
    

8,47 
       

8,47 

|   |   |   |--   VIN 
   

C 
    

3,32 
      

3,32 
 

|--   SSN 1LA7106- 1300 100,00 
   

1,00 KS 5,00 425,65 401,88 1,62 3,73 1,68 17,53 0,00 0,00 0,00 

|   |--   VKLÁDAT  
  

D.1 D 0,00 HOD 0,00 0,00 
         

|   |--   VKLÁDAT  
 

 D.1 D 0,01 HOD 0,00 0,70 0,84 
 

0,84 
      

|   |--   VKLÁDAT  
 

 D.2 D 0,01 HOD 0,00 1,40 0,89 
   

1,68 
    

|   |--   VKLÁDAT  
 

 D.2 D 0,01 HOD 0,00 0,65 0,78 
 

0,78 
      



62 

|   |   |--   Materiál G   1200 10,00 
   

1,00 KS 100,00 423,14 401,88 0,00 3,73 0,00 17,53 0,00 0,00 0,00 

|   |   |   |--  Rovnání  
 

10,00 E.1 E E.1 0,01 HOD 0,00 6,85 
    

6,85 
   

|   |   |   |--  Rovnání 
 

10,00 E.1 E TARIF 0,01 HOD 0,00 1,82 
  

1,82 
     

|   |   |   |--   Rovnání 
 

10,00 E.1 E E.1 0,01 HOD 0,00 10,68 
    

10,68 
   

|   |   |   |--   Rovnání 
 

10,00 E.1 E NADT 0,01 HOD 0,00 1,91 
  

1,91 
     

|   |   |   |--  Materiál H 1100 10,00 
   

161,00 KS 1,00 213,84 213,84 
       

|   |   |   |--  Materiál I 1000 10,00 
   

80,00 KS 1,00 188,04 188,04 
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Příloha 3 Výpočet hodinové sazby výrobní režie. Zdroj vlastní 

 

Klíč 
Výrobní 

středisko 1 
Pracoviště 1 Pracoviště 2 Pracoviště 3 Pracoviště 4 Pracoviště 5 

 

Plocha m2 970 200 150 220 300 100 

Příkon KW 80 15 20 10 30 5 

Hodnota majetku Kč 7 800 000 1 500 000 1 000 000 2 000 000 2 500 000 800 000 

Tech.kapacita (hod) 25 969 5 344 3 375 1 781 4 781 10 688 

       
Režijní materiál Tech.kapacita (hod) 500 000 102 888 64 982 34 296 92 058 205 776 

Režijní mzdy Tech.kapacita (hod) 1 000 000 205 776 129 964 68 592 184 116 411 552 

Energie Příkon KW 1 500 000 281 250 375 000 187 500 562 500 93 750 

Služby Tech.kapacita (hod) 400 000 82 310 51 986 27 437 73 646 164 621 

Údržba Hodnota majetku 800 000 153 846 102 564 205 128 256 410 82 051 

Kalkulační odpisy Hodnota majetku 200 000 38 462 25 641 51 282 64 103 20 513 

Nájem Plocha m2 300 000 61 856 46 392 68 041 92 784 30 928 

Přeúčtované náklady Tech.kapacita (hod) 800 000 164 621 103 971 54 874 147 292 329 242 

        
Náklady celkem Kč 5 500 000 1 091 009 900 499 697 150 1 472 908 1 338 433 

Fixní náklady 40 % 2 200 000 436 404 360 200 278 860 589 163 535 373 

Koeficient k 80 % tech.kapacity 0,847 
      

Upravené náklady na 

tech.kapacitu 
Kč 4 995 100 990 854 817 834 633 152 1 337 695 1 215 565 

80 % tech. kapacity hod 
 

4 275 2 700 1 425 3 825 8 550 

        
Hodinová sazba výrobní režie Kč/hod   231,78 302,90 444,32 349,72 142,17 

 


