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Abstrakt:  

Předmětem této práce v teoretické části je krátce vysvětlit jednotlivé pojmy, které jsou 

spojeny se specifikací nákladů a tvorbou kalkulace, přiblížit typy kalkulací a metody 

kalkulování, které mohou být uplatňovány v jednotlivých typech výrobních podniků. 

V praktické části poté práce mapuje stávající stav konkrétního výrobního procesu, výpočet 

bodu zvratu, propočty kalkulací na kapacitu a zhodnocení používaných kalkulací. 

 

Abstract: 

This thesis, in its theoretical part, aims to explain individual expressions which refer to 

specification of costs and creation of calculations as well as to give an idea of formulas and 

methods of calculations which can be employed in particular types of manufacturing plants. 

Thereafter, in its practical part, the thesis conducts a survey of definite production process, 

provides computation of a break event point and computation of calculations to capacity and 

assessment of employed calculations.   
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Úvod  

Tématem diplomové práce je kalkulace nákladů ve společnosti OKK Koksovny, a.s. a na ně 

navazující potřebné členění nákladů a definování metodiky samotného výpočtu kalkulací.  

Pro správné rozhodování musí podnik znát strukturu svých nákladů a umět vytvářet kalkulace 

ke svým rozhodovacím procesům. 

Pro tvorbu kalkulací je důležitá především důkladná znalost nákladů podniků a jejich 

rozdělení dle různých hledisek, která jsou v práci specifikována. Teoretická část diplomové 

práce je zaměřena na definování teoretických zásad výpočtu kalkulací a vymezení kalkulací 

nákladů v odborné literatuře a využívání kalkulačních vzorců v různých výrobních procesech. 

Důležitou součástí propočtů nákladovosti výroby a tvorby zisku jak v přípravě 

podnikatelského záměru, tak v průběhu výrobního procesu i po ukončení výrobních cyklů  

či časového období, je vedle tvorby kalkulace také výpočet bodu zvratu. V diplomové práci 

jsou vysvětleny základní propočty výpočtu bodu zvratu u lineárních variabilních nákladů  

a následně jsou v praktické části nastíněny možnosti využití těchto výpočtů při rozhodovacích 

procesech.  

V praktické části diplomové práce jsou získané teoretické vědomosti použity ke zhodnocení 

současného stavu tvorby nákladových kalkulací ve společnosti OKK Koksovny, a.s. V první 

části je popsán stávající stav kalkulačních procesů v podniku, proveden rozbor struktury 

fixních a variabilních nákladů.  

Hlavním cílem práce je posouzení možnosti optimalizace vlivu fixních nákladů na bod zvratu 

z pohledu využití vlastních kapacit. Nejprve je provedeno rozdělení variabilních a fixních 

nákladů výroby, vytvořen kalkulační vzorec oddělující variabilní a fixní náklady. Poté  

je vypočítán bod zvratu na kapacitu OKK Koksovny, a.s.  

V poslední části diplomové práce jsou uvedeny některé oblasti možností snížení variabilních 

nebo fixních nákladů při výrobě v podniku, jejich reálnost využití a propočet různých variant 

změn nákladů. 
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1. Ekonomicko-technická charakteristika společnosti 

OKK Koksovny, a.s 

1.1 Představení společnosti OKK Koksovny, a.s. 

Akciová společnost OKK Koksovny, a.s. (dále jen OKK) je podnik s dlouholetou tradicí.  

Hlavním výrobním programem OKK, jak vyplývá z její historie a geografického umístění,  

je produkce koksu. Hornoslezská uhelná pánev je významná především kvalitou jejího uhlí  

z hlediska koksovatelnosti – schopnosti procházet v určitém teplotním rozmezí plastickým 

stavem, kdy dochází ke změně struktury a chemického složení, čímž vzniká kvalitativně nový 

druh paliva. Tyto vlastnosti jsou dány stupněm prouhelnění a petrografickým složením uhlí, 

kde rozlišujeme uhlí koksové a uhlí kosové žírné, které je k výrobě koksu nejžádanější. Koks 

je významnou surovinou vyráběnou z kvalitního černého uhlí Ostravsko-karvinské pánve,  

ale i dováženého ze zahraničí, nejen pro výrobu železa, ale i pro mnoho jiných výrobních 

odvětví, jako je výroba teplených izolací, chemická výroba, aj. 

 

 

Obr. 1 Koksovna Svoboda [20]   

Společnost produkuje největší množství slévárenského koksu v Evropě. Jedná se o koks  

se špičkovou kvalitou. Zaměření výroby na environmentálně velmi zatěžující chemický 

provoz přinutilo společnost věnovat se této oblasti. V devadesátých letech 20. století došlo 

k ekologizaci provozu v hodnotě 1,8 mld. Kč. Výroba je zaměřena na různé druhy koksů – 

metalurgický využívaný ve slévárenství, hutnictví i speciální metalurgii, otopový, 

k technologickým účelům v chemickém průmyslu – v dalším členění dle zrnitosti  
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a kvalitativních znaků v souladu s požadavky trhu. K výrobě jsou kromě koksovatelného uhlí 

používána také ostřidla.  

Jako vedlejší produkty procesu výroby koksu pak OKK zpracovává koksárenský plyn, dehet, 

benzol, síran amonný, pevnou i kapalnou síru. 

1.1.1 Historie 

Akciová společnost OKK Koksovny vznikla 1. prosince 2009. Její historie však tak krátká 

není. První historické záznamy v souvislosti s těžbou uhlí vysoké kvality a koksárenstvím 

v oblasti Ostravsko-karvinské uhelné pánve se objevují už ve čtyřicátých letech 19. století. 

V letech 1843 – 1908 byly v této oblasti založeny koksovny Jan, Trojice, Karolina, Ignát 

(dnešní Jan Šverma). Všechny koksovny se v roce 1952 staly součástí státního podniku 

Ostravsko-karvinských koksoven pod hlavičkou Ostravsko-karvinských dolů. V roce 1990 

byl státní podnik OKD bez likvidace zrušen.   

 

Obr. 2 Bývalý areál koksovny Karolína [19]  

Po revoluci, přesně 1. ledna 1991, se nástupnickou organizací staly Ostravsko-karvinské doly, 

a.s. (dále jen OKD) se stoprocentní účastí státu. V dalším období byla prováděna 

restrukturalizace. V roce 1994 bylo provedeno upsání majetku OKD a vznikla dceřinná 

akciová společnost Ostravsko-karvinské doly, Ostravsko-karvinské koksárny (dále jen OKD, 

OKK) se stoprocentním vlastnictvím OKD. 

V roce 2008 byla sloučena společnost OKD, OKK fúzí s nizozemskou společností New 

World Resoureces N. V. se stoprocentním vlastnictvím touto nizozemskou společností, která 
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je předním producentem černého uhlí. OKD, OKK se stala členem České koksárenské 

společnosti. V roce 2009 byla pak přejmenována na OKK Koksovny, a.s. 

1.1.2 Současnost  

Současný výrobní proces je tvořen již jen jediným výrobním místem na území města Ostravy, 

Koksovnou Svoboda. Výroba koksu v této koksovně je provozována čtyřmi koksárenskými 

bateriemi (č. 7, 8, 9 a 10), které mají celkem 210 komor (50, 54, 50 a 56). Maximální roční 

kapacita výroby koksu těmito bateriemi je 800 000 tun (dále jen t).  

 

Obr. 3 Koksárenská baterie [18]  

Koksovna je svým pěchovaným provozem zaměřena především na výrobu slévárenských 

koksů. Nepřetržitý provoz zajišťuje výrobu koksu tzv. termodynamickou přeměnou 

koksovatelného uhlí bez přístupu vzduchu při teplotě okolo 1.150 °C v opakujících  

se cyklech. Jeden výrobní cyklus v komorách od naplnění uhlím do vytlačení koksu z komory 

trvá 32 - 34 hodin. Výroba samozřejmě ale obsahuje také část přípravnou a část následnou  

po samotné přeměně uhlí na koks. V období mezi dvěma vsázkami jsou prováděny pravidelné 

opravy vyzdívky v komorách. Po vytlačení koksu z komory je horký koks převezen v hasicím 

vozu do hasicí věže, kde probíhá zchlazení koksu vodou. Až poté dochází v třídírně ke třídění 

koksu na jednotlivé jakosti a poté je nakládán na nákladní železniční vozy a distribuován 

k zákazníkům. Největším dlouhodobým odběratelem výroby je společnost OKD a.s., které 

bylo v roce 2012 prodáno 81 %  produkce podniku. 
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Obr. 4 Koks po vyčištění baterií [17]  

Součástí provozu výroby koksu jsou také vedlejší produkty, které jsou dále zpracovávány  

a užívány zpětně při vlastní výrobě koksu nebo prodávány. Jedná se o koksárenský plyn - 

společnost OKK zpětně zpracovává polovinu plynu vzniklého při výrobě koksu, druhou 

polovinu dodává odběratelům ČEZ a Dalkia; síru, bezvodý dehet, surový benzol, síran 

amonný.   

V letech 2008 – 2012 byl vyráběn a prodáván koks podle požadavků majitele podniku, který 

také stanovuje prodejní cenu (ta má ve sledovaném období klesající tendenci – meziročně  

asi 7 %). Ve sledovaném období docházelo v makroekonomickém prostředí k prohlubování 

krize, snižování výroby metalurgických výrobků nejenom v naší republice,  

ale v celoevropském hledisku. Tento trend se projevil i ve výrobě koksu, která je 

s metalurgickým průmyslem úzce spjata. 

 

Obr. 5 Porovnání projede a výroby koksu v letech 2008 - 2012.  [21] 
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Výrobní proces OKK je zcela podřízen majiteli, tedy nizozemské společnosti New World 

Resources N. V. (dále jen NWR). Tato společnost plně specifikuje proces výroby, množství  

a druh vyrobeného koksu.  

 

Obr. 6 Rozdělení výroby různých druhů koksu v roce 2012. [21] 

 

Obr. 7 Rozdělení výroby různých druhů koksu v letech 2008 - 2012. [21] 

V roce 2012 bylo dle výroční zprávy prodáno 720 000 tun koksu. Byly prodávány tři druhy 

vyrobeného koksu dle tabulky č. 1. 

Tab. 1 Prodej koksu v OKK v roce 2012. Upraveno podle [22] 

Prodej koksu v roce 2012 Tis. tun Tržby (tis. Kč) Tržby (Kč/t) 

Celkem 720,0 4 756 540 6606,31 

Slévárenský koks 455,0 3 390 401 7451,43 

Vysokopecní koks 182,0 1 041 040 5720,00 

Ořech, hrášek 83,0 325 099 3916,86 
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2. Vymezení kalkulací nákladů a zásad jejich výpočtů 

v odborné literatuře 

Pro přesné vymezení zásad výpočtu kalkulací je důležité specifikovat informační zdroje,  

ze kterých kalkulace vychází. Mezi nejdůležitější informační základnu pak patří účetnictví, 

především pak manažerské účetnictví, které vychází z finančního a daňového účetnictví. 

2.1 Vztah finančního, daňového a manažerského účetnictví 

Různorodé účetní informační potřeby externích a interních firemních uživatelů, jejich odlišné 

požadavky na kritéria hodnocení, odlišnost v časové orientaci a měření, vymezují tři odlišné 

subsystémy účetních informací. Těmito subsystémy se rozumí finanční, daňové a manažerské 

účetnictví.   

Tato situace je dána potřebami, omezeními a výpovědními možnostmi účetních informací  

(viz Obr. 8).  

 

Obr. 8 Subsystémy účetních informací a jejich uživatelé. Upraveno podle [6]  

Daňové účetnictví upřesňuje z finančního účetnictví náklady a výnosy podléhající daňové 

povinnosti, které vymezuje Zákon 80/2005 Sb. o daních z příjmů. Hlavní důraz je kladen 

především na daňově uznatelné náklady, které snižují výnosy podniku a určují výši výsledku 

hospodaření.  

Finanční účetnictví zaznamenává veškeré náklady a výnosy založené na finančním pojetí, 

náklady v rámci tohoto účetnictví vyvolávají úbytek peněžních prostředků. Jedná  

se především o náklady vznikající vztahy s externími dodavateli (spotřeba materiálu, energií, 

odlišné   požadavky   na: 

     - pojetí (vymezení) 

     - ocenění 

     - strukturu 

aktiv, vlastního kapitálu, 
závazků, nákladů, výnosů, 
zisku,   příjmů   a   výdajů 

Finanční úřady  
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 Daňové účetnictví 
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(finanční stabilita a výkonnost) 



8 

 

služeb), zaměstnanci (mzdové náklady, zákonné odvody a ostatní osobní náklady) apod., které 

jsou evidovány v rámci účtové osnovy stanovené Českými účetními standardy a jejich 

účtování a evidence se řídí Zákonem o účetnictví. Výsledné výstupy finančního účetnictví 

(rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash-flow a příloha účetní závěrky) jsou povinně každoročně 

zveřejňovány v rámci výročních zpráv podniku, a proto i z tohoto důvodu neobsahují interní 

informace podniku.  

Manažerské účetnictví poskytuje řídícím pracovníkům podklady důležité ke svému 

rozhodování. Jedná se o informace vycházející z finančního účetnictví upravené  

o vnitropodnikové účetnictví, ušlé příležitosti apod., podle kterých manažer hodnotí minulý 

vývoj podniku, výroby, aby mohl provádět požadované analýzy k hodnocení probíhajícího 

vývoje, který může být směřován správnými postupy k dosažení předpokládaných, tedy 

plánovaných – kalkulovaných cílů (velmi aktuální účetní informace s minimálním zpožděním 

za probíhajícími výrobními procesy). Další činností managementu podniku vycházející 

z manažerského účetnictví je následné hodnocení a porovnávání skutečností s předem 

stanovenými plány, rozpočty v oblasti jak strategického, taktického, tak i operativního řízení. 

Dobré manažerské účetnictví v této oblasti je účetnictvím odpovědnostních uzlů, tedy 

souvztažností vnitřních výnosů jednoho útvaru s vnitřními náklady jiného útvaru (nákladové 

účetnictví – výkonově, odpovědnostně nebo procesně orientované; pro rozhodování –  

na existující nebo o budoucí kapacitě).  

Pouhé strohé údaje z finančního účetnictví nemohou být relevantním podkladem pro činnosti 

spojené s rozhodováním podniku, ať už o objemu produkce, formě produkce, ale také  

o ušlých příležitostech, s tvorbou kalkulací, s controllingem v podniku, se zjišťováním silných 

a slabých stránek uvnitř i vně podniku. Manažerské účetnictví se od finančního odlišuje nejen 

jiným obsahovým pojetím nákladů a výnosů, ale zejména podrobnějšími informacemi o jejich 

vnitřní struktuře a členění (viz Tab. 2). [1]  

Příkladem rozdílného uplatňování finančního a daňového účetnictví je odepisování 

dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku. V daňovém účetnictví může podnik 

uplatňovat zrychlené nebo rovnoměrné odpisy ve výši stanovené Zákonem 80/2005 Sb.  

o daních z příjmů, §26-32a a Přílohy č.1 tohoto zákona. Jejich výše je daňově uznatelným 

nákladem. Ve finančním účetnictví podnik může účtovat o odpisech v jiném rozpětí po dobu 

stanovené životnosti dlouhodobého majetku podle toho, do které odpisové skupiny tento 

dlouhodobý majetek spadá podle kategorizace majetku. Naopak v manažerském účetnictví  

by při rozhodování o výši odpisů dlouhodobého majetku mělo být přihlíženo ke skutečné 
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životnosti dlouhodobého majetku, která může být jak kratší, tak delší. V průběhu používání 

majetku může docházet k úpravám délky odepisování a tedy nákladů s odpisy spojených.  

Tab. 2 Rozdíly mezi finančním a manažerským účetnictvím. Upraveno podle [1]  

Finanční a daňové účetnictví Manažerské účetnictví 

Definice nákladů 

Úbytek ekonomického prospěchu, který se projevuje 

poklesem aktiv nebo přírůstkem dluhů a který vede ke 

snížení vlastního kapitálu 

Hodnotově vyjádřené účelné vynaložení 

ekonomických zdrojů podniku účelově související 

s činností   

Rysy 

- volnost vztahu s předmětem činnosti 

- zobrazení i takových úbytků vlastního kapitálu, 

které vedou ke ztrátě hodnoty 

- zahrnuje i náklady, kterým chybí racionalita 

k výrobnímu procesu, jako smluvní pokuty, 

manka, škody,  

-      účelnost –  jen  racionální  a  přiměřené  vynalo- 

       žení  

- účelový charakter – smyslem vynaložení 

ekonomického zdroje je jeho ZHODNOCENÍ 

- těsný vztah k výkonům 

Časová odlišnost 

Nákladem se stane až v okamžiku, kdy zdroj „vyčerpá 

svou užitečnost“ – stane se součástí výrobku, byl 

prodán zákazníkovi 

Náklad se projeví již v okamžiku vynaložení 

ekonomického zdroje, nedochází k úbytku majetku, 

ale ke změně struktury 

2.2 Pojetí nákladů 

Z důvodů různých potřeb nákladového a manažerského účetnictví je na náklady pohlíženo 

z hlediska externího nebo interního uživatele a jsou pojímány jako náklady: 

 Finanční náklady jsou snížením ekonomického přínosu, tedy úbytkem aktiv nebo 

snížením hodnoty aktiv nebo vznikem či zvýšením závazků v účetních cenách. Slouží 

pro externí uživatele. 

 Manažerské náklady - jsou hodnotovým vyjádřením vynaloženého ekonomického 

zdroje souvisejícího s podnikovou aktivitou v okamžiku vynaložení, které nevede 

k celkovému úbytku majetku, ale jen ke změně v jeho struktuře (například nákup 

zboží, materiálu či strojního vybavení): 
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- Hodnotové náklady z manažerského pohledu jsou náklady, které poskytují 

informace pro běžné řízení a následnou kontrolu průběhu výrobních procesů 

v reálných cenách. 

- Ekonomické náklady z manažerského pohledu jsou náklady související 

s koncepcí oportunitních nákladů představujících maximální ušlý efekt, který 

byl obětován v důsledku využití ekonomického zdroje ve zvolené alternativě. 

[7]  

Velký význam pro tvorbu předběžných kalkulací má hodnotové pojetí nákladů, především 

pak v oblasti používání kalkulačních odpisů.   

2.3 Členění nákladů   

Členění nákladů je vyvoláno vazbou k finančnímu nebo manažerskému účetnictví, v něm pak 

vztahem k řešení otázek, rozhodnutí, tvorbě kalkulací. Členění závisí také na vazbě nákladů 

k období, ve kterém náklad vznikl, nebo k období kam náleží věcně a časově nebo vazbě 

k výrobnímu procesu nebo potřebám zajištění výroby a zjišťování výnosnosti výroby. 

Náklady jsou členěny také pro potřeby vnitropodnikového účetnictví, nákladovosti 

jednotlivých částí podniku apod. [1]  

2.3.1 Druhové členění nákladů 

Jedná se o prvotní zobrazení externích nákladů hned při jejich vstupu do podniku, 

vznikajících spotřebou prací, výrobků či služeb jiných subjektů. Jsou evidovány ve finančním 

účetnictví. Toto přiřazení je specifické u každé kalkulace a stejně se tvářící náklady mohou 

být v rozdílných případech zcela jinak pojímány. Druhové členění nákladů nevyjadřuje svého 

věcného nositele a dělí se na: 

 Provozní náklady: 

- spotřeba materiálu, 

- spotřeba energie, 

- spotřeba externích prací a služeb, 

- mzdové a ostatní osobní náklady, 

- daně a poplatky, 

- odpisy dlouhodobě využívaného majetku, 

- rezervy a opravné položky, 
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- ostatní provozní náklady. 

 Finanční náklady:  

- prodané cenné papíry a vklady,  

- úroky, 

- tvorba rezerv na finanční náklady, 

- ostatní finanční náklady, 

- daň z příjmů za běžnou činnost. 

 Mimořádné náklady: 

- manka a škody, 

- tvorba rezerv, 

- ostatní mimořádné náklady, 

- tvorba opravných položek. 

 Daně z příjmů z mimořádné činnosti. [2]  

2.3.2 Účelové členění nákladů  

 Technologické náklady – bezprostředně vyvolané technologií. 

 Náklady obsluhy a řízení – k vytvoření, zajištění a udržení racionálního průběhu 

činnosti. 

 Jednicové náklady – souvisejí přímo s jednotkou dílčího výkonu (kalkulace  

na jednotku). 

 Režijní náklady – souvisejí s technologickým procesem jako celkem, nejsou přímo 

úměrné s počtem výkonů, mohou být částečně ovlivněny rozsahem činností 

zajišťujících technologický proces (rozpočet na proces). [1]  

2.3.3 Členění nákladů z hlediska časové dimenze 

Členění z hlediska časové dimenze je řešeno diferencovaně v závislosti na rozhodovacích 

úlohách: 

 Náklady produktu – vynaložení nákladů je vyjádřeno jako zvýšení budoucího 

ekonomického prospěchu vytvářeného aktiva. 
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 Náklady období – vynaložení nákladů je chápáno jako vyčerpání ekonomického 

zdroje s úbytkem aktiv nebo přírůstkem podnikových dluhů souvztažně se snížením 

zisku běžného období. 

2.3.4 Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik 

 Náklady odpovědnostního střediska – náklady jsou přičleněny ke konkrétnímu 

vnitropodnikovému útvaru podle místa vzniku nákladu. 

 Druhotné (interní) náklady – napomáhají zobrazit kooperační vztahy mezi 

jednotlivými nákladovými středisky u výkonů, které nejsou určeny externím 

spotřebitelům. [1]  

2.3.5 Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonu  

Jedná se o členění nákladů jak podle závislosti na finálních, tak na dílčích výkonech. Toto 

dělení pomáhá při rozhodování o alternativách budoucího vývoje, přináší možnosti zjištění 

změn nákladů, výnosů a zisku při změnách objemů výroby jednotlivých konkrétních výrobků 

nebo dílčích výrob (umožňuje tím například rozhodovat, zda danou část bude podnik vyrábět 

sám nebo ji bude řešit outsourcingem a podobně). Podle závislosti na objemu výkonů dělíme 

náklady na: 

 Variabilní náklady, které se v závislosti na objemu výroby mění (viz Obr. 9). 

Variabilní náklady proporcionální patří k nejdůležitějším a v praxi nejsnáze 

kvantifikovatelným variabilním nákladům, které jsou vyvolány jednotkou výkonu  

a rostou přímoúměrně s objemem výkonů. Jedná se o náklady jednicové a o část 

nákladů režijních, spojených s jednotkou výkonu. Spojením jednicových nákladů 

s částí režijních nákladů může docházet ke snižování nebo ojediněle ke zvyšování 

režijních a jednicových nákladů při růstu výkonů, čímž nejsou variabilní náklady 

přímoúměrné objemu výkonu, dochází výjimečně k takzvaným nadproporcionálním 

nebo častěji podproporcionálním jednotkovým nákladům (viz Obr. 9), ale mohou  

se měnit i smíšeně, to znamená v určitém intervalu objemu výkonu nadproporcionálně 

a následně podproporcionálně nebo naopak, vždy však dochází k celkovému růstu 

nákladů. [2]  
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Q  – objem výkonu 

TC  – celkové náklady 

FC  – fixní náklady  

Obr. 9 Závislost variabilních nákladů na objemu výkonů. [16]  

 Fixní náklady, které se v závislosti na objemu výroby v určitém intervalu či využití 

kapacity nemění. Z této vlastnosti vyplývá, že k dosažení minimálních fixních nákladů 

na jednotku výroby je nutné maximálně využít danou kapacitu [11]. Fixní náklady 

jsou v kalkulaci rozdělovány na kalkulační jednici několika metodami, například 

dělením (prostě, stupňovitě a s poměrovými čísly) nebo přirážkově (sumačně  

a diferencovaně). O fixních nákladech, které se nemění, se dá hovořit pouze 

v krátkých časových úsecích. V delším časovém období může docházet k celkové 

změně fixních nákladů několika způsoby a fixní náklady se pak dělí na: 

- Absolutně fixní náklady – vyjadřují neměnnost fixních nákladů v delším 

časovém období. 

- Intervalově fixní náklady – častější situace fixních nákladů, která je dána 

stále probíhající činností podniku. Růst je dán například rozšiřováním výroby  

v podniku, ale může docházet také k poklesu, například ukončením výroby 

jednoho výrobku. [2]  

- Skokově fixní náklady – zvýšení nebo snížení fixních nákladů probíhá 

skokem, například při zavedení další směny, čímž se skokově v jednom bodě 

zvýší náklady na nově zavedenou směnu v provozu, apod. (viz Obr. 10). 
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Obr. 10 Závislost fixních nákladů na objemu výkonů. Vlastní podle [2] 

Kvantifikace fixních a variabilních nákladů je využívána v mnoha činnostech při rozhodování 

průběhu výrobních procesů. Tato potřeba vede k nutnosti odděleně řídit fixní a variabilní 

náklady. Využívá se při: 

 Tvorbě variantně sestavovaného systému podnikových plánů – rozhodující úlohy  

na existující kapacitě (optimalizace sortimentu) pro maximalizaci zisku. 

 Kalkulování nákladů výkonů. 

 Rozpočtování režie. 

 Zjišťování bodu zvratu. 

2.3.6 Kalkulační členění nákladů 

Kalkulační členění nákladů vyjadřuje více méně modelově zjednodušeně přiřazení nákladů 

k dílčímu nebo finálnímu výkonu, přičemž vychází z příčinné souvislosti k výkonu. Složitost 

přiřazení nákladů k jednicovému výkonu je dána především složitostí a provázaností 

jednotlivých výkonů v průběhu výrobního procesu s počtem bezprostředních a tedy dobře 

určitelných přímých nákladů a širokým množstvím zprostředkovaných vazeb k výkonu,  

ke kterému se nepřímé náklady přiřazují proporcionálně. Variabilita přiřazování nákladů 

k výkonům je dána i účelem, pro který jsou kalkulace vytvářeny: 

 Přímé náklady – bezprostředně souvisejí s přesně specifikovaným výkonem – 

kalkulační jednicí. Jednoznačně jsou zde přiřazovány náklady jednicové a dále 

náklady, které souvisí přímo s výrobou daného výkonu, které jsou následně 

rozpočítávány prostým dělením. 

 Nepřímé náklady – jedná se o náklady většinou fixní, jejichž spotřeba je svázána 

s procesem více výkonů s tím, že v kalkulaci je nezbytné přiřadit je ke kalkulační 
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jednici. Tyto náklady jsou přidělovány k výkonu pomocí předem zvolených 

poměrových veličin a podobně. [1]  

2.3.7 Další náklady, se kterými se management v podniku setkává při rozhodování 

 Náklady na jakost – současný trend klade na jakost výrobků stále větší důraz, jakost 

se stává jedním z kritérií konkurenceschopnosti podniku. Řízením jakosti se zabývá 

metoda TQM (Total Quality Management) a hlavním zaměřením je nalezení 

optimálního poměru mezi vynaloženými náklady a poskytnutým užitkem. [12]  

 Náklady na životní prostředí – stejně jako u předchozího vystupují tyto náklady stále 

více do popředí požadavků při výrobě. Problematikou se zabývá metoda GQM 

(Global Quality Management). [13] 

 Relevantní (rozdílové) a irelevantní náklady – u těchto nákladů již mluvíme  

o odhadovaných nákladech zvažovaných variant, nejedná se tedy o reálné náklady, 

které vyplývají z výroby. Relevantní náklady jsou pak ty, kterými se zabýváme, 

protože jsou důležité při našem rozhodnutí tím, že se při různých variantách našeho 

rozhodnutí změní. Naopak irelevantní náklady jsou pro daná rozhodnutí nedůležité, 

protože zůstanou neměnné, ať už vybereme jakoukoliv variantu našeho rozhodování. 

Zvláštní skupinou relevantních nákladů jsou náklady rozdílové, které jsou 

vyjadřovány rozdílem nákladů před a po uvažované změně. V tomto případě jsou 

zjišťovány rozdílové relevantní náklady a rozdílové relevantní výnosy dané výroby  

a z nich vytvořený zisk.  

 Oportunitní (ušlé) náklady – jsou vypočítávány v momentě rozhodovaní využití 

omezených ekonomických zdrojů pro rozdílné, alternativní způsoby jejich využití. 

Použijeme-li zdroje k výrobě jednoho výrobku, nemůžeme je již použít k výrobě 

jiného. Snažíme se proto vyhledávat alternativy s nejvyšším efektem: 

- Oportunitní náklady – ušlé výnosy, o které se podnik připravuje tím,  

že neuskutečňuje určitou alternativu. 

- Oportunitní výnosy – náklady, které podnik nevynaložil na nevybranou 

alternativu.  

 Náklady vázané k rozhodnutí – nejobecnější strategicky využívaná kategorie 

nákladů, vymezená jako náklady, které na základě současného rozhodnutí vzniknou 

v budoucnosti, jejím přínosem je zvýšený důraz na vyhodnocování přínosů 
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z vývojových a předvýrobních aktivit, protože efektivně vynaložené náklady v této 

fázi se mohou až desetinásobně reprodukovat za dobu životnosti produktu. 

 Imputované náklady – vzniklé rozhodnutím, ovlivňující výsledky podniku v širších 

souvislostech. 

 Odložené náklady – představují obtížně vyčíslitelné důsledky rozhodnutí, které 

ovlivní podnikovou činnost v dlouhodobém horizontu.  

 Umrtvené (utopené) náklady - vynakládané ještě před zahájením podnikatelského 

procesu, se vzdáleným časovým úsekem mezi výdajem a projevem v časově 

vyjádřených nákladech. 

 Vyhnutelné náklady – vynakládané k zajištění přímého podnikatelského procesu, 

s užším časovým spojením s výdaji nutnými na jejich úhradu. Jsou úzce spjaty 

s určitým objemem výkonů, které je možno provádět s existujícím zařízením a počtem 

pracovníků.   

 Náklady, kterým chybí racionalita k výrobnímu procesu, jako smluvní pokuty, 

manka, škody, jsou ve finančním účetnictví účtovány do období, kdy k nim došlo jako 

ostatní náklady a ovlivňují výši hospodářského výsledku, kdežto v manažerském 

účetnictví jsou sledovány jako mimořádné výdaje a jsou řešeny speciálně ve třech 

krocích (předběžně – opatření, aby nevznikaly; průběžně – snižování dopadu  

na podnik např. pojištěním; následně – přiřazování do odpovědnosti pracovníků  

a opatření k minimalizaci např. vymáháním škod). [1] 

2.4 Bod zvratu 

Každý výrobní podnik potřebuje zjistit množství produkce svého výrobku, které je schopno 

svými výnosy pokrýt výši fixních i variabilních nákladů spojených s  produkcí. Zjišťování 

bodu zvratu je důležité při rozhodovacích procesech ve všech fázích života podniku. Již při 

rozhodování, zda výrobní podnik založit, tak následně v průběhu probíhajících výrobních 

procesů, při kterých dochází k různým vnitřním i vnějším vlivům měnícím nákladovost 

výroby, například se modernizují výrobní postupy, dochází k automatizaci výroby, mění  

se profesionalita pracovníků či výrobní struktura, objem výroby, skladba výroby nebo výrobní 

cykly, z vnějšího prostředí nákladovost výroby ovlivňují především cenové pobídky 

dodavatelů, náročnost odběratelů, změna struktury konkurenčního prostředí v podniku,  

ale také zákonodárné pobídky nebo omezení týkající se například daňových úlev  
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či environmentálních zátěží, je nutné stále vědět, při jakém množství produkce je schopen 

podnik pokrýt fixní náklady výroby, zda je výroba stále ještě rentabilní, či nikoliv.   

 

 

          

 
 

          
           
       

 

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       

 

   
    

 

      
           
    

 

 

 

 

 

  
                      
           

Q1  – objem prodaných výkonů zajišťující bod zvratu 

Q2  – objem prodaných výkonů zajišťující dosažení žádoucí úrovně zisku 

Obr. 11 Grafické znázornění bodu zvratu při lineárním růstu nákladů a tržeb. Upravené podle [1] 

Bod zvratu Q1 (viz Obr. 11) je dán podílem celkových fixních nákladů (FC) a krycího 

příspěvku na jednotku výroby. Krycí příspěvek je dán rozdílem prodejní jednotkové ceny (cj) 

a variabilních proporcionálních nákladů (vj) vyvolaných jednotkou výkonu. 

Vzorec (1) Bod zvratu: 

   
  

        
  (1) 

Q1  .... objem produkce v měrných jednotkách, při kterém je dosaženo bodu zvratu 

FC  .... fixní náklady 

cj  .... prodejní cena na jednotku výkonu 

vj  .... variabilní náklady na jednotku výkonu 

Příklad 1: 

Průměrná roční výroba slévárenského koksu je 900 000 tun, průměrná cena jedné tuny 

slévárenského koksu je 6 000,00 Kč. Roční fixní náklady na jeho výrobu jsou ve výši 

1 500 000 000,00 Kč a průměrné variabilní náklady na jednu tunu dosahují 4 200,00 Kč. Při 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

variabilní            VC 

fixní                     FC  

variabilní+fixní  TC 

výnosy z prodeje T 

žádoucí 
výše 
zisku 

bod zvratu 

bod žádoucí 
výše zisku 

 Kč 

objem výkonu Q   Q
2
 Q

1
 



18 

 

jaké výši produkce je dosaženo bodu zvratu a jakého zisku je dosaženo při průměrné roční 

výrobě? 

Výpočet: výše uvedené hodnoty se dosadí do vzorce (1): 

    
             

            
   =  833 333 t  

 

Výpočtem je zjištěno množství slévárenského koksu v tunách, při kterém přestává být jeho 

výroba při daných hodnotách ztrátová. Každá další vyrobená tuna nad tuto hodnotu již 

znamená pro výrobní podnik zisk 1 800,00 Kč na tunu (cj – vj , tedy 6 000,00 Kč – 4 200,00 

Kč). Při výrobě 66 667 tun nad hodnotu bodu zvratu je v podniku vypočten celkový zisk ve 

výši 120 000 600,00 Kč (1 800,00 Kč * 66 667 tun). 

2.5 Vymezení kalkulací nákladů v odborné literatuře 

Výrobní procesy jednotlivých podniků mají svá specifika. Vyrábějí jeden výrobek nebo 

rozsáhlé spektrum výrobků ve členitých či jednoduchých výrobních procesech nebo v jednom 

výrobním procesu vznikají různé druhy výrobků či polotovarů.  Jiné výrobní podniky jsou 

zaměřené na zakázkovou výrobu, tedy s velmi specifikovanou výrobou zaměřenou přímo  

na zákazníka. Z těchto rozdílů vyplývá, že nelze stanovit jeden druh kalkulace nákladů  

a jeden postup přiřazení nákladů, které by byly využitelné ve všech podnicích.   

2.5.1 Základní kalkulační pojmy 

Kalkulace v nejužším slova smyslu je propočet nákladů na jednotku výkonu. Propočty jsou 

orientované na stanovení nákladů na konkrétní výrobek. Kalkulace zobrazuje ve vzájemné 

souvislosti naturálně vyjádřený výkon a jeho hodnotovou charakteristiku. Dále se v kalkulaci 

počítá s marží, ziskem, cenou nebo jinou hodnotovou veličinou na výrobek, práci nebo 

službu, na činnost nebo operaci, na podnikovou investiční akci a podobně. Kalkulaci by měli 

společně vytvářet ekonomové, obchodníci, konstruktéři, manažeři investičního rozvoje 

podniku i manažeři výrobního procesu. Kalkulace je nástrojem vnitřního řízení a rozhodování, 

protože obsahuje podrobně strukturované informace. [1]  

Základní významy pojmu kalkulace: 

 Činnost vedoucí ke zjištění či stanovení nákladů na přesně druhově, objemově  

a jakostně vymezený výkon. 

 Výsledek této činnosti. 
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 Viditelná část informačního systému podniku (součást manažerského účetnictví, 

systém vzájemně sloučených propočtů zpracovaných pro různé účely). [1]  

Předmět kalkulace představuje jeden nebo více druhů dílčích či finálních výkonů, pro které 

se kalkulace sestavuje, s orientací na určení požadovaných informací, je vymezen kalkulační 

jednicí, kalkulovanou jednotkou, kalkulovaným množstvím a kalkulačním vzorcem. 

Kalkulační jednice vyjadřuje přesně specifikovaný konkrétní výkon vymezený měrnou 

kalkulační jednotkou (kg, tuna, metr, litr, hodina, pár, 10 porcí apod.), na který se stanovují 

náklady.[10] 

Přesná specifikace kalkulační jednice umožňuje její odlišení od ostatních a tím přesné určení 

kalkulovaných nákladů, protože základní kalkulační zásadou je snaha co nejpřesněji přiřadit 

náklady ke kalkulační jednici. [13] V některých případech, kdy jsou nákladové rozdíly 

minimální, je kalkulační jednicí tzv. reprezentant, což bývá základní nebo nejčastěji  

se vyskytující provedení výkonu. [4]  

Kalkulované množství je specifikováno určitým počtem jednotek kalkulačních jednic - 

výrobků nebo služeb, pro které se stanovují nebo zjišťují celkové náklady, využívá se  

u sériových výrob totožných výrobků. Kalkulované množství je objem dávky nebo série 

výrobků. 

Kalkulační vzorec systematicky setřiďuje nákladové položky kalkulace tak, aby bylo možné 

určit vlastní náklady na kalkulační jednici. [8]  

2.5.2 Členění kalkulací 

Kalkulace jsou ve výrobních podnicích tvořeny pro různé příležitosti a pro různá časová 

období. Tím vznikají zcela odlišné kalkulace, které mohou vycházet ze základních účetních 

podkladů, vnitřních podnikových cen, norem, skutečných nákladů, příležitostí a podobně. 

Vytvářené kalkulace jsou součástí kalkulačního systému podniku nebo jsou vytvářeny pouze 

pro jednorázová rozhodnutí managementu podniku.  

Další oblastí, pro kterou bývají kalkulace tvořeny, je budoucí směrování výrobního procesu 

v podniku, zjišťování nejvýhodnější skladby výrobku apod. Kalkulace jsou proto členěny 

podle různých hledisek, která jsou uvedena v další části. 
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2.5.2.1 Podle času sestavení a funkce při řízení  

Kalkulace předběžné, výsledné a specifické 

Předběžné kalkulace jsou vytvářeny před zahájením výroby, vycházejí z technicko-

hospodářských norem spotřeby a výkonu. Vytvářeny bývají v několika stupních přesnosti  

a pak se hovoří o kalkulacích plánových, propočtových, nabídkových a operativních.  

Jak předběžné, tak výsledné kalkulace jsou vytvářeny stejnou technikou a metodami výpočtu, 

aby mohlo v rámci controllingu dojít ke zhodnocení odchylek.  

Specifické kalkulace jsou vytvářeny pro specifické účely v oblasti ekonomického řízení. Patří 

zde cenová kalkulace (v případech řízených omezení ceny z centra), výchozí kalkulace  

a základní kalkulace. [8]  

2.5.2.2 Podle úplnosti nákladových položek dovedených na kalkulační jednici  

Kalkulace úplných nákladů (absorpční) 

Kalkulace úplných nákladů zahrnuje úplné vlastní náklady při daném objemu výkonu.  

Při provádění kalkulací v podniku jsou přiřazovány k variabilním nákladům i fixní náklady 

spojené s výrobou, jsou tedy tvořeny kalkulace plných nákladů, které vyjadřují plnou 

nákladovou náročnost. Tyto kalkulace jsou důležité při dlouhodobých analýzách nákladové 

náročnosti finálních výkonů, při stanovení cen individuálně prováděných zakázek,  

pro skupinu reprodukčních úloh.  

Jedná-li se však o řešení úloh na existující kapacitě pro rozhodování budoucího sortimentního 

složení, o outsourcingu části výroby nebo služeb nebo o motivační úlohy, kalkulace plných 

nákladů způsobuje problémy. 

Hlavním problémem kalkulace plných nákladů je situace rozvržení společných nákladů  

na předem jednoznačně stanovený objem a sortiment výkonů. Dojde-li ke změně objemu 

výroby, mění se hodnota předem přiřazených fixních nákladů, tím dochází ke změně 

celkových nákladů přiřazených k jednotce výkonu, čímž dochází k odchylkám. 

Dalším problémem je, že fixní náklady proporcionálně rozpočítávané na kapacitní možnosti 

výroby ovlivnitelné podnikovým vedením jen v omezené míře, mohou vystupovat v kalkulaci 

jako tzv. irelevantní (umrtvené) náklady a například při propočtech optimalizace sortimentu 

by mohly vést ke zcela chybným závěrům. Manažeři by nemuseli být schopni identifikovat 

skutečné příčiny nehospodárnosti fixních nákladů. [1]  
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Kalkulace neúplných nákladů (neabsorpční) 

Naopak kalkulace neúplných nákladů zahrnuje na kalkulační jednici pouze přímé nebo 

variabilní náklady. Při používání této kalkulace jsou fixní náklady brány jako nedělitelný 

celek se vztahem k časovému období (zajištění podmínek pro podnikání) a předpokládá se,  

že jednotlivý výkon nezpůsobuje fixní náklady. Zisk závisí na celkovém objemu prodeje  

a je určován pomocí příspěvku na úhradu na jednotku daného výkonu. Marže, tedy rozdíl 

mezi cenou a průměrnými variabilními náklady na jednotku výkonu, slouží k pokrytí fixních 

nákladů a zbývající část představuje zisk. Tato kalkulace může být nápomocná například  

při stanovování krátkodobé nejnižší přípustné ceny výrobku. Rozpracování výše uvedeného 

problému upravuje například Schmalenbachova teorie hodnotového řízení, která říká: 

„náklady jsou rozděleny na fixní a variabilní složku a jednotce výkonu se přiřadí pouze 

variabilní náklady. Převyšuje-li prodejní cena tyto proporcionální náklady, dosahuje  

se rozdílu, který slouží k úhradě fixních nákladů a po jejich úhradě přináší zisk.“ [1]   

Jednou z metod kalkulace neúplných nákladů je kalkulace vhodná u ustálené hromadné 

výroby, kde se nepředpokládají změny fixních nákladů a prodejní ceny jsou dané - kalkulace 

Direct Costing  – kalkulace přímých nákladů, později se začalo používat Variable Costing – 

kalkulace variabilních nákladů (kalkulace krycích příspěvků). Tato kalkulace klade velký 

důraz na přiřazení variabilních nákladů – jednicových a variabilní složky režie – 

kalkulovaným výkonům, fixní náklady jsou chápány jako nedělitelný blok, který zajišťuje 

podmínky výroby a prodeje v daném časovém úseku. Fixní náklady mají být hrazeny 

rozdílem mezi výnosy z prodeje a variabilními náklady prodaných výkonů.  

Z výše uvedeného vyplývá, že tato kalkulace má i své slabé stránky, které v některých 

případech její využití omezují. Jedná se o takové veličiny, které se v krátkém časovém 

intervalu jeví jako fixní, ale v časově delším období mohou být sledovány jako variabilní. 

Příkladem může být kalkulace zpracovaná na dobu životnosti výrobku. Dalším problémem  

je také to, že neměnný charakter fixních nákladů je vázán na kratší časové intervaly a také 

nejednoduchá kvantifikace části variabilních nákladů vázané k ukončení finálních výkonů, 

protože vynakládání nákladů probíhá nepřetržitě, naopak finální část výkonu má konkrétní 

časový moment. [1]   
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2.5.2.3 Podle použité kalkulační techniky 

Kalkulace dělením prostá 

Využívá se v hromadné výrobě, kdy výsledkem výrobního procesu je jeden druh výrobku.  

  

  

 

 

                    naturální i hodnotové veličiny   

Obr.12 Prostá metoda kalkulace nákladů [1] 

Všechny náklady vynaložené na výrobu připadají na celý objem výroby. Jednicové náklady 

jsou zjistitelné z norem, režijní náklady jsou zjistitelné podílem celkových režijních nákladů  

a objemu výkonu. Skutečné jednotkové náklady jsou tedy podílem skutečných nákladů  

a skutečného objemu výroby. Při tomto druhu výroby se jednicové i režijní náklady jeví jako 

přímé.  

Vzorec (2) Náklady na jednotku výroby: 

    
   

   
   (2) 

JC  .... skutečné náklady na jednotku výroby 

SC  .... skutečné náklady 

SQ  .... skutečný objem výroby 

 

Příklad 2: 

Roční výroba oceli v podniku zabývající se pouze produkcí ocelových ingotů je 400 000 tun, 

celkové roční náklady jsou ve výši 5 800 000 000,00 Kč. Jaké jsou náklady na výrobu jedné 

tuny oceli v daném roce? 

 

Výpočet skutečných nákladů na jednotku výroby podle vzorce (2): 

    
               

       
                   

Náklady na výrobu jedné tuny oceli jsou 14 500,00 Kč. 
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Kalkulace dělením s poměrovými čísly 

Tato kalkulace je využívána při rozpočítávání nákladů hromadné výroby u výrobků, které jsou 

technologicky shodné, ale liší se například hmotností, tvarem, velikostí či pracností, stanovují 

se poměrová čísla na spotřebu času na výrobu, přímých mezd, hmotnosti apod. Výrobce 

z portfolia výrobků stanoví základní (dle významu, vyrobeného množství), kterému přiřadí 

číslo 1, ostatním poté přiřadí poměrová čísla k základnímu výrobku. [7] 

 Například při výrobě plechových plátů probíhá celá výroba hromadně, až při řezání plechu 

dochází k výrobě tří druhů výrobků a nejvíce vyráběným výrobkem je plech o rozměru 3 m
2
, 

je tomuto výrobku přiděleno poměrové číslo 1 a poměrovým ukazatelem, který určuje 

rozdílnost nákladů na jednotlivý typ výrobku, je m
2 

výrobku (3/3). U druhého typu o rozměru 

1,5 m
2
 je poměrovým číslem podíl 1,5/3, tedy 0,5, u třetího typu plechu o rozměru 0,9 m

2
  

je poměrovým číslem podíl 0,9/3, tedy 0,3.  

Kalkulace dělením ve fázové a stupňové výrobě 

Fázová výroba je specifikována členitou výrobou jediného výrobku nebo skupiny 

homogenních výrobků, oddělené sledování vstupů a výstupů jednotlivých fází, ve kterých 

vzniká rozdílné množství výkonů, ale výrobek se nemění kvalitativně (např. těžba a úprava 

uhlí). 

 

 

 

 

 

 
 naturální i hodnotové veličiny            pouze naturální veličiny            pouze hodnotové veličiny             dokončené výkony 

Obr. 13 Fázová metoda kalkulace nákladů [1] 

Stupňová výroba znamená heterogenní výrobu s výrobou polotovarů vstupujících  

do různých dalších stupňů výroby nebo dalších polotovarů. V každém stupni získá materiál 

nebo surovina nové kvalitativní vlastnosti. Sledují se převody do navazujících stupňů (např. 

hutní výroba - výroba oceli - výroba kolejnic). 
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Obr. 14 Stupňová metoda kalkulace nákladů [1]  

V těchto typech výroby se využívají kalkulace postupné a průběžné. Pro použití kalkulace 

dělením by mělo členění ekonomické struktury středisek být uzpůsobeno technologii výroby, 

aby mohly být náklady zjistitelné podle výrobních fází a stupňů (dle místa vzniku nákladů).  

Postupná kalkulace přenáší z jednoho stupně výroby do druhé tzv. polotovary vlastní výroby. 

Ty vstupují do dalšího stupně jako náklad nebo mohou být přímo prodávány. Správní režie  

a odbytová režie je rozdělována na jednotlivé výrobní stupně podílově. Průběžná kalkulace 

propočítává náklady předávané do dalšího výrobního kroku v původních složkách nákladů, 

tedy ne jako polotovar vlastní výroby. U průběžné kalkulace nemusí docházet k předávání 

celého množství do dalšího cyklu výroby, proto je nutno vypočítat pro každou fázi nebo 

stupeň náklady na jednotku produktu. 

Kalkulace přirážková 

Kalkulace přirážková se využívá u hromadné a sériové výroby při kalkulování režijních 

nákladů u různorodých výrobků pomocí zvolené základny a zúčtovací přirážky hodnotově 

(peněžně) nebo naturálně a připočítá se k přímým nákladům na kalkulační jednici. Přirážková 

kalkulace může být sumační, při předpokladu, že se nepřímé náklady vyvíjejí úměrně jedné 

veličině (hodina práce, strojový čas), nebo diferencovaná, která se využívá pro rozvržení 

nepřímých nákladů rozdílné rozvrhové základny. Při této kalkulaci je velmi náročné stanovit 

jednotlivé rozvrhové základny pro přiřazení nepřímých nákladů. Rozvrhové základny mohou 

být peněžní (např. přímé mzdy) při předpokladu příčinné souvislosti nepřímých nákladů 

s jejich výší nebo naturální (např. čas zpracování, plocha aj.) [8]  
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2.5.2.4 Podle charakteru výrobního procesu 

Kalkulace zakázková 

Tato kalkulace se uplatňuje v podnicích s heterogenní výrobou při individuálních 

objednávkách výrobků nebo sérií výrobků, které vznikají odlišně z důvodů kapacitních, 

konstrukčních, technologických nebo organizačních (např. šití oděvů). Sledování nákladů 

probíhá po linii jednotlivých zakázek, jejichž výše je známa předem. Předmětem kalkulace  

je finální zakázka. Přímé náklady a kalkulované množství jsou dány předem výrobním listem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

    varianta nepřímých nákladů alokovaných mezi zakázky         varianta nepřímých nákladů nealokovaných mezi zakázky            

Obr. 15 Zakázková metoda kalkulace nákladů [1] 

Kalkulace sdružených výkonů 

Kalkulace je využívána ve výrobách, kde jsou náklady vynakládány společně na celý 

sdružený proces, tedy nelze přiřadit žádný z nákladů přímo (výroba koksu, chemická výroba). 

Hlavním cílem kalkulace je poskytnout podklady pro řízení hospodárnosti sdruženého 

procesu jako celku. Jsou používány výkony, které běžně vyčíslují nepřímé náklady, jejichž 

kombinace je dále ovlivněna strukturou a charakterem společně vznikajících výkonů. Jsou 

používány metody: 

Odčítací – je využívána, když výsledkem sdruženého procesu jednoho nebo více hlavních 

výkonů jsou také produkty vedlejší. Náklady hlavních výkonů jsou rozpočítávány  

až po odečtení nákladů vedlejších produktů, které mohou být odhadnuty nebo odečítány 

ve výši prodejní ceny. 

Rozčítací – je uplatňována u sdružených rovnocenných hlavních výkonů, kalkulace 

vychází z podílu celkových nákladů propočtených na jednotlivé druhy výkonů 
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poměrovými čísly a podobně. Takto propočtené nákladové modely mají omezené 

možnosti využití, v žádném případě je nelze využít v řízení hospodárnosti, jsou využitelné 

tehdy, je-li možno cílevědomým ovlivňováním sdruženého výrobního procesu změnit 

strukturu vystupujících finálních výrobků a tím ovlivnit ziskovost produkce. [8]  

2.5.3 Kalkulační systém 

Kalkulační systém je soubor kalkulací v podniku a vazeb mezi nimi, obsahuje různé druhy 

kalkulací, jejichž počet závisí na druhu a velikosti podniku, nárocích na vypovídací 

schopnosti kalkulací a potřebě jejich využití v časových horizontech.  

 

Obr. 16 Kalkulační systém z hlediska vztahů kalkulací nákladů v podniku [1]  

Po přiřazení jednotlivých nákladů, které budou vstupovat do kalkulace, podnik vytváří 

kalkulační vzorce. Vzorce jsou zcela individuální pro každou firmu a proces, který  

do kalkulací vstupuje a motiv, pro který jsou tvořeny. Podnik vytváří mnoho různých 

kalkulací v souvislosti s vypovídacími možnostmi a schopností využití dle požadovaných 

potřeb (Příklad viz Obr. 16). 

Kalkulační systém je tvořen postupně v časové ose i v návaznosti potřeby jednotlivých typů 

kalkulací. Záleží na období, ve kterém se podnik nachází. Kalkulační systém bude zcela 

rozdílný u podniku se zaběhnutým výrobním procesem, který pouze modernizuje své výrobní 

postupy a podniku, který nově zavádí výrobu nového výrobku na nových kapacitách.  

Časové rozlišení kalkulačního systému je specifikováno především kalkulacemi předběžnými, 

jedná se o kalkulace propočtové, operativní a plánové, které jsou vytvářeny před zahájením 

výrobního procesu a kalkulace výsledné, které jsou vyhotovovány po proběhnutí výrobního 

procesu. Porovnání takto vytvořených kalkulací je pak předmětem controllingu v podniku, 

kde jsou sledovány odchylky od předem vytvořených kalkulací a následné skutečnosti, které 
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mohou poukázat na problémy vzniklé v průběhu výroby a měly by vést k jejich zjišťování, 

rozboru a odstranění, aby byla zajištěna minimalizace nákladů. [14]  

 

 

Obr. 17 Kalkulační systém a jeho členění z hlediska vztahu kalkulací k časovému horizontu zpracování a využití [1]  

Kalkulační systém (viz Obr. 17) je tvořen těmito prvky provázanými širšími nebo užšími 

vazbami: 

 Kalkulace nákladů – jsou velmi mnohostranné a zobrazují celkové náklady 

sledované při výrobě, náklady polotovarů, činností, dílčích aktivit a operací. Jsou 

významným informačním zdrojem při rozhodování o složení výrobního sortimentu,  

o způsobu výroby, nástrojem řízení hospodárnosti a nákladovosti jednotlivých 

výrobních středisek a důležitým podkladem pro tvorbu plánu nákladů, výnosů a zisku. 

 Kalkulace ceny – vyjadřuje prodejní ceny výkonu včetně zakalkulovaného zisku. 

Využívá se jako podklad pro jednání se zákazníkem, nabídky do soutěží a výběrových 

řízení. [8] 

 Předběžná kalkulace – je vytvářena před zahájením výroby, kde se může opřít  

o technickohospodářské normy spotřeby a výkonu, nebo před sledovaným obdobím, 

kde již je možné využívat výsledných kalkulací předešlých období. 

 Výsledná kalkulace – je vyhotovována po ukončení výroby, vyjadřuje skutečné 

náklady vynaložené na výrobu ve sledovaném období a slouží jako nástroj následné 

kontroly hospodárnosti útvarů a ověření reálnosti operativních kalkulací výkonů. [1]  
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 Propočtová kalkulace – vytváří podklady pro předběžné posouzení efektivnosti, 

respektive návrhu ceny nově zaváděného výkonu, vyjadřuje nákladovou náročnost 

výkonu. 

 Operativní kalkulace – vyjadřují úroveň předem stanovených nákladů souvisejících 

s konstrukční nebo technologickou změnou, sestavují se především přímé jednicové 

náklady na základě operativních spotřebních a výkonových norem. [1]  

 Plánová kalkulace – vyjadřuje úroveň nákladů v jednotlivých obdobích (např. 

kalendářní rok, čtvrtletí, měsíc, dekáda). Po provedení operativní kalkulace jsou 

vytvářeny plánové kalkulace výroby s předpokládaným objemem výroby finálních 

výrobků. Je vytvářena pro výkony opakované v průběhu delšího časového intervalu 

(např. čtvrtletně), její součástí je v návaznosti na přípravu výroby stanovení výchozích 

spotřebních a výkonových norem, kalkulace dílčích období mohou být postupně 

upravovány o inovace a změny. Plánové kalkulace dílčích období jsou aritmetickým 

váženým průměrem zpracovány do plánové kalkulace celého hodnoceného období. [1] 

 Kalkulace reálných nákladů – zobrazuje skutečné náklady výroby. 

 Kalkulace cílových nákladů – zaměřena na cílové podmínky (vybavenost, cena aj.), 

především v konkurenčním prostředí, kde jsou tyto známy a kalkulace se odvíjí  

od stanovení ceny, marže, ziskového rozpětí a teprve poté je stanovována maximální 

výše nákladů, která umožní dosáhnout zisku při splnění cílové podmínky. [1]  

Prvky kalkulačního systému v užších vazbách jsou používány pro řízení hospodárnosti 

primárně jednicových variabilních nákladů, v širších vazbách poté jsou nástrojem řízení 

úspornosti, výtěžnosti ekonomických zdrojů, ekonomické efektivnosti. [1] 

2.5.4 Typy kalkulačních vzorců 

Při tvorbě kalkulací výrobní podniky, vzhledem k tomu, že většinou nevyrábějí pouze jeden 

produkt, musí rozdělit nepřímé náklady na jednotlivé kalkulační jednice. Výše už bylo 

popsáno, jakými postupy k tomuto rozdělování a co nejpřesnější alokaci nákladů z hlediska 

jejich příčinné souvislosti s kalkulační jednicí dochází. Tato činnost je velmi náročná,  

ale velmi důležitá.  

Formu kalkulačního vzorce ovlivňují také vývojové trendy ve zjišťováních, používaná 

technika a podobně.  Jen přiřazení a provedení výpočtu není cílem. Aby v podniku mohly být 

sledovány náklady výroby, rozpracovávány dílčí kalkulace v rámci kalkulačního systému 

podniku a následně mohlo docházet k porovnávání předběžných kalkulací s následnou 
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skutečností a podobně, jsou v podniku vytvářeny kalkulační vzorce, které co nejlépe 

odpovídají potřebám výroby, uživatelů kalkulací a prováděným zjišťováním. 

Posledním vývojovým trendem nejen výrobních podniků je co nejkomplexnější uspokojování 

potřeb zákazníků. Z toho důvodu jsou také vyvíjeny nové formy kalkulačních vzorců, které  

se na tyto potřeby zaměřují. Dále jsou uvedeny jednotlivé typy kalkulačních vzorců. 

2.6 Typový kalkulační vzorec 

Historicky byly kladeny požadavky na jednotnost předkládání struktury kalkulačních nákladů, 

pro které byl vytvořen takzvaný typový kalkulační vzorec. Dnešní požadavky na tvorbu 

kalkulací a jejich použitelnost pro rozhodování v podniku již neuspokojuje. 

 Tab. 3 Typový kalkulační vzorec [1]  

1.      Přímý materiál 

2.      Přímé mzdy 

3.      Ostatní přímé náklady 

4.      Výrobní režie 

Vlastní náklady výroby (provozu) 

5.      Správní režie 

Vlastní náklady výkonu 

6.      Odbytové náklady 

Úplné vlastní náklady výkonu 

7.      Zisk /ztráta 

Cena výkonu (základní) 

 

Tento vzorec nerespektuje požadavky pro řešení rozhodovacích úloh, protože syntetizuje 

nákladové položky, které mají různý vztah ke kalkulovaným výkonům a měly by být tedy 

různě alokovány, syntetizuje nákladové položky bez zřetele na jejich relevanci při řešení 

rozhodovacích úloh. Tento vzorec je statickým zobrazením vztahu nákladů ke kalkulační 

jednici, nerespektuje možnosti objemových nebo sortimentních změn. 

Pro potřeby moderního řízení podnikového rozhodování byly vytvořeny jiné typy 

kalkulačních vzorců, respektující potřeby vypovídajících informací pro možnosti správných 

rozhodnutí, orientovaných na řízení a rozhodování: 
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2.7 Kalkulační vzorce orientované na řízení a rozhodování 

V době stále většího tlaku konkurenčního prostředí na výrobní podniky vzniká stále větší 

potřeba snižování nákladů na výrobu. Pro zjišťování nákladovosti vyplývá nutnost přesného 

přiřazení místa vzniku nákladů. Jsou vytvářeny přesnější kalkulační vzorce zaměřené  

na možnosti rozhodovacích procesů managementu podniku pro jednotlivé typy rozhodování. 

2.7.1 Retrográdní kalkulační vzorec 

Vyjadřuje zásadní rozdíl mezi kalkulací nákladů a kalkulací ceny odlišným přístupem 

k tvorbě obou skupin kalkulací. Kalkulace ceny vychází z marže, kterou podnik jako celek 

musí generovat, aby zajistil požadovanou výnosnost kapitálu. Tato kalkulace je pak 

srovnávána s možnostmi tvorby ceny s ohledem na konkurenci na trhu, užitné vlastnosti 

výrobků a s kalkulací nákladů, jeho ekonomické únosnosti, jako vnitřní schopnosti firmy daný 

výkon úspěšně prodávat. Vzájemný vztah reálné kalkulace nákladů, průměrného zisku  

a dosažené ceny je rozdílový a kalkulace mají tuto podobu: 

 Tab. 4 Retrográdní kalkulační vzorec [1]  

Základní cena výkonu  

Dočasná cenová zvýhodnění 

Slevy zákazníkům – množstevní, sezónní, aj. 

Cena po úpravách 

Náklady 

Zisk 

2.7.2 Kalkulační vzorec oddělující fixní a variabilní náklady 

Tento kalkulační vzorec si podrobněji všímá struktury vykazovaných nákladů, bývá využíván 

pro řešení rozhodovacích úloh na existující kapacitě. Kalkulace má tuto základní strukturu: 

 Tab. 5 Kalkulační vzorec oddělující fixní a variabilní náklady [1] 

Cena po úpravách  

Variabilní náklady výrobku – přímé (jednicové) 

Variabilní náklady výrobku – režie 

Marže (krycí příspěvek) 

Fixní náklady 

Zisk 
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2.7.3 Dynamická kalkulace 

Dynamický kalkulační vzorec dále rozvíjí předešlou kalkulaci odděleného sledování fixních  

a variabilních nákladů tím, že náklady dále člení podle fází reprodukčního procesu, čímž 

napomáhá sledovat změny nákladů při objemových změnách v jednotlivých fázích výroby. 

Používá se při oceňování vnitropodnikových výkonů předávaných na různé úrovně podnikové 

struktury a může vypadat následovně: 

 Tab. 6 Dynamický kalkulační vzorec [1]  

Přímé (jednicové) náklady  

Ostatní přímé náklady – variabilní 

Ostatní přímé náklady – fixní 

Přímé náklady celkem 

Výrobní režie – variabilní 

Výrobní režie – fixní 

Náklady výroby 

Odbytová režie – variabilní 

Odbytová režie – fixní 

Náklady výkonu 

Správní režie 

Úplné náklady výkonu 

2.7.4 Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů 

Tato kalkulace je modifikací kalkulace variabilních nákladů s tím, že se zde fixní náklady 

neposuzují jako nedělitelný celek, ale je snaha o alokaci jejich části na principu příčinné 

souvislosti, pokud je to možné. Po maximálním přiřazení částí fixních nákladů ke kalkulační 

jednici, u kterých se podařilo najít příčinnou souvislost, můžou být položky kalkulačního 

vzorce rozloženy například takto: 
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 Tab. 7 Kalkulační vzorec se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů [1]  

Cena po úpravách  

Variabilní náklady výrobku – přímé (jednicové) 

Variabilní náklady výrobku – režie 

Marže I (krycí příspěvek) 

Fixní výrobkové náklady 

Marže II (krycí příspěvek) 

Fixní náklady skupiny výrobků 

Marže III (krycí příspěvek) 

Fixní náklady podniku 

Zisk/ztráta 

2.7.5 Kalkulace relevantních nákladů 

Kalkulace relevantních nákladů rozšiřuje sledování fixních nákladů z hlediska jejich vztahu 

k peněžním tokům, je využívána u těchto rozhodovacích úloh: 

 Při optimalizaci sortimentu na existující kapacitě, při základní indikaci vztahu nákladů 

k výdajům k rozlišení umrtvených (irelevantních) a vyhnutelných (někdy relevantních) 

nákladů. 

 Při úvahách o dolním limitu ceny ve vazbě na financování konkrétní zakázky. 

Struktura je srovnatelná s předešlou kalkulací s tím rozdílem, že položky nákladů jsou 

podrobněji členěny na náklady, které mají ve sledovaném období vliv na peněžní toky a které 

ne. [1]  

2.7.6 Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit, činností a procesů 

Jedná se o relativně nové řízení nákladů v široce pojaté metodě řízení procesů potřebných  

při sestavování plánů a rozpočtů, která se proti důrazu na nákladovou náročnost aktivit, 

činností a procesů více zaměřuje na jejich přínos k tvorbě podnikové přidané hodnoty. 

Obecně se hovoří o metodě ABC (Activity Based Costing). Základním smyslem těchto 

kalkulací je co nejpřesnější vyjádření vztahu nákladů k příčině jejich vzniku zejména 

v případech, kdy příčinou není zvýšený objem finálních výkonů, jedná se tedy o tzv. vztažné 

veličiny. [15] Důvodem zavedení těchto kalkulací byl například značný nárůst struktury 

prováděných výkonů často v nepřímé úměře k objemu výkonů z důvodu zájmu zákazníků  

o komplexní dodávky, snahou odběratelů o minimalizaci svých výrobních zásob (metoda Just 
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in Time – v překladu „právě včas“), která nutí dodavatele nevyrábět velké série, ale provádět 

jejich častější obměnu, růstem nároků na kvalitu poskytovaných výkonů pro snížení nákladů 

na reklamace, opravy a podobně a v neposlední řadě výrazná změna způsobu provádění 

výkonů, růst podílu automatizace a snižování lidské práce. 

Kalkulace nákladů ve vztahu k aktivitám vlastně rozšiřuje a upřesňuje kalkulaci oddělených 

variabilních a fixních nákladů a tím přináší zajímavé podněty pro taktické a strategické úvahy 

a rozhodnutí. Hledá příčinnou souvislost mezi režijním nákladem za spotřebovanou aktivitu  

a kalkulačními jednicemi. Přináší nové informace pro řízení aktivit, činností a procesů, pro 

řízení po linii výkonů a útvarů, zvyšuje pozornost věnovanou řízení pomocných a obslužných 

aktivit, pomáhá odhalit duplicity, umožňuje koordinaci aktivit výroby, dává možnosti 

posoudit nákladovou náročnost a její přínosy (například náklady kontroly proti množství 

reklamačních oprav), čímž umožní eliminaci aktivit, které nepřinášejí efekt nebo jejichž 

přidaná hodnota je dokonce záporná, může přinést podklady pro restrukturalizaci průběhu 

nutných aktivit v celostně chápaném podnikatelském procesu k maximalizaci efektivnosti.  

Nevýhodou těchto kalkulací je jejich velká náročnost na vstupní data vzhledem k počtu 

hodnocených aktivit, nutnost dokázat odlišit procesy vyvolané množstvím výkonů a procesů, 

jejichž objem množstvím výkonů ovlivněn není, problémy s přiřazováním nákladů 

společných více aktivitám. [1] 

 

3. Zhodnocení současného stavu tvorby nákladových 

kalkulací ve společnosti OKK Koksovny, a.s. 

Podnik OKK se zabývá výrobou koksu v pěti druzích (viz Obr. 7) s tím, že při výrobě 

vznikají i vedlejší produkty, které jsou dále ve výrobě využívány nebo jsou prodávány. Postup 

výroby všech pěti druhů koksů je stejný, proto je při tvorbě kalkulací určena kalkulační 

jednice – tuna koksu a kalkulační jednotka – tuna. V podniku probíhá takzvaná sdružená 

výroba. Pro tento typ výroby je vhodné využívat metodu odčítací kalkulace. Jedná se  

o postup, kdy jsou od celkových nákladů na výrobu odečteny náklady vedlejších výrobků. 

V podniku probíhají výrobní inovace se zaměřením na environmentální oblast, které následně 

ovlivňují kalkulační procesy v podniku. Takovou inovací je například účinnější jímání plynů 

při vykládce koksu z baterií po technologické úpravě odsávačů. Novou technologií je 

zachycován větší objem těchto plynů (snížení emisního zatížení), které jsou dále 

zpracovávány, jímány, využívány v dalším výrobním procesu nebo prodávány. 
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Akciová společnost provádí plánovanou (předběžnou) a skutečnou (následnou) kalkulaci 

výroby koksu. Tvorba kalkulací se řídí Nařízením č. 1/2005, které stanovuje jednotný postup 

při zpracování kalkulací koksu. Nařízení stanovuje náklady na tunu vyrobeného mokrého 

koksu, tvoří výchozí základnu pro rozhodování o cenové politice, je podkladem pro tvorbu 

vnitropodnikových cen.  

Plánovaná kalkulace je tvořena z údajů plánovaného vnitropodnikového rozpočtu, skutečná 

kalkulace je vypočítávána z údajů informačního systému SAP R/3, který je v podniku 

zaveden a využíván pro sběr a využívání ekonomických a technických dat. 

Pro vytváření kalkulací je stanoven kalkulační vzorec (viz Tab. 8) a dělení nákladů na externí 

z účtové třídy 5xx a interní z účtové třídy 8xx. V nařízení jsou také uvedeny jednotlivé 

položky kalkulačního vzorce a rozpis řádků jednotlivých položek kalkulačního vzorce (viz 

Tab. 9). 

 Tab. 8 Typový kalkulační vzorec. Upraveno podle [22] 

Struktura kalkulačních položek:     

   přímý materiál    + 
              materiál ostatní     
              spotřeba surovin     

   přímé mzdy    + 
    mzdové náklady     

3.  ostatní přímé náklady    + 
            energie     
            vlastní spotřeba plynu     

            spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek     
           opravy včetně materiálu pro opravy     
            ostatní služby     
            daně a poplatky     
            odpisy     
            ostatní náklady     
ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY     
4.  správní režie    + 
5.  zásobovací režie    + 
6.  odbytová režie    + 

7.  vedlejší chemické výrobky    -  
ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU     
      

TRŽBY - ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU   =ZISK/ZTRÁTA 
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Tab. 9 Přiřazení účtů ke kalkulačnímu vzorci. Upraveno podle [22] 

rozpis řádků položek, číslo Struktura kalkulačních položek: účty 


   přímý materiál   

               materiál ostatní 501/110-510,901 

2               spotřeba surovin 501/117 

  3.  ostatní přímé náklady   

3             energie  502/300,500 

4             vlastní spotřeba plynu 802/502 

5             spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 

6             opravy včetně materiálu pro opravy 511; 501/111-115; 811 

7             služby přepravného 518 

     přímé mzdy   

8     mzdové náklady 521 – 528 

9             daně a poplatky 531 – 538 

10             odpisy 551/110,210,240,420 

11             ostatní náklady – provozní 512; 513; 518; 548 

                                  - tvorba rezerv 552/100,101 

                                  - finanční náklady 568/800 

                                  - tržby za prodej mater+ost.výn. 641-688 

12=součet řádků 1 až 11 ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY   

13 4.  správní režie 890/902 

14 5.  zásobovací režie 891/902 

15 6.  odbytová režie - náklady odbytového střediska 501 – 568 

16=součet řádků 13 až 15 REŽIE CELKEM   

17             plyn 601/320 

18             dehet 601/340 

19             benzol 601/350 

20             síra 601/360 

21             síran amonný 601/370 

22             ocenění vlastní spotřeby plynu 802; 502 

23             vývoz chemických výrobků 601/700 

24             změna stavu zásob 613/400 

25=součet řádků 17 až 24 7.  vedlejší chemické výrobky celkem   

26=součet řádků 12, 16, 25 ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU   

27             tržby za koks 601/310 

28             změna stavu zásob hotových výrobků - koks 613/200 

29=součet řádků 27 a 28 TRŽBY CELKEM   

30=rozdíl řádků 29 a 26 ZISK/ZTRÁTA   
31             výroba koksu mokrého za dané období v t 

 
32             HV náklad. středisek nepatřících do kalkulace  

 
33=součet řádků 30 a 32 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (HV)   
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Podnik využívá typový kalkulační vzorec. Tento vzorec je statickým zobrazením vztahu 

nákladů ke kalkulační jednici a nákladové položky jsou zde uváděny bez zřetele na jejich 

relevanci při řešení rozhodovacích úloh. 

Činnost podniku je rozdělena do sedmnácti středisek. Vzhledem k tomu, že se jedná  

o rozsáhlý výrobní podnik s dlouholetou historií, jsou zde i střediska, která přímo nesouvisí 

s výrobním procesem. V dalším postupu se budu zabývat pouze středisky, jejichž činnost 

souvisí s výrobou koksu a náklady a výnosy, které vznikly z výrobního procesu podniku, tedy 

provozními náklady a výnosy. V rozborech nebudou zahrnuty finanční ani mimořádné 

náklady a výnosy podniku, tvorba opravných položek, zúčtování rezerv a pod. Jednotlivá 

střediska podniku jsou uvedena v následující tabulce č. 10. 

Tab. 10 Přehled středisek podniku. Upraveno podle [22] 

HS Název střediska HS Název střediska 

01 Uhelná služba 09 Závody v likvidaci 

02 Výroba koksu 10 Rekreační střediska 

03 Chemická výroba 11 Středisko pronájmů 

04 Všeobecné středisko 12 Odbytové středisko 

05 Mechanika 13 Plynárenství 

06 Energetika 14 Zásobovací středisko 

07 Osobní auta 15 Správní středisko 

08 Řízení a kontrola jakosti 16 Výrobní středisko-ostatní 

  17 Nemovitosti 

Přiblížení středisek souvisejících s výrobou a popis jejich činnosti včetně rozboru variabilních 

a fixních nákladů: 

 Středisko 01 – Uhelná služba – se zabývá přípravou přivezeného uhlí, které přímo 

vstupuje do výroby koksu, jeho chemickým rozborem, tříděním, vysušením a pod. 

Veškeré náklady tohoto střediska nelze přímo přiřadit ke kalkulační jednici, všechny 

náklady budou fixní. 

 Středisko 02 – Výroba koksu – se zabývá přímo výrobním procesem. Z nákladů tohoto 

střediska lze přímo vyčlenit variabilní náklady vázané ke kalkulační jednici. Jedná se  

o tyto položky:                        spotřeba uhlí a ostřiv 

 spotřeba plynu využívaného při výrobě  

 náklady na imisní limity 
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Další nákladové položky jsou rozpočítávány poměrově podle kvalifikovaných odhadů, 

kde jsou vyčleněny variabilní náklady: 

 spotřeba ostatních provozních nákladů 

 spotřeba oprav koksárenských baterií včetně materiálu. 

 Středisko 03 – Chemická výroba – ve kterém probíhá zpracovávání vedlejších složek 

vznikajících při výrobě koksu. Náklady střediska jsou fixní. Z této výroby podniku 

vznikají výnosy, které snižují nákladovost výroby koksu a jsou v kalkulaci odečítány 

od celkových nákladů výroby koksu. 

 Středisko 05 – Mechanika – provádí údržbu veškerých strojních zařízení souvisejících 

jak s výrobou koksu, tak s následnou chemickou výrobou a všechny náklady tohoto 

střediska jsou fixní. 

 Středisko 06 – Energetika – provádí zásobování podniku a výroby energií včetně 

vnitřní spotřeby plynu a distribuce přebytečné energie zpět do energetické sítě. 

Všechny náklady tohoto střediska jsou fixní. 

 Středisko 08 – Řízení a kontrola jakosti – je úzce spjato s výrobou ale nelze přesně 

určit souvislosti s kalkulační jednicí, proto jsou veškeré náklady fixní. 

 Středisko 12 – Odbytové – provádí přípravu vyrobeného koksu k odvozu jednotlivým 

odběratelům. Některé náklady je možno přiřadit ke kalkulační jednici a náklady tohoto 

střediska jsou jak variabilní, tak fixní. 

 Středisko 13 – Plynárenství – se zabývá cyklem čištění, přípravy, skladováním  

a spotřeby plynu vzniklého jako vedlejší produkt při výrobě koksu. Všechny náklady 

jsou fixní. 

 Středisko 14 – Zásobovací – spolupracuje s dodavateli materiálu, energií i služeb, 

které podnik potřebuje k zajištění výroby, sleduje pohyb zásob a pravidelně doplňuje 

potřebné položky. Veškeré náklady spojené s činností tohoto střediska jsou fixní. 

 Středisko 15 – Správní – zabezpečuje veškeré řídící a výrobní procesy podniku, 

ekonomickou, personální a mzdovou agendu, externí spolupráci apod. Jeho náklady 

jsou fixní. 

 Středisko 16 – Výrobní středisko – ostatní – zabezpečuje vedlejší činnosti nepřímo 

související s výrobním procesem, všechny jeho náklady jsou fixní. 
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4. Rozbor struktury fixních a variabilních nákladů a vlivu 

skladby výroby na bod zvratu 

Pro vytvoření kvalitní kalkulace je nutné rozdělit co nejpřesněji variabilní a fixní náklady 

výroby na kalkulační jednici - tunu vyrobeného koksu. Variabilní náklady mají příčinnou 

souvislost k objemu výroby koksu. Fixní náklady mají souvislost se sledovaným časovým 

obdobím a nelze je přímo přiřadit ke kalkulační jednici.  

4.1 Rozdělení nákladů v podniku OKK 

V podniku OKK je u nákladových středisek, která nemají přímou vazbu na výrobu jasné,  

že všechny jejich náklady jsou fixní. V následující tabulce č. 11 je provedeno rozdělení všech 

nákladů středisek 02 a 12 na variabilní a fixní. 

Tab. 11 Rozdělení variabilních a fixních nákladů. Upraveno podle [22] 

Položka Fixní náklady Variabilní náklady 

Materiál materiál nepřiřazený 
přímý materiál - spotřeba surovin vsázky 

přímý materiál - materiál ostatní 

Energie energie nepřiřazené 
energie vsázky, vlastní spotřeba plynu, 

ostatní neskladovatelné dodávky 

Opravy vč. 

materiálu oprav 
opravy ostatní 

opravy koksových baterií po výrobním cyklu 

(33%) 

Služby ostatní služby služby přepravného 

Mzdové náklady mzdové náklady ostatní  

Daně a poplatky daně a poplatky imisní povolenky 

Odpisy odpisy budov, ostatní  

Ostatní náklady  ostatní náklady  

Tržby za vedlejší 

chem. výrobky 

tržby za prodej plynu, dehtu, 

benzolu, síry 
 

V podniku jsou mimo typového kalkulačního vzorce sledovány i variabilní a fixní náklady 

z celkových nákladů podniku. Jsou vypočítávány z výkazu zisku a ztráty a jsou sledovány 

v tabulce excelu.   

Procentní určení variabilních a fixních nákladů je prováděno následovně: 

Položka přímé spotřeby materiálu vsázky  100 % variabilních nákladů 

částka nákladů z výkazu zisku a ztráty je do vzorce vkládána v plné výši. 
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Položka vlastní spotřeby plynu 100 % variabilních nákladů 

částka nákladů z výkazu zisku a ztráty je do vzorce vkládána v plné výši. 

Položka nákladů na přepravu vsázkového materiálu 100 % variabilních nákladů 

částka plně přiřaditelná na kalkulační jednici, proto je v plné výši uvedena jako variabilní 

náklad. 

Položka tržby za prodané chemické deriváty 100 % variabilních výnosů 

jsou závislé na výrobě a rozpočitatelné na kalkulační jednici, proto jsou odečteny  

od variabilních nákladů. 

Položka opravy včetně materiálu oprav  33 % variabilních nákladů 

je přímo přiřaditelných na kalkulační jednici, což z celkové částky 112 121 000,00 Kč 

výpočtem činí 37 153 000,00 Kč.  

Toto rozdělení za rok 2012 je finančně, procentem z celkových nákladů podniku a výpočtem 

nákladů na tunu koksu vyrobeného v roce 2012 (celkově bylo vyrobeno 680 000 t koksu) 

sledováno v tabulce č. 12.  

Tab. 12 Rozdělení variabilních a fixních nákladů – zdrojová tabulka. Upraveno podle [22] 

Položka tis. Kč % Kč/t koksu 

Spotřeba vsázky včetně přímých energií 3 339 968 72,39 4 911,72 

Tržby za chemické deriváty -231 867 -5,03 -340,98 

Variabilní náklady přímé 3 108 101 67,37 4 570,74 

Spotřeba materiálu                             37 153 0,81 54,63 

Přepravné                                        34 045 0,74 50,07 

Variabilní náklady – režie 71 198 1,55 104,70 

Variabilní náklady celkem 3 179 299 68,91 4 675,44 

Fixní náklady 1 434 233 31,09 2 109,17 

Náklady celkem 4 613 532 100,00 6 784,61 

Všechny takto vypočítané položky jsou již využitelné pro tvorbu kalkulačního vzorce 

oddělujícího variabilní a fixní náklady (viz Tab. 5), vytvořila jsem jej v tabulce č. 13. Tento 

typ kalkulačního vzorce je například použitelný při rozhodovacích úlohách na existující 

kapacitě.  



40 

 

Tab. 13 Kalkulační vzorec oddělující fixní a variabilní náklady. Upraveno podle [1] 

Položka 
Hodnota na 

kalkulační jednici 

(Kč/t koksu) 

Hodnota celkem 

(Kč) 

Cena po úpravách  6 606,31 4 492 290 800,00 

Variabilní náklady výrobku – přímé 4 570,74 3 108 103 200,00 

Variabilní náklady výrobku – režie 104,70 71 196 000,00 

Marže (krycí příspěvek) 1 930,87 1 312 991 600,00 

Fixní náklady a tržby vedlejší výroby 2 109,17 1 434 235 600,00 

Zisk -178,30 -121 244 000,00 

Pro další rozhodování a přesnější sledování nákladů výroby je možno tento kalkulační vzorec 

dále specifikovat podle jednotlivých fází výroby a vnitropodnikových nákladů, což by 

umožnilo přesněji sledovat nákladovost. Pro tuto specifikaci je však nutná velká znalost 

výrobních postupů s možností přiřazení variabilních nákladů s maximální přesností, což není 

jednoduchý a určitě ani levný proces. 

4.2 Výpočet bodu zvratu  

Činnost výrobního podniku je prováděna proto, aby bylo dosahováno zisku. Již při zakládání 

podniku jsou prováděny předběžné výpočty, zda výnosy z prodeje výrobků budou schopny 

pokrýt náklady výroby. Tyto výpočty poté provázejí podnik ve všech etapách jeho života.  

Zjištění bodu zvratu je jedním ze základních výpočtů.  

4.2.1 Výpočet bodu zvratu v podniku OKK v roce 2012 

Výpočet bodu zvratu podniku je prováděn z celkových nákladů. Podnik nerozděluje výrobní 

náklady na jednotlivé druhy vyráběných koksů. V roce 2012 bylo vyrobeno 680 000 t koksu. 

Průměrná prodejní cena roku 2012 byla 6 606,31 Kč na jednu t koksu (viz. Tab. 7). Celkové 

variabilní náklady činí 4 675,44 Kč a fixní náklady činí 1 434 233 000,00 Kč jsou uvedeny 

v tabulce č. 12. Výpočet bodu zvratu pomocí vzorce (1) : 

                          FC                  1 434 233 000,00 

Q1 =                      =                                         =   742 791 t                

                        (cj-vj)            6 606,31  – 4 675,44                      
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Grafické vyjádření bodu zvratu: 

 

Obr. 18 Bod zvratu v roce 2012. 

Z provedeného výpočtu bodu zvratu za rok 2012 vyplývá, že podnik při výrobě 680 000 t 

nepokryl fixní náklady s výrobou spojené. Aby došlo k pokrytí fixních nákladů, muselo  

by být vyrobeno a za danou průměrnou cenu prodáno ještě 62 791 t koksu.  

4.2.2 Vliv skladby výroby na bod zvratu  

Podnik vyrábí pět druhů koksu. Výrobní proces a vstupy uhlí a vsázky jsou však při výrobě 

všech pěti druhů koksu stejné a jednotlivé typy koksu jsou vyráběny se stejnými variabilními 

náklady. K rozdělení na jednotlivé druhy dochází až po jeho vyrobení odlišnými 

mechanickými procesy třídění a drcení, jejichž variabilní náklady jsou také stejné na všechny 

druhy koksu. Jiná je ale prodejní cena. V roce 2012 bylo vyráběno pět druhů koksu, ale pouze 

tři druhy koksu byly prodávány – slévárenský, vysokopecní a ořech, hrášek (viz Tab. 1). 

Nejvíce bylo prodáno koksu slévárenského, jehož prodejní cena je také nejvyšší. Množství 

prodávaného koksu je dáno aktuální poptávkou. Podnik nevyrábí maximální množství koksu 

dle své kapacity, která je 800 000 t, určující je poptávka. Výroba v maximální výši by byla 

pouze na sklad, a kdyby nedošlo k prodeji, nedošlo by také ke krytí zvýšených variabilních 

nákladů na výrobu.  

Vzhledem k tomu, že výrobní proces není u jednotlivých druhů rozdílný a rozdíl je pouze 

v prodejní ceně, pro podnik by bylo nejlepší a nejvýhodnější, kdyby vyráběl a prodával pouze 
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slévárenský koks, u kterého je nejvyšší prodejní cena. Prodejní cena slévárenského koksu  

je vyšší, než kalkulovaná průměrná prodejní cena.  

Při předpokladu výroby a prodeje pouze slévárenského koksu za prodejní cenu 7 451,40 Kč  

za tunu (viz Tab. 1) by výpočet bodu zvratu při výrobě 680 000 t vypadal následovně: 

Výpočet podle vzorce (1): 

                          FC                  1 434 233 000,00 

Q1 =                      =                                         =   516 661 t              

                        (cj - vj)            7 451,40  – 4 675,44                      

 

Z provedeného výpočtu bodu zvratu při výrobě a prodeji pouze slévárenského koksu vyplývá, 

že podnik by při výrobě a prodeji 680 000 t tohoto druhu koksu pokryl fixní náklady 

s výrobou spojené. Bod zvratu by byl překročen o 163 338 t a podnik by dosáhl zisku 

453 419 754,50 Kč. (vyrobené tuny nad bod zvratu * (prodejní cena za t – variabilní náklady 

na t)).  

5. Posouzení možností optimalizace vlivu fixních nákladů 

na bod zvratu z pohledu využití vlastních kapacit 

Vzhledem ke kapacitě výroby v podniku ve výši 800 000 tun ročně a určení bodu zvratu 

v podniku OKK za rok 2012 ve výši 742 791 tun ročně vyplývá, že podnik má kapacitní 

možnosti bodu zvratu dosahovat, jeho výrobní kapacita je dostačující. Při přihlédnutí k tomu, 

že v roce 2012 došlo k výrobě 680 000 tun a dlouhodobému vývojovému trendu snižování 

poptávky po slévárenském koksu z důvodu stagnace, či dokonce snižování výroby železa  

a oceli v Evropě, která je velmi úzce spjatá s odbytem slévárenského koksu, je zřejmé,  

že zvýšení výroby by vedlo pouze ke zvyšování neprodaných zásob a růstu nákladů spojených 

s uskladňováním vyrobeného a neprodaného koksu (úložiště, pracovní síly, ostraha a pod.). 

Z výše uvedených zjištění je zřejmé, že výrobní podnik v roce 2012 hospodařil se ztrátou.  

I když v tomto období bylo prodáno větší množství koksu než v předešlém, celkový trend  

je postupně klesající, jak je zřejmé ze spojnice trendu vývoje prodeje koksu v letech 2008 – 

2012 uvedené v Obrázku 19. Nelze momentálně předpokládat, že dojde ke zvýšení prodeje  

a tím zvýšení výroby koksu v následujících letech.  
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Obr. 19 Výroba a prodej koksu v OKK v letech 2008 – 2012 včetně spojnice trendu prodeje.  

V příkladech uvádím možnosti, jak by mohlo dojít k dosažení ziskovosti výroby: 

 Zvýšení prodejní ceny, což při konkurenceschopnosti dováženého sortimentu 

z východních oblastí není zřejmě schůdné, přesto je zjistitelná cena, při které  

by podnik nebyl ve ztrátě. Pro porovnání při výrobě a prodeji 680 000 t provedu 

výpočet ceny, při které by podnik nebyl ve ztrátě. Hodnoty viz Tab. 12 a 13. 

Výpočet podle vzorce (2): 

- celkové náklady 4 613 532 000,00 Kč 

- vyrobené množství 680 000 t 

    
               

       
                  

Při produkci koksu ve výši 680 000 t a současném zvýšení prodejní ceny za jednu tunu 

koksu o 178,29 Kč (o 2,63 %) by bylo v podniku dosaženo bodu zvratu, čímž  

by podnik nebyl ve ztrátě. Při každém dalším zvýšení ceny a zachování produkce  

by podnik dosahoval zisku. 

 Snížení variabilních nákladů na kalkulační jednici. Tato varianta by mohla být 

zajištěna pouze snížením nákladů na nákup koksovatelného uhlí, možnost snížení ceny 

nakupovaných energií nelze předpokládat. Tato situace je v daném ekonomickém 

klimatu této komodity neřešitelná. Podnik v dnešní době pro úsporu variabilních 

nákladů dováží koksovatelné uhlí ze Spojených států amerických i jiných velmi 

vzdálených zemí. Je k zamyšlení, že včetně určitě finančně náročné dopravy, je jejich 
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pořizovací cena nižší, než cena koksovatelného uhlí z Ostravsko-karvinské uhelné 

pánve (důl Paskov).  

Jen pro ilustraci výpočtem lze dospět k tomu, že variabilní náklady na 1 t koksu by při 

výrobě a prodeji 680 000 t koksu a fixních nákladech 1 434 233 000,00  Kč musely 

být sníženy na 4 497,14 Kč, což je snížení původních variabilních nákladů o 3,82 %.  

Hodnoty viz Tab. 12 a 13. 

 Výpočet podle vzorce (1): 

- prodejní cena t koksu 6 606,31 Kč 

- původní celkové variabilní náklady na t koksu 4 675,44 Kč 

                FC                                                        FC          

 Q1     =                       =>     vj     =   cj   -                      

             (cj - vj)                          Q1   

 

                             

                               1 434 233 000         

 vj =    6 606,31  -                                   =     4 497,14 Kč               

                                   680 000                                 

 Snížení fixních nákladů je jedinou možnou schůdnou cestou, která by mohla podniku 

do budoucnosti zajistit udržení výroby minimálně bez zisku, ne však se ztrátou.  

Aby byla známa výše maximálních přípustných fixních nákladů při výrobě a prodeji 

680 000 t koksu, lze vypočítat podle vzorce (1): 

- variabilní náklady na t 4 675,44 Kč 

- vyrobené množství 680 000  t 

- prodejní cena t 6 606,31 Kč 

                FC         

 Q1    =                      => FC  =        Q1*(cj - vj)       

             (cj - vj)     

                             

                                 FC         

 FC    =       680 000*(6 606,31 -  4 675,44)  =  1 312 991 600,00 Kč    

                            

Z provedeného výpočtu vyplývá, že podnik může dosáhnout vyrovnání nákladů 

s výnosy, tedy bodu zvratu, při výrobě 680 000 t koksu tehdy, sníží-li fixní náklady  

na 1 312 991 600,00 Kč, což je snížení fixních nákladů o 8,45 % proti fixním 

nákladům roku 2012 (viz Tab. 12). Oblasti snížení fixních nákladů podniku mohou být 

různé – mzdové prostředky, opravné položky, rezervy, služby.  
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Ve výroční zprávě je uvedeno, že podnik předpokládá v dalším období snížení 

prodejní ceny koksu majitelem o 7 % (meziroční pokles ceny). Tím samozřejmě musí 

dojít k přepočtu maximálních fixních nákladů o zapracování tohoto snížení ceny. 

Výpočet podle vzorce (1): 

- variabilní náklady na t 4 675,44 Kč 

- vyrobené množství 680 000  t 

- prodejní cena t snížené o 7 % 6 143,86 Kč 

                      FC         

Q1    =                             =>          FC  =        Q1*(cj - vj)        

                    (cj - vj)     

                             

                                  

FC  =        680 000*(6 143,86 -  4 675,44)      =  998 525 600,00 Kč                   

    

Z provedeného výpočtu vyplývá, že při předpokládaném meziročním snížení ceny 

podnik může dosáhnout vyrovnání nákladů s výnosy při výrobě 680 000 t koksu 

tehdy, sníží-li fixní náklady na 998 525 600,00 Kč, což už představuje 30,38 % 

původních fixních nákladů roku 2012 uvedených v tabulce č. 12.     

Další oblastí, která ovlivňuje výši nákladů, jsou odpisy dlouhodobého majetku. Z podkladů 

uvedených ve Výroční zprávě za rok 2012 vyplývá, že podnik má stanovenu odpisovou sazbu 

na technologická zařízení, tedy i baterie, ve kterých se koks vyrábí, v délce 13 let. Podle 

dokumentace uvedené na stránkách podniku (viz Tab. 14), lze ale vypočítat, že průměrná 

životnost baterií od jejich uvedení do provozu do roku odstavení je 22 let. Odpisy těchto 

baterií činí ročně 100 000 000,00 Kč. (přepočteno na 13 let). Z uvedeného vyplývá, že ke 

snížení fixních nákladů by mohlo vést i provedení přepočtu výše ročních odpisů na delší 

dobu, která by lépe odpovídala skutečnému opotřebení dlouhodobého majetku a tím  

by v účetnictví byla tato položka věrněji odpovídala nákladům opotřebení majetku. Pokud  

by podnik přizpůsobil odpisovou sazbu skutečnosti (22 let), náklady na odpisy by klesly  

na 59 090 909,09 Kč.   

Tab. 14 Životnost koksárenských baterií v OKK [21] 

Číslo 

baterie Rok uvedení Rok odstávky Rok uvedení Rok odstávky Rok uvedení 

7 1929 1955 1957 1978 1985 

8 1938 1953 1955 1975 1977 

9 1943 1961 1963 1985 1991 

10 1973 1998 2010     
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Po bližším prostudování provozu výroby koksu ve společnosti OKK Koksovny a.s., provádění 

kalkulací výroby, jejich sledování a hodnocení můžu zhodnotit, že pokud jde o určení 

variabilních nákladů výroby, jsou prováděny v maximální možné míře. V podniku neexistují 

úkolové mzdy a nelze tedy přesně přiřadit výši mzdových prostředků k výrobě jedné 

kalkulační jednice. Podnik také využívá veškeré vznikající vedlejší produkty, které jsou dále 

používány nebo prodávány, čímž dochází ke snižování celkových nákladů na výrobu. Tímto 

postupem také dochází k výraznému snižování ekologické náročnosti výroby, protože vedlejší 

produkty jsou při výrobě zachytávány do zásobníků, čištěny a upravovány a dále používány 

zpět ve výrobě nebo prodávány. Tím je výrazně snižováno ekologické zatížení výroby a při 

snižování emisní náročnosti dochází k úsporám v oblasti nákupu emisních povolenek. Zde  

se jedná o variabilní náklad. Snižování fixních nákladů při výrobě koksu by mohlo být 

prováděno v několika oblastech podniku. Tento proces však vyžaduje uvážlivé posouzení 

každého fixního nákladu spojeného s výrobou a porovnání výhod a nevýhod úpravy.  
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Závěr 

Kalkulace jsou pro výrobní podniky důležitou oblastí. Důkladná znalost nákladů a schopnost 

co nejpřesnějšího přiřazení nákladů k výrobku či výrobnímu postupu a rovněž i definování 

kvalitního kalkulačního vzorce umožňuje podniku zajistit efektivní systém řízení nákladů  

a výsledku hospodaření. Celá tato oblast získává na významu hlavně ve stále rostoucím 

konkurenčním prostředí, ve kterém podnik uplatňuje svou produkci.  

Tématem diplomové práce jsou kalkulace nákladů ve společnosti OKK Koksovny, a.s. 

V první kapitole je představen tento výrobní podnik, jeho letitá minulost i současnost, 

předmět a vývoj výroby a prodeje koksu, který je uveden za období let 2008 

až 2012.  

V další části diplomové práce jsou postupně definovány teoretické zásady výpočtu kalkulací 

od definování základního stavebního kamene tvorby kalkulací, kterým jsou náklady  

v podniku, jejich členění a možnosti přiřazování k výrobním produktům, po vysvětlení 

základní metodiky tvorby kalkulačních vzorců a kalkulačních systému ve výrobních 

podnicích. Pro základní rozhodování podnikového managementu je důležitá znalost výpočtu 

bodu zvratu výrobního procesu, proto je v práci definován jeho výpočet a možnosti jeho 

použití. 

V praktické části je navázáno na informace definované v předešlé teoretické části a ve třetí 

kapitole diplomové práce je zhodnocen současný postup, který podnik OKK Koksovny, a.s. 

používá při tvorbě svých nákladových kalkulací. Podnik využívá typový kalkulační vzorec 

odpovídající výrobnímu postupu. Při výrobě vznikají vedlejší produkty, které následně 

vstupují znovu do výrobního procesu nebo jsou prodávány, proto je v podniku v kalkulaci 

využívána odčítací metoda. Kalkulační systém v podniku OKK Koksovny, a.s. je letitě 

zaveden. V podniku dochází ke sledování nákladů a výnosů pro jednotlivá střediska, ale 

většina nákladů těchto středisek je v kalkulacích brána jako náklady fixní.  

V práci je ve čtvrté části proveden rozbor struktury fixních a variabilních nákladů u výrobních 

středisek podniku. Z ekonomické dokumentace je následně provedeno přiřazení hodnot roku 

2012 k jednotlivým skupinám nákladů a vypracován kalkulační vzorec oddělující variabilní  

a fixní náklady. Za stejné období je proveden výpočet bodu zvratu z údajů vyplývajících 

z účetní uzávěrky a dále jsou provedeny přepočty při optimalizaci skladby výroby.  
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Takto získané údaje jsou následně využity v páté části diplomové práce, kde jsou definovány 

různé možnosti využívání dynamických kalkulací rozlišujících variabilní a fixní náklady a 

bodu zvratu se zaměřením na využívání vlastní kapacity podniku OKK Koksovny, a.s. 

Následně jsou propočítány možnosti řízení nákladů a výnosů, které by mohly vést k tomu, aby 

podnik nevykazoval ztrátu. 

Provedenými výpočty bylo definováno několik možností, které by mohly pomoci snížit 

dosahovanou ztrátu jak v oblasti snížení variabilních a fixních nákladů tak v oblasti zvýšení 

prodejní ceny. Je zde provedeno i procentní vyjádření změny k celkovým variabilním a 

fixním nákladům a prodejní ceně roku 2012. Navržené možnosti provedení snížení nákladů 

nebo zvýšení prodejní ceny, které jsou zde propočteny, bude však nutné zhodnotit z hlediska 

vlivu na výrobní proces a chod celého podniku. Vzhledem k tomu, že se v OKK Koksovny, 

a.s. jedná o výrobu, která neumožňuje radikální změny, je náročná na pracovní nasazení, 

vysokou bezpečnost práce a dodržování ochrany zdraví při práci a v neposlední řadě je 

environmentálně náročná, je důležité provádět možné změny vedoucí ke snížení nákladovosti 

s velkou opatrností a po důkladném zvážení veškerých dopadů.  
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