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ABSTRAKT 
 

Předmětem této diplomové práce je analyzovat způsob výpočtu krycího příspěvku ve 

vybraném podniku těžkého průmyslu a navrhnout jeho zlepšení. V teoretické části bude popsán 

vybraný podnik a budou shrnuty současné pohledy na manažerské účetnictví a způsoby 

kalkulací.  

 

V praktické části bude na pozadí realizované zakázky analyzován proces kalkulace krycího 

příspěvku, který slouží jako podklad pro tvorbu cen. Budou definována slabá místa tohoto 

procesu a na jejich základě navržen nový postup pro provádění tohoto typu kalkulace. 

 

Klíčová slova: krycí příspěvek, variabilní náklady, kalkulace, zisk, proces 

 

ABSTRAKT 
 

A subject of this thesis is to analyze a method of calculation of allowance in a selected heavy 

industry enterprise, and to suggest its improvement. In the theoretical part of the thesis, the 

selected enterprise is described, and current views of manager accounting and calculation 

methods are summarized. 

 

In the practical part, the calculation process of allowance is analyzed based on an 

implemented order, which serves as a background for pricing. Weak points of this process are 

defined, and based on these weaknesses a procedure for this type of calculation is proposed. 

 

Key words: allowance, variable costs, calculation, profit, process   

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 



OBSAH 
ÚVOD....................................................................................................................... 8 

 

1. VYBRANÝ PRŮMYSLOVÝ PODNIK.......................................................... 10  

1.1. Produkce společnosti................................................................................. 10 

1.2. Výrobkové portfolio.................................................................................. 11 

1.3. Organizace společnosti.............................................................................. 13 

1.4. Řídící dokumenty společnosti................................................................... 14 
 

2. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ...................................................................... 17 

2.1. Konkurenceschopnost............................................................................... 17 

2.2. Manažerské a finanční účetnictví............................................................. 17  

2.2.1. Finanční účetnictví............................................................................ 18 

2.2.2. Manažerské účetnictví...................................................................... 18 

    2.3. Zisk............................................................................................................... 18 

          2.3.1. Účetní zisk........................................................................................... 19 

2.3.2. Zisk v manažerském účetnictví........................................................ 19 

2.4. Náklady....................................................................................................... 19 

2.4.1. Druhové členění nákladů.................................................................. 19  

2.4.2. Účelové třídění nákladů.................................................................... 20  

2.4.3. Další členění kalkulačních nákladů v manažerském účetnictví.... 21 

2.4.4. Vývoj nákladů v čase a v závislosti na změnách objemu výroby.. 22  

2.5. Bod zvratu................................................................................................... 22 

 

3. KALKULACE.................................................................................................... 26 

3.1. Kalkulační systém...................................................................................... 26 

3.2. Kalkulace předběžné.................................................................................. 27  

3.2.1 Propočtová kalkulace......................................................................... 27  

3.2.2. Operativní kalkulace......................................................................... 27 

3.2.3. Kalkulace Plánová............................................................................. 28 

3.3. Kalkulace výsledné..................................................................................... 28 

3.4. Kalkulace průběžné a postupné................................................................ 29 

3.5. Absorbční a neabsorbční kalkulace.......................................................... 29 

6 
 



3.5.1. Absorbční kalkulace.......................................................................... 29 

3.5.2. Kalkulační vzorec.............................................................................. 30 

3.5.3. Neabsorbční kalkulace - Metoda variabilních nákladů................. 30 

3.5.4. Metoda ABC – kalkulace podle aktivit............................................ 31 

3.6. Cenotvorba na základě kalkulací.............................................................. 31 

3.7.  Kalkulace krycího příspěvku.................................................................... 32 

 

4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU................................................................ 33 

4.1. Proces výroby rotoru................................................................................... 34 

4.2. Informační systémy podniku...................................................................... 36 

4.3. Business plán................................................................................................ 37 

4.4. Kalkulace ve vybraném podniku............................................................... 38 

4.4.1. Tvorba hrubé kalkulace..................................................................... 39 

4.4.2. Kalkulace KOVÁRNA....................................................................... 41  

4.4.3. Kalkulace OBRÁBĚNÍ....................................................................... 42 

4.4.4. Hrubá kalkulace nové položky.......................................................... 43 

4.5. Hrubá kalkulace a stanovení ceny............................................................. 45 

    4.6. Výpočet krycího příspěvku.......................................................................... 47  

4.6.1. Přímé náklady OCELÁRNA............................................................. 49  

4.6.2. Přímé náklady KOVÁRNA............................................................... 50 

4.6.3. Přímé náklady tepelného zpracování............................................... 51 

4.6.4. Přímé náklady OBRÁBĚNÍ.............................................................. 53 

4.6.5. Technologický vrat............................................................................. 55 

4.7. Vyhodnocení................................................................................................ 56 

 

5. NÁVRH TVORBY HRUBÉ KALKULACE................................................... 60 

5.1. Vratný odpad.............................................................................................. 60 

5.2. Formulář Hrubé kalkulace........................................................................ 61 

5.3. Stanovení ceny............................................................................................ 64 

 

6. ZÁVĚR................................................................................................................ 65 

 

LITERATURA....................................................................................................... 66 

Příloha č. 1 Organizační schéma podniku........................................................... 68  

7 
 



ÚVOD 
Prosperita jakékoli organizace není věcí jednoduchou a snadno zvládnutelnou. Pro 

dlouhodobé plnění takového úkolu je nutno provádět spoustu činností. A nejen provádět 

– organizace je musí provádět efektivně. Efektivita je popisována [18] jako dosažení 

předem daných cílů s minimálním úsilím nebo vytvoření maximálního objemu produkce 

za použití stávajících zdrojů.  

Čím je organizace větší a má složitější organizační strukturu, tím je pro ni náročnější 

takové efektivity ve svém celku dosahovat. Každá její část – úsek, útvar, provoz má totiž 

poněkud odlišné cíle a jinak nastavené výrobní kapacity. Tak se může například stát, že 

při (bezproblémovém, a tedy na první pohled efektivním) plném využití kapacit jednoho 

provozu, který své produkty předává dále, dojde k zahlcení druhého provozu tak, že 

nebude stíhat vyrábět. Až teprve nalezení rovnováhy, kdy pracovní výkony v rámci celé 

organizace jsou maximálně efektivní, přinese kýženou prosperitu.  

Prosperita úzce souvisí s penězi. Vydělávání peněz je totiž hlavním cílem podniku 

[6]. Než do podnikové pokladny či na účet přitečou peníze, je nutno vytvořit tržbu, a to 

tak, aby z ní zůstal i zisk. Zisk celé společnosti je možno vyjádřit jako součet zisků, 

vytvořených z prodeje jednotlivých výrobků[12]. Ovšem to je pouze jedna strana rovnice. 

Druhou je, jak takový konkrétní zisk z každého výrobku vypočítat. K tomu velice účinně 

a efektivně slouží kalkulace (výpočet) krycího příspěvku. Při ní se od cen výrobků 

odečtou všechny variabilní složky nákladů. Pokud součet všech částek, které poté 

zbydou, převýší fixní náklady, je možno začít hovořit o zisku. A pokud je zisku 

dosahováno efektivně, pak lze hovořit o prosperitě. 

Jedním z velmi účinných nástrojů při dosahování prosperity a efektivního fungování 

je procesní přístup. Ten je definován jako: „Využití systému procesů v rámci organizace 

spolu s identifikací těchto procesů, jejich vzájemným působením a jejich managementem 

tak, aby vytvářely zamýšlený výstup.“ [2]. Procesní přístup může být uplatněn nejen 

v čistě výrobních činnostech, ale také v celém souboru činností servisních, obslužných  

a přípravných.  

Výpočet krycího příspěvku, a to jak celkového, tak pro jednotlivé zakázky, má své 

vstupy (různé druhy nákladů) i výstupy (výši příspěvku, nebo stanovení ceny). Také má 

ve svém průběhu předem určené činnosti. Z tohoto důvodu lze výpočet krycího příspěvku 

zahrnout pod definici procesu [14]. Je tak možné jej zaznamenat, standardizovat  

a opakovaně zajišťovat smysluplné výsledky. 
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Cílem této diplomové práce je nastavení procesu výpočtu krycího příspěvku 

v podniku těžkého průmyslu, ve kterém se realizují zakázky od výroby oceli až po finálně 

opracované strojírenské díly. Výsledkem práce by měl být nově vytvořený postup, který 

zajistí objektivní pohled na všechny relevantní náklady, jež v průběhu výroby vznikají ve 

všech zainteresovaných provozech. Zejména variabilní část těchto nákladů se totiž 

promítá v jednotlivých zakázkách a teprve jejich důkladné pochopení skrze kalkulační 

proces umožní správné stanovení ceny toho kterého výrobku. Aby cena mohla přispět 

k prosperitě podniku, musí vycházet ze správně vyměřeného krycího příspěvku a musí 

pokrýt celou variabilní složku nákladů.  
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1. VYBRANÝ PRŮMYSLOVÝ PODNIK  

1.1. Produkce společnosti 

Vybraný průmyslový podnik produkuje výrobky ze super čistých ocelí s přesným 

chemickým složením nejen jako opracované výkovky, ale také odlitky a ingoty. Rovněž 

zpracovává odlitky z různých druhů litin. Podnik má jednu výraznou konkurenční 

výhodou: přímý tok materiálu v rámci jednoho areálu od roztaveného kovu až po konečné 

opracování. Podle organizace výroby je společnost rozčleněna na čtyři provozy. 

 OCELÁRNA 

Ocel je vyráběna v elektrické obloukové peci roztavením vsázky složené z tříděného 

ocelového šrotu, surového železa a legovacích přísad. Zde získá ocel přibližné chemické 

složení, které je následně přesně dosaženo dolegováním, vymícháváním argonem  

a vakuováním v zařízení ASEA – SKF. Tekutý kov je odléván spodem v ochranné 

atmosféře argonu do kruhových nebo polygonálních ingotů. Kruhové ingoty mohou mít 

maximální hmotnost 46 tun. Ingoty polygonální, používané jako polotovar pro následné 

kování, dosahují hmotnosti až 205 tun. 

SLÉVÁRNA 

Provoz Slévárna vyrábí ocelové a litinové odlitky vážící až 180 tun. Mohou být 

odlévány do pískových forem vytvořených podle modelů dodaných zákazníky, 

vyrobených vlastí modelárnou, případně i bez modelu do forem speciálně vyřezaných 

z udusaných pískových bloků. Použitá technologie umožňuje vyrábět široký výrobní 

sortiment včetně tvarů, které se běžně dosahují složitými svařenci. 

KOVÁRNA 

Výrobu v provozu Kovárna obstarávají dva lisy, jeden velký o tlačné síle 120MN 

s přídavnou multiplikací a druhý menší s pracovním tlakem 33MN, ke kterému je 

instalován manipulátor. Synchronizované spojení těchto dvou strojů umožňuje velmi 

přesné kování. Největší ingot zpracovávaný kovárenským provozem měl hmotnost 205 

tun.  

Pod provoz Kovárna patří také pece, ve kterých se ingoty a předkovky nahřívají na 

kovací teplotu. Po vykování probíhá žíhání, případně normalizační žíhání. Další pece jsou 

umístěny v kalírnách, které zpracovávají nejen „černé“ neopracované, ale i hrubované 

výkovky a některé odlitky provozu Slévárna na výsledné hodnoty mechanických 
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vlastností. Kalí se do vody, do oleje a na vzduchu s následným popouštěním. Dalšími 

prováděnými operacemi je žíhání na odstranění vnitřního pnutí po obrábění  

a diferenciální kalení pracovních částí válců do válcovacích stolic. K tepelnému 

zpracování společnost využívá horizontální, nadzemní pece a pece vertikální, umístěné 

pod zemí až do hloubky 24 metrů. Samozřejmostí jsou také kalící nádrže na vodu a na 

olej. K ověření dosažených mechanických vlastností slouží vlastní mechanická laboratoř. 

Některé zkoušky pro společnost zajišťují i externí výzkumné ústavy a akreditované 

laboratoře z ČR, například VZÚ Plzeň, Comtes FHT, SVÚM Praha, ÚFM AV ČR Brno  

a jiné. 

OBRÁBĚNÍ 

Podnik dodává zákazníkům nejen odlitky nebo výkovky, ale zejména obrobené strojní 

díly. Vlastní přibližně 80 obráběcích stojů, díky kterým dokáže dodat díly, jež se přímo 

montují do výsledných sestav. V provozu Obrábění je instalováno toto strojní vybavení: 

- soustruhy, 

- karuselové soustruhy, 

- frézy, 

- horizontální frézy, 

- brusky „na kulato“, 

- hlubokovrtací stroje. 

1.2. Výrobkové portfolio  

Díky širokému spektru výrobního zařízení, které umožňuje tavení a odlévání oceli, 

kování, hrubování, přesné opracování a finální povrchové úpravy – broušení, leštění  

a lakování, může společnost dodávat nejrůznější kompletně vyrobené strojní díly pro 

nejnáročnější světové trhy. Níže jsou uvedeny hlavní obory, ve kterých společnost 

působí. 

Odlitky pro energetiku 

Výrobci energetických zařízení od společnosti odebírají turbínové skříně, sací ventily, 

věnce, náboje, nosiče lopatek a jiné díly pro parní, plynové a vodní turbíny.  

Tvářecí a obráběcí stroje 

Podnik vyrábí stojany, lože, upínací desky, berany a mnoho jiných dílů pro obráběcí  

a tvářecí stroje, včetně těch největších. 
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Převodovky, pumpy, kompresory, bloky motorů 

Litinové odlitky jsou jedním z hlavních směrů výroby provozu Slévárna. Tyto typy 

výrobků se vyznačují složitou konstrukcí, ale zároveň značnou rozměrovou přesností.  

Modely 

Pro všechny typy odlitků si společnost může vyrábět vlastní modelová zařízení.  

Ingoty 

Ocel různých složení je dodávána dalším zpracovatelům ve formě kruhových  

a polygonálních ingotů, a to až do hmotnosti 205 tun. 

Kované tyče a neopracované výkovky 

Kované tyče jako polotovary pro další výrobu jsou dodávány zákazníkům společnosti 

v rozmezí průměrů od 250 do 1200 mm a délkách běžně kolem šesti metrů, případně na 

přání zákazníka až devatenáct metrů. Obdobné rozměry se týkají také kovaných hranolů. 

Oboje lze dodávat jak kované, neopracované, tak i opracované na požadovanou kvalitu 

povrchu a tepelně zpracované na žádané mechanické vlastnosti. 

Zalomené hřídele 

Společnost patří k významným světovým výrobcům velkých jednolitých zalomených 

hřídelí. Tyto výrobky jsou díky vysokým nárokům na použitý materiál a složité 

konstrukci jedním z vrcholů strojírenské výroby. Používají se do pump, kompresorů  

a čtyřtaktních dieselových motorů. Největší zalomená hřídel, kterou společnost vyrobila, 

měla hmotnost 32 tun.  

Hlavní hřídele větrných elektráren 

 Hlavní hřídele větrných elektráren dodává společnost od samého počátku 

masivnějšího využívání síly větru pro výrobu elektrické energie. Mezi její zákazníky 

patřili všichni světoví výrobci větrných elektráren. Některé hřídele jsou dodávány ve 

finálně opracovaném stavu včetně lakování.  

Válce 

Válce do válcovacích stolic pro válcování silných i slabých plechů jsou dalším 

výrazným oborem společnosti. Jsou dodávány jednak jako ohrubované a vyšlechtěné 

polotovary a (nebo) ve finálním provedení s diferenciálně zakaleným a obroušeným 

povrchem pracovní části. 
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Výrobky všeobecného strojírenství 

Portfolio opracovaných výkovků doplňují různé díly pro energetiku, těžební průmysl, 

excentrické hřídele pro mechanické lisy, válcovny a mnoho dalších. 

Rotory 

Dalším z klíčových segmentů výroby společnosti jsou rotory pro generátory a parní 

turbíny. Kvalitní oceli zušlechtěné tepelným zpracováním jsou základem pro úspěšné 

dodávky těchto náročných strojních dílů. 

1.3. Organizace společnosti 

Vybraný průmyslový podnik je společností s ručením omezeným. Chod společnosti je 

v základních bodech popsán v Zakladatelské listině, která mimo jiné vymezuje:  

- Status a působnost Valné hromady, 

- Status a působnost Dozorčí rady, 

- Postavení, počet a jmenování jednatelů, 

 - Působnost jednatelů, 

- Rozhodování jednatelů, 

- Povinnosti jednatelů, 

- Odměňování jednatelů. 

Orgány společnosti jsou: 

- Valná hromada, 

- Dozorčí rada, 

- Jiné orgány určené Zakladatelskou listinou nebo Stanovami, v současnosti Prezident 

společnosti. 

Vedení společnosti tvoří: 

- Prezident, 

- Jednatel, 

- Generální ředitel, 

- Hlavní inženýr, 

- Odborní ředitelé a Vedoucí úseků přímo podřízených Prezidentu společnosti 

 a Generálnímu řediteli,  

- Vedoucí provozů. 
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Základní organizační jednotky jsou rozděleny takto: 

- Provozy, 

- Úseky, 

- Útvary, 

- Oddělení. 

Základní výrobní a organizační jednotky společnosti tvoří čtyři provozy – Ocelárna, 

Slévárna, Kovárna a Obrábění, které mají své vedoucí provozů. Tito, společně 

s vedoucími útvarů Technické přípravy výroby a Údržby a investic, přímo podléhají 

Hlavnímu inženýrovi. Ostatní úseky (Personální, Nákup, Finanční, Technická kontrola, 

Management jakosti a legislativa) jsou řízeny Odbornými řediteli a/nebo Vedoucími 

úseků podléhajícími Generálnímu řediteli. Provozy a útvary se dále dělí na nejmenší 

jednotky v organizační struktuře - úseky a oddělení, řízené jednotlivými vedoucími. 

Poněkud složitější struktura bude pochopitelnější po nahlédnutí do přílohy  

č. 1 – Organizační schéma. 

1.4. Řídící dokumenty společnosti 

Společnost má certifikován management kvality podle normy ČSN EN ISO 9001. 

V souladu s bodem 4 této normy [2] má společnost nastaveno procesní řízení 

jednotlivých činností. V Organizačním řádu je popsána hierarchie organizačních 

dokumentů společnosti – jsou zde uspořádány dle nadřazenosti. Bod jedna – 

Zakladatelská listina a Stanovy jsou nadřízeny bodu dvě – Rozhodnutí Valné hromady  

a dále tato posloupnost pokračuje až k Pokynům Vedoucích úseků. 

Zakladatelská listina, Stanovy 

Ke změnám Zakladatelské listiny a Stanov je oprávněna Valná hromada společnosti. 

Zakladatelská listina podává základní přehled o smyslu společnosti a jejího podnikání. 

Stanovy podrobněji rozpracovávají některá ustanovení uvedená v Zakladatelské listině. 

Rozhodnutí Valné hromady  

Rozhodnutími Valné hromady, které v současnosti nahrazují rozhodnutí jediného 

společníka (vykonávajícího působnost Valné hromady) se stanovují základní principy 

řízení společnosti.  

14 
 



Organizační řád společnosti 

Organizační řád společnosti navrhuje Generální ředitel společnosti a vydává jej 

jednatel po schválení jediným společníkem. Jedná se o vnitřní organizační normu, která 

upravuje uspořádání společnosti včetně stanovení působnosti jednotlivých organizačních 

jednotek přímo podřízených Prezidentovi společnosti a/nebo Generálnímu řediteli. 

Současně určuje základní činnosti a odpovědnosti výše uvedených jednotek.  

Rozhodnutí Prezidenta společnosti a Jednatele 

Rozhodnutí Prezidenta a Rozhodnutí Jednatele upravují otázky organizace, plánování, 

strategie a obchodní činnosti společnosti. Návrhy Rozhodnutí připravuje a eviduje úsek 

Administrativa a schvaluje úsek Korporativně-právní služba. Originály schválených  

a podepsaných Rozhodnutí předává vedoucí úseku Korporativně-právní služba 

vedoucímu úseku Administrativa k evidenci. Následnou distribuci prostřednictvím sítě 

Intranet zajišťuje úsek Management jakosti a legislativa (MJL). S uvedenými 

rozhodnutími následně seznamují Vedoucí organizačních jednotek podřízené 

zaměstnance.  

Organizační normy společnosti 

Organizační normy společnosti jsou závazné pro všechny zaměstnance. Zpracovávají 

je odborné úseky a útvary ve spolupráci s úsekem MJL, autorizuje je svým podpisem 

vedoucí úseku zpracovatele normy a schvaluje jednatel společnosti. Určují a popisují 

odborné činnosti, povinnosti a odpovědnosti jednotlivých organizačních jednotek uvnitř 

společnosti. Originály dokumentů jsou uloženy v úseku MJL. Pro běžné použití jsou 

distribuovány elektronickou cestou.  

Příručka kvality 

Příručka kvality je dokument vypracovaný na základě požadavků ČSN EN ISO 9001. 

Popisuje systém managementu kvality ve společnosti a základní procesy se vztahem ke 

kvalitě. Příručku kvality zpracovává úsek MJL a podpisem schvaluje jednatel společnosti. 

Ostatní dokumenty  

Ostatními dokumenty se rozumí předpisy BOZP, které zpracovává bezpečnostní 

technik, ekologické směrnice zpracovávané ekologem společnosti a jiné dokumenty, 

např. Směrnice kvality, Technologické směrnice, Pracovní postupy či Zkušební postupy. 

Všechny vypracované dokumenty jsou autorizovány zpracovatelem, přezkoušeny 
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nadřízeným vedoucím a schvalovány buď vedoucím provozu, kterého se dokument týká, 

nebo v  případě dokumentů platných pro celou společnost, jednatelem společnosti. Úsek 

MJL je po schválení distribuuje pomocí vnitřní sítě Intranet. Originály dokumentů  

v tištěné podobě jsou uloženy v archivu úseku MJL. Řízení a distribuce dokumentů je 

popsáno v organizační normě Řízení dokumentů a záznamů. 

Pokyny Hlavního inženýra, ředitelů, vedoucích provozů a vedoucích úseků 

Pokyny, které vydávají vedoucích provozů, jsou platné jen pro daný provoz. Pokyny 

ostatních uvedených vedoucích pracovníků platí pro celou společnost, pokud v nich není 

stanoveno jinak. Originály jednotlivých Pokynů uchovává a řídí sekretariát zpracovatele, 

který oznamuje vydání Pokynu dotčeným útvarům a úseku MJL. 
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2. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ 

2.1. Konkurenceschopnost 

V dnešní době plné zvratů je pro perspektivní a prosperující vývoj jakékoli 

společnosti jednou ze základních podmínek zejména konkurenceschopnost. Podle slov 

Portera, zformulovaných v knize Margretty [13] je konkurenceschopnost především 

správný způsob myšlení. Nepochopení toho, co je to konkurence a jak funguje, je 

příčinou chyb ve strategii. Nejčastější chyba spočívá v domněnce, že veškerý úspěch 

konkurenčního jednání podniku tkví v tom, že „bude nejlepší“. Taková myšlenka je jaksi 

zřejmá. Protože ale zároveň vede k soubojům, „nula od nuly pojde“ s nulovým součtem, 

má neblahé následky a je poněkud sebevražedná. Tedy řečeno s Porterem [13], 

organizace může dosáhnout udržitelné vynikající výkonnosti jen tak, že se bude  

v konkurenci prosazovat svou jedinečností. Na druhou stranu, i přesto že každý podnik 

má svá určitá specifika, existuje rovina, v níž pokud chce kdokoli uspět, měl by vést 

firemní strategii jejím směrem, zamýšlet se nad otázkami typu: 

Má podnik zajištěný odbyt svých produktů? 

Je odbyt SKUTEČNĚ zajištěn? I dlouhodobě? 

Je pozice podniku na trhu do značné míry neotřesitelná? 

Je odběratel natolik spokojený s produkty, že nemusí docházet k jejich inovaci – ať už 

v technologické, obsahové nebo cenové relaci?  

Dokáže podnik s případným navýšením cen vstupu pracovat tak, aby nebyla otřesena 

jeho dodavatelské pozice?  

Dokáže si tedy- díky všeobecné atraktivitě svých produktů - najít další odběratele?  

Pokud management jednohlasně a jednoznačně odpoví na všechny tyto a mnohé další 

otázky kladně, může shledat svůj podnik za schopný dlouhodobého a úspěšného života; 

tedy za konkurence schopný. Většinou ale odpovědi tak jednoznačné nejsou. Zejména co 

se týče stanovení cen.  

2.2. Manažerské a finanční účetnictví 

V podniku vždy bylo, je a bude zapotřebí zabezpečit primárně jeho účetnictví. I když, 

řečeno s Popeskem [16], už v základní terminologii nepanuje shoda (některé prameny 

rozlišují účetnictví finanční a vnitropodnikové, zatímco jinde se uvádí finanční  

a manažerské, přičemž poslední zmíněné zahrnuje i účetnictví nákladové se strukturou 

členěnou podle výkonů, útvarů a odpovědnosti), jeho základní funkcí je poskytnout všem 
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zúčastněným stranám spolehlivé informace. Na stránkách této práce bude užíváno 

rozlišení posledně zmíněné (tj. manažerské účetnictví).  

Nejzřetelněji se tzv. duální vztah obou účetních subsystémů - manažerského  

a finančního účetnictví - projevuje v odlišných požadavcích externích a interních 

uživatelů účetních informací, na ocenění prvků účetní závěrky a také v odlišné struktuře 

vykazovaných informací odrážejících koncepční odlišnost v úlohách, které externí  

a interní uživatelé na podnikatelském subjektu řeší [11].  

2.2.1. Finanční účetnictví 

Finanční účetnictví sleduje informace za podnik jako celek. Má zásadní výpovědní 

hodnotu především pro externí uživatele (vně daného podniku) – např. daňové orgány, 

banky, … Eviduje aktiva podniku, jeho vlastní kapitál, výnosy, náklady, ale i dluhy. Jeho 

výstupem je účetní závěrka podniku skládající se z rozvahy a výkazu zisku a ztráty – tzv. 

výsledovky [19]. Základními normami regulujícími finanční účetnictví je Zákon  

o účetnictví, účtové osnovy a postupy pro různé typy účetních jednotek. Z finančního 

účetnictví vychází daňové účetnictví. To podle daňových předpisů třídí všechny náklady 

na: 

- daňově uznatelné (tj. náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů), 

- daňově neuznatelné, které se nezahrnují do základu daně z příjmů- např. pokuty, 

penále, apod. 

2.2.2. Manažerské účetnictví 

Pod pojmem manažerské účetnictví si lze představit de facto veškerou evidenci  

a analýzu dat zpracovaných finančním účetnictvím jiným způsobem, než je ve finančním 

(daňovém) účetnictví běžný. Jde zejména o různé způsoby analýz – finanční, nákladové 

apod. Průřezově v celé této práci je na manažerské účetnictví odkazováno a praktická část 

z něj vychází. 

2.3. Zisk 

Přestože finanční cíle podnikání mohou být různorodé a vždy budou odpovídat 

konkrétním podmínkám té které firmy, historicky tradičním cílem podnikání je zisk. Bez 

zisku by nebylo možno dosáhnout finančního zdraví podniku, které se dá definovat jako 

logický průnik rentability (zisku) a likvidity (cash flow) [10]. Ovšem otázkou zůstává, co 

to vlastně je zisk  
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2.3.1. Účetní zisk 

Z pohledu finančního, respektive daňového účetnictví se jedná o věc jednoduchou. Za 

zisk se považuje kladný výsledek hospodaření zjištěný jako rozdíl výnosů zaúčtovaných 

na účtech účtové třídy 6 a nákladů z účtové třídy 5 (a to včetně daně z příjmů). Pro 

daňové účely je nutno jak náklady, tak výnosy upravit ve smyslu daňového zákona [1].  

2.3.2. Zisk v manažerském účetnictví 

Jiný pohled na zisk dává manažerské účetnictví, které počítá nejen s klasickým 

pojetím zisku, vyčísleném ve finančním účetnictví. Manažerské účetnictví započítává do 

úvah také jiné, než finanční náklady, např. implicitní, oportunitní, či utopené. Jejich 

popisu bude dále věnovaná samostatná kapitola. 

Pro účely této práce lze za zisk považovat kladný sumarizovaný rozdíl fakturovaných 

cen, od nichž jsou odečteny variabilní náklady a od takto vyčíslené částky dále odečteny 

náklady fixní. Jinak také řečeno částka nad bodem zvratu. Pokud je vyšlá hodnota 

záporná (pod bodem zvratu), hovoříme o ztrátě. S takto pojatým pojmem zisku úzce 

souvisí analýza bodu zvratu a kalkulace krycího příspěvku, jehož je zisk součástí. Toto 

bude blíže rozpracováno v dalších kapitolách.  

2.4. Náklady 

 Klíčovým slovem, základní stavební buňkou celého výrobního procesu a jeho řízení 

z ekonomického hlediska, je pojem NÁKLADY.  

S trochou nadsázky lze říci, že jsou základními „ingrediencemi“ všech kalkulačních 

postupů a všech kalkulačních vzorců. Už bez nadsázky platí, že náklady jsou důležitým 

syntetickým ukazatelem kvality činnosti podniku. Úkolem managementu proto je 

usměrňovat je a řídit [19]. Prameny uvádějí klasifikace nákladů z různých hledisek. Lze 

ale říci, že semknuty do určitých skupin či oblastí odpovídají na jednu otázku.  

2.4.1. Druhové členění nákladů  

Co bylo spotřebováno? 

Jedná se o náklady semknuté do stejnorodých skupin, které jsou spojeny s činností 

jednotlivých výrobních faktorů. Dle Synka [19] elementárními nákladovými druhy jsou:  

- spotřeba – surovin a materiálů, paliv a energie, provozních látek, 

- odpisy – budov, strojů, výrobního zařízení, nástrojů, nehmotného investičního 

majetku, 
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- mzdové a ostatní osobní náklady – mzdy, platy, provize, zdravotní a sociální 

pojištění, 

- finanční náklady – pojistné, placené úroky, poplatky, … 

- náklady na externí služby – dopravné, ostraha, nájemné, oprava a údržba, … 

Nákladové druhy mají zásadní význam pro finanční účetnictví a jeho analýzy. Lze je 

rozlišit na externí a interní. Externí jsou prvotní – vznikají stykem podniku s okolím 

(spotřeba materiálu) a s jeho zaměstnanci (zákonné odvody za ně) a jednoduché - nelze je 

dále členit.    

Interní náklady jsou tedy analogicky druhotné – vznikají spotřebou 

vnitropodnikových výkonů (např. výroba tekutého železa pro další zpracování) a mají 

komplexní charakter – lze je rozložit na původní nákladové druhy. 

2.4.2. Účelové třídění nákladů  

Toto třídění nákladů odpovídá hned na dvě otázky: 

Ad1) Kde náklady vznikly a kdo je odpovědný za jejich vznik? 

Toto jsou náklady tříděné de facto na základě vnitropodnikových útvarů – tzv. 

hospodářských středisek. Podle velikosti podniku, ale také složitosti výroby se dále člení 

do dalších úrovní. Základní úroveň - náklady výrobních a nevýrobních činností se dále 

dělí do několika podskupin. Náklady nevýrobních činností pak jsou děleny do podskupin 

nákladů na odbyt, správu a zásobování a případně další, které jsou zapotřebí. Prvně 

zmíněné - náklady výrobních činností - se dále dělí na náklady hlavní, pomocné, vedlejší 

a přidružené výroby. Jiné označení podskupin výrobních nákladů jsou náklady 

technologické (řízené technickohospodářskými normami) a náklady na obsluhu řízení 

(kde jsou položky řízeny limity a normativy a jejich souhrn rozpočty).  

Dalším důležitým je rozlišení na náklady režijní a jednicové. Jako jednicové se 

označují ty (z technologických nákladů), které souvisí přímo s jedním výkonem 

(s jednicí). Ostatní technologické náklady stejně jako náklady na obsluhu a řízení, které 

souvisí s výrobou jako celkem, jsou označovány jako náklady režijní[19]. 

Ad2) Na co byly náklady vynaloženy?  

Odpověď na tuto otázku je pro podnik stěžejní. V prvé řadě přesně vymezuje výkon- 

tzv. kalkulační jednici. Rovněž ukazuje, kde je rentabilita (zisk) jednotlivých produktů.  

A protože jednotlivé výrobky přispívají různou měrou k prosperitě (tvorbě zisku) 

podniku, umožňuje řídit výrobkovou strukturu. Toto třídění nákladů se dále člení podle 

dalších kritérií[10]: 
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Dle přiřaditelnosti k výkonům se rozlišují: 

Náklady přímé - jednicové a takové režijní náklady, které přímo souvisí s určitým 

výrobkem) tzv. režií separabilní. Tento pojem označuje takové náklady, které jsou svým 

charakterem blízké režiím, a přesto je možné je přesně rozpočítat na prvky výrobního 

programu (produkty). Kupříkladu technologické energie. Jako nákladové energie  

(v podobě obecně definovaných nákladů na energie) patří mezi typické náklady nepřímé, 

ale s ohledem na jejich možnou těsnou vazbu na technologický proces (např. měřicí 

přístroj zakomponovaný přímo v technologickém – výrobním - zařízení) je lze snadno 

převést na náklady povahy nákladů přímých.  

Navíc pojem separabilní režie je významný i proto, že je na něm v podstatě založena 

kalkulační technika ABC – jednotlivých aktivit [10]. 

Náklady nepřímé (režie), jsounáklady společné více výkonům; nelze je jednoduše 

přiřadit, případně zajišťují výrobu jako celek [19]. 

2.4.3. Další členění kalkulačních nákladů v manažerském účetnictví 

Oproti běžnému (účetnímu) pojetí nákladů operuje manažerské pojetí ještě s několika 

dalšími rozlišeními nákladů. Hlavní rozdíl těchto dvou pohledů na řízení nákladů tkví – 

v případě manažerského pojetí nákladů - v práci s ekonomickými, tj. skutečnými nebo též 

relevantními náklady.  

Relevantní náklady „ovlivňují určité rozhodnutí, protože se v závislosti na něm 

změní“ [19]. Charakterizuje je závislost na výběru variant – např. použité technologie. 

Současně v sobě, opět na rozdíl od běžného účetnictví, zahrnují i tzv. náklady 

oportunitní (někdy uváděné jako alternativní) – neboli částku peněz, která je ztracena, 

když zdroje (práce, kapitál) nejsou použity na nejlepší ušlou alternativu. Jak píše Doležal 

[5], je toto pojetí oproti kalkulacím souvisejícím čistě s náklady na daný výrobek daleko 

přesnější.  

Podle jejich formy lze rozlišit v manažerském účetnictví náklady explicitní  

a implicitní. 

Explicitní náklady jsou takové, které podnik musí skutečně zaplatit. Neboli mají 

formu peněžních výdajů (např. na zakoupené výrobní zdroje, na nájemné, na použití 

zapůjčeného kapitálu.  

Implicitní náklady nemají formu peněžních výdajů, a proto jsou obtížně vyčíslitelné. 

K jejich zjištění se lze opět odkázat na použití nákladů oportunitních. Například za 

implicitní náklad je možno považovat mzdu, kterou by podnikatel obdržel, kdyby se 
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věnoval jiné pracovní činnosti. Takové – hypotetické - náklady jsou pro finanční 

účetnictví nezachytitelné. V různých manažerských rozhodnutích ale mohou být důležité.   

Utopené náklady – pojem, který označuje takové položky, které již byly v určité výši 

vynaloženy, a nedají tedy se již nijak ovlivnit. Kupříkladu náklady investované do 

primárního vývoje produktu podnik ponese bez ohledu na to, pro jakou další možnost 

(zda vůbec vyrábět, prodávat, případně za kolik) se rozhodne. Zkrátka tato investice již 

byla vynaložena a při konečném rozhodnutí by na ni neměl být brán ohled. 

2.4.4. Vývoj nákladů v čase a v závislosti na změnách objemu výroby  

Při pohledu na výrobní proces v kratším časovém úseku lze nalézt činitele, které se 

nemění, neboli jsou fixní (např. počet strojů či počet členů vrcholového managementu)  

a takové, které se naopak mění, tj. jsou variabilní, a to s objemem vyráběné produkce. 

Tato skutečnost se odráží v nákladech, jakožto peněžním vyjádření spotřeby všech 

výrobních činitelů. Fixní činitele vyvolávají vznik fixních nákladů, proměnné činitele 

vznik variabilních (proměnných) nákladů[19]. 

Ovšem při pohledu v delším časovém horizontu, je evidentní, že se mění VŠECHNY 

výrobní činitele. Z dlouhodobého hlediska se z každého krátkodobě fixního nákladu stane 

náklad proměnný, tedy variabilní. Proto některé prameny [19] uvádějí, že fixní náklady 

vlastně neexistují.  

Tyto dvě základní skupiny nákladů splynuly, naneštěstí, s dalším označením: náklady 

fixní bývají označovány jako nepřímé a náklady variabilní jako přímé. Je však otázkou 

zda toto ztotožnění je správné, dostačující a zda nemá zásadní vliv na další rozhodování. 

Základní rozdíl totiž spočívá v tom, jak a zda vůbec se náklady mění při změnách objemu 

výroby.    

Fixní náklady jsou takové, které se při změně objemu výroby výkonu nemění. 

Nejsou zde tedy zahrnuty položky, které by se přímo vázaly na každý jednotlivý 

vyprodukovaný výkon. Do této skupiny nákladů patří například pronájmy výrobních 

prostorů, investice do strojů, zřízení telefonního spojení, mzdy např. externích 

konzultantů, pojištění.  

Variabilní náklady - tato část nákladů roste s objemem výroby. Vždy zahrnují něco, 

co se váže s každým jednotlivým výkonem (výrobkem nebo službou). Příkladem 

variabilních nákladů může být materiál na výrobu. 

Podle objemu produkce se mohou variabilní náklady měnit, a to různými způsoby: 
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- proporcionálně (lineárně) – náklady rostou stejně rychle jako množství vyráběných 

produktů, 

- podproporcionálně (degresivně) – v takové situaci náklady rostou pomaleji než 

objem výroby, 

- nadproporcionálně (progresivně) – analogicky v tomto případě rostou náklady 

rychleji než objem výroby. To je stav nežádoucí a je zapotřebí přijmout taková 

opatření, která tento vývoj zastaví. 

- smíšeně – tedy ne všechny náklady vykazují stejný vývoj.  

2.5. Bod zvratu 

Elementárním propočtem pro efektivní produkci podniku je tzv. bod zvratu. Toto 

matematické a grafické vyjádření pomáhá podniku nalézt takové množství vyrobených 

produktů, které je pro něj výhodné vyrábět; ukazuje rovnováhu mezi tržbami a náklady – 

tedy mezi tím kolik by měl podnik vyrobit a prodat, aby dosáhl plánovaného zisku. 

Náklady při výpočtu bodu zvratu se dělí na variabilní (VN) a fixní (FN). Jejich prostým 

součtem dostaneme celkové náklady (CN). 

Z grafického vyjádření bodu zvratu (viz Obr. č. 1) lze vyvodit několik závěrů:  

- U každé činnosti existuje určité minimální množství, které je nezbytné k tomu, aby 

hodnocená aktivita nebyla za jinak nezměněných podmínek ztrátová 

- Přínos každého jednotlivého výkonu lze posuzovat podle příspěvku na úhradu 

(marže, krycí příspěvek). Příspěvek na úhradu je část prodejní ceny (tržeb), která 

zůstane po odečtení variabilních nákladů výkonu. 

- Co nelze přiřadit k jednotlivým výkonům jsou fixní náklady a zisk, a to z toho 

důvodu – jak už bylo řečeno- že nejsou konkrétním výkonem ovlivnitelné. 
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Obr. č. 1 Graf bodu zvratu 

 

Bližšímu zkoumání bodu zvratu se věnuje Analýza bodu zvratu (BEP analýza). 

Detailně se tomuto tématu věnuje např. Kalouda[12 ]. Popisuje provozní páku 

v kapitálově lehké a kapitálově těžké firmě. Ostatní podmínky jsou stejné. Zjednodušeně 

lze jeho úvahy shrnout takto: kapitálově lehká firma je taková, která ke svému podnikání 

nepotřebuje vysoké investice. Oproti kapitálově těžké firmě dosahuje dříve bodu zvratu – 

jinak řečeno, dříve dosahuje zisku. 

Kapitálově těžká firma potřebuje ke své činnosti velmi vysoké investice – např. 

podniky těžebního nebo hutního průmyslu. Bodu zvratu takovéto podniky dosahují 

později, ovšem když jej dosáhnou, roste jim zisk velmi rychle. Tento stav popisuje 

obrázek č. 2, na kterém je zobrazena dynamika tvorby zisku. 
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Obr. č. 2 Dynamika tvorby zisku 

Použité zkratky: 

FN-KL – fixní náklady kapitálově lehké firmy 

VN – variabilní náklady 

CN - KL – celkové náklady kapitálově lehké firmy 

FN – KT - fixní náklady kapitálově těžké firmy 

CN - KT – celkové náklady kapitálově těžké firmy 

BZ – KL bod zvratu kapitálově lehké firmy 

BZ – KT bod zvratu kapitálově těžké firmy 
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3. KALKULACE 

Nástrojem, který slouží ke stanovení nákladů a z nich vyplývající ceny výkonu je 

kalkulace. Z toho pak vyplývá její stěžejní význam pro řízení vývoje nákladů výkonů – 

prolínají se celým procesem řízení podniku [7]. Předmětem kalkulace nemusí být jen 

jeden určitý výkon jako výrobek, či poskytovaná služba (např. v dopravě přepravené 

tunokilometry, v energetice energie spotřebovaná v kilowathodinách či ve stravovacích 

zařízeních počet vydaných jídel), ale i více drobných výrobků (1 kg šroubků) či naopak 

části složitějších větších výrobků. Obecně řečeno, je tedy předmětem kalkulace tzv. 

kalkulační jednice, kterou je nutno jednoznačně předem vymezit, a to měrnou jednotkou 

např. ks, kg, m, hod.). 

Dle Hradeckého [7], jsou kalkulace důležité jako informační nástroj jak pro chod 

uvnitř podniku tak navenek. S trochou nadsázky bychom mohli říci, že fungují jako 

osnova, jako pravidla hry jménem Proces řízení podniku: představují základní informační 

podklad pro řízení nákladů jednotlivých výkonů, současně jsou základem při plánování  

a kontrole v operativním řízení (při kontrole jednicových nákladů, oceňování stavu  

a změny hotových výrobků a nedokončené produkce atd.) a rovněž jsou - kromě 

výchozího bodu pro stanovení vnitropodnikových cen - jedním z významných podkladů 

při rozhodování o struktuře a sortimentu produktových výrobků a cenové politice.  

3.1. Kalkulační systém 

Soubor kalkulací v podniku a vazby mezi nimi jsou definovány jako kalkulační 

systém. V podniku je to hlavní nástroj řízení nákladů: musí zajistit metodickou jednotu  

a vzájemnou návaznost kalkulací mezi sebou. Kalkulační systém lze členit z hlediska: 

- určité časové posloupnosti - doby sestavování kalkulací – předběžné a výsledné, 

- jejich struktury – postupné a průběžné kalkulace, 

- úplnosti nákladů – tzv. absorbční a neabsorbční kalkulace [16]. 

Do jaké míry bude dále kalkulační systém členěn a používán záleží na specifických 

znacích každého podniku – např. druhu a velikosti podniku, na nárocích na vypovídací 

schopnost kalkulací, na potřebě jejich využití v různých časových úsecích. 

Sledování nákladů v procesu kalkulací můžeme shrnout následujícím schématem:  

Předběžná kalkulace → plánování nákladů → sledování skutečných nákladů + 

výsledná kalkulace → zjištění odchylek vzhledem k plánu → návrh opatření (řešení 

problému vzniklých odchylek) →implementace opatření [12].    
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3.2. Kalkulace předběžné  

Podkladem ke všem předběžným kalkulacím, tedy takovým, které vznikají před 

zahájením výrobního procesu, jsou rozpočty nepřímých nákladů a technickohospodářské 

normy spotřeby nákladů přímých [19]. Představují ukládání úkolů v oblasti 

plánovatelných nákladů pro budoucí provádění výkonů. Aby bylo možno hovořit  

o systému, předběžné kalkulace se dále podrobněji člení. V různých typech či druzích 

výroby se setkáváme v kapitole předběžných kalkulací s kalkulacemi propočtovými, 

operativními či plánovanými.     

3.2.1 Propočtová kalkulace 

V situaci, kdy má v podniku dojít k výrobě nového nebo unikátního produktu a není 

k dispozici podrobná konstrukční a technologická dokumentace, přichází ke slovu v prvé 

řadě propočtová kalkulace. K jejímu vytvoření slouží předběžná kalkulace ceny, náčrtky, 

dosud dostupné technické parametry, hmotnost či v neposlední řadě, zejména ve 

strojírenské výrobě, skutečnosti z výroby podobného výrobku. Hradecký uvádí, že 

v tomto segmentu výroby jde o úplně nové výrobky se zcela novou funkcí jen ve velmi 

malém množství případů. Většinou se jedná pouze o obměny některých jejich funkčních 

částí či o změny určitých technických parametrů[7]. Propočtová kalkulace se tedy ve 

většině případů skládá z větší části z nákladů přesně stanovených a z menší části 

z nákladů rozpočtových. Hlavní uplatnění má v dlouhodobém plánování a strategickém 

řízení. Umožňuje nejenom sledování nákladů v podniku, ale je rovněž jedním z hlavních 

nástrojů marketingu. Bez (přesné) kalkulace není možné určit, jaká by měla být 

nákladová cena výrobku a zda tržní cena (která koneckonců může být nižší než cena 

nákladová) umožňuje ještě efektivní výrobu takového výrobku a za jakých podmínek [6].  

3.2.2. Operativní kalkulace 

V momentě, kdy jsou k dispozici platné operativní normy, technologické  

a organizační podmínky či standardy pro spotřebu materiálu a času, lze sestavit operativní 

kalkulaci. Některé prameny [19] dále rozlišují operativní kalkulaci výchozí – základní, 

která vychází při stanovení režijních položek ze sazeb režijních nákladů příslušných 

středisek platných od prvého dne určitého časového období (roku, čtvrtletí, měsíce)  

a operativní kalkulaci běžnou. Rozdíl mezi oběma tvoří změny norem (např. norma 

spotřeby materiálu a času), resp. odchylky skutečných nákladů. Po každé takové změně 

se platná operativní kalkulace mění na novou. Aktuální operativní kalkulace tedy odráží 
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platnou výši běžných operativních norem spotřeby ekonomických zdrojů. Lze tedy říci, 

že operativní kalkulace běžná je v podnicích nejpřesnější sestavovanou kalkulací, která je 

k dispozici. Proto se využívá v operativním řízení - jako úkol pro výrobní útvary. Jak 

operativní kalkulace základní, tak běžná jsou rovněž vnímány jako vyjádření 

vnitropodnikové ceny. V podniku, jímž se později bude práce zabývat, je místo 

propočtové kalkulace zažitý pojem kalkulace hrubá. Jak uvádí jeho pravidla [17], vychází 

z hrubého technologického postupu a slouží jako podklad při zpracování obchodních 

poptávek.   

3.2.3. Kalkulace Plánová 

Poslední z řady předběžných kalkulací je kalkulace sestavovaná na základě plánových 

norem přihlížející k opatřením, která se v daném období mají uskutečnit. Je vhodným 

nástrojem k řízení nákladů zejména ve stabilní sériové či hromadné výrobě.  

Liší se však mírou podrobností norem, na nichž je kalkulace postavená. Promítá se 

zde skutečnost, zda podnik produkuje jeden, několik málo výrobků či de facto 

hromadnou výrobu výrobků, ovšem vždy stejného typu či dle víceméně neměnné 

receptury a (nebo) zda je podnik zaměřen na heterogenní, členitou různě velkou výrobu, 

ale širokého sortimentu.  

V později popsaném podniku bude v praxi ukázána tato kalkulace jako ta, která 

vychází z optimálního technologického postupu dané výrobní položky a je oceněna jako 

součin plánovaných vztažných veličin postupu a plánovaných sazeb[17]. Plánová 

kalkulace je platná vždy pro určité časové období - uvádí se tedy jako kalkulace 

intervalová, kde základem bývá plánová kalkulace roční, konkretizovaná do plánových 

kalkulací čtvrtletních. Zobrazuje průměrné náklady výroby během tohoto období. Vlastní 

realizace spočívá v provádění plánovaných změn navázaných na plán výkonů, nákladů  

a tvorbu zisku, jejichž výsledkem jsou později nové operativní normy.   

3.3. Kalkulace výsledné 

Z časového hlediska jsou završením celého kalkulačního systému výsledné kalkulace. 

Zcela zřejmě se sestavují až po dokončení příslušného výkonu. Nejsou tedy nástrojem 

operativního řízení vývoje nákladů na výkony. Fungují jako kontrolní nástroj všech 

předešlých (předběžných) kalkulací daného výkonu. Pokud podnik skutečně porovná 

výslednou kalkulaci s některými druhy předběžné kalkulace, vznikne jeden z podkladů 

pro řízení cen, podklad pro sestavení propočtových kalkulací a časových řad. Toto tvrzení 
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dokazuje opět příklad podniku, kde pravidla [17] udávají výsledné kalkulace jako 

výpočet ze skutečně spotřebovaných vztažných veličin na daný výrobní příkaz vyráběné 

položky vynásobených plánovanými sazbami. Je zde používána jako ocenění dokončené  

i nedokončené výroby a je zpracována v interním systému [17]. 

Ani výsledné kalkulace nejsou – alespoň v některých pramenech – bez dalšího 

členění. Bere se v úvahu, zda se jedná o kalkulace okamžikové - sestavované v kusové či 

malosériové výrobě de facto ihned po dokončení výroby každého kusu či opět v menších 

či delších časových intervalech [7].  

3.4. Kalkulace průběžné a postupné 

Tyto kalkulace mají svou roli ve stupňovité výrobě, kdy polotovary vlastní výroby 

procházejí dalšími fázemi spotřebování. 

Postupná kalkulace – kalkulují se celkové náklady každého výrobního stupně, které 

pak přecházejí jako materiálové náklady obvykle v položce polotovary vlastní výroby do 

dalšího výrobního stupně. Nevýhodou je, že v kalkulaci finálního výrobku jsou veškeré 

náklady předcházejících výrobních stupňů kumulovány v jedné položce (polotovary 

vlastní výroby). Struktura nákladů je tak značně zkreslena.  

Průběžná kalkulace tento nedostatek odstraňuje. Neobsahuje položku „polotovary 

vlastní výroby“ a vlastní náklady na tyto polotovary se uvádějí podle původních 

kalkulačních položek. Ruční přepočet postupné kalkulace na kalkulaci průběžnou je 

poměrně pracný, ale v době moderních informačních technologií lze použít počítačové 

metody strukturní analýzy.  

3.5. Absorbční a neabsorbční kalkulace 

Toto je rozdělení kalkulací z hlediska metody přiřazení nákladů k výkonům. Jedná se 

pravděpodobně o nejčastěji používanou rovinu vnímání kalkulací. 

3.5.1. Absorbční kalkulace 

Metoda absorbční kalkulace (úplných nákladů, full costing) zahrnuje úplné  

(tj. všechny) náklady – beze zbytku všechny, tedy i takové, které nejsou zcela exaktně 

přiřaditelné a jež jsou označovány jako režijní. Z toho plyne i riziko vysoké chybovosti 

této kalkulace, a to za užití jakékoli ze tří kalkulačních technik absorbční metody – 

prostým dělením (tato technika nevykazuje chybu, pokud je použita v homogenním 

prostředí), dělením s poměrnými čísly či technikou procenta režie. Kalkulace se provádí 

nejčastěji na jeden kus (jednici) a v podstatě vždy jde o to, že je nejprve zkalkulován 
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materiál a mzdy, které se výrobku týkají a potom se výrobku přiřazují jednotlivé 

režie[12]. 

3.5.2. Kalkulační vzorec 

Pokud je možné, například po vzoru M. Portera, hledat a nalézt určité znaky (faktory) 

společné pro všechny kalkulace, nebude trvat dlouho a objeví se pojem kalkulační 

vzorec. Nejčastěji je definován jako obsahově podobné skupiny nákladů – tzv. kalkulační 

položky - vznikající při výrobě. I když každá výroba může mít svá specifika, seskupením 

těchto položek se vytvoří kalkulační vzorec. Jeho základní podoba (struktura) může 

vypadat například takto:  

1. Přímý materiál – materiál potřebný na zhotovení výrobku tvořící jeho podstatu 

2. Přímé mzdy – časová nebo úkolová mzda výrobních dělníků v přepočtu na jednu 

jednotku 

3. Ostatní přímé náklady – sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem  

a počítané z mezd výrobních dělníků 

4. Výrobní režie – náklady vznikající v souvislosti se zajištěním bezpečnosti výroby, 

ale nelze je převézt přímo na jeden výrobek (odpis DM, mzda opraváře, spotřeba 

energie) 

5. Vlastní náklady výroby  

6. Správní režie 

7. Zásobovací režie – náklady vznikající v souvislosti se zásobováním (mzda 

skladníka, náklady s dopravou…) 

8. Vlastní náklady výkonu 

9. Odbytové náklady 

10. Úplné vlastní náklady výkonu 

11. Kalkulovaný zisk – marže, kterou si podnikatel stanoví 

12. Prodejní cena bez DPH 

13. DPH – podle aktuálních zákonných nařízení 

14. Cena pro konečného spotřebitele 

3.5.3. Neabsorbční kalkulace - Metoda variabilních nákladů 

Z chyb se má člověk poučit, a tak metoda variabilních nákladů je postavená na 

okamžiku eliminace chyb způsobovaných chybným přiřazením režijních nákladů. Lze 

toho dosáhnout tím, že vyjde pouze z nákladů variabilních. Fixní náklady jsou zde 
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uvažovány jako jediný parametr (tzv. krycí příspěvek), jehož výška a způsob výpočtu je 

ponechán na technice metody, která se případ od případu může lišit – volba je tedy na 

kalkulantovi [10]. 

3.5.4. Metoda ABC – kalkulace podle aktivit 

Princip této metody je vlastně jednoduchý: proměnit režijní náklady na přímé (dle 

kopie přiřadit náklady dle skutečných příčinných vztahů). Pokud jsou nákladové položky 

(cost drivers) známy pro každou z potenciálních režií a jsou přiřazeny k danému výkonu, 

nemohou vzniknout žádné režijní náklady[8]. Ovšem jedním dechem nutno dodat, že tato 

metoda, která vznikla v 80. letech minulého století v USA, vyžaduje ohromné nároky na 

sledovací a evidenční systém podniku. I když zaznamenává další vývoj, má již od 

počátku své odpůrce. Např. Goldratt vyslovil názor, že tyto praktiky manažerského 

účetnictví jsou vlastní příčinou zhoršení produktivity v USA [6]. 

3.6. Cenotvorba na základě kalkulací 

Každá z dříve uvedených kalkulací má v podnikové praxi své opodstatnění. 

Přirážková kalkulace úplných nákladů je svázána s účtováním rozpracované výroby  

a rovněž při zadávání veřejných zakázek je tato kalkulace vyžadována [12]. Když je 

účetní období uzavřené a je třeba zpětně stanovit nákladové ceny, tak výstup z této 

kalkulace (nákladová cena) je naprosto přesný. Pokud je předpoklad objemu výroby 

v následujícím období stejný jako v období, za které je provedena kalkulace, pak bude 

 i výsledně stanovená cena reálně odpovídat podmínkám podniku. Ovšem je otázkou, zda 

je podnikem požadovaná cena vypočtená na základě kalkulace úplných nákladů 

akceptovatelná trhem. 

Pokud se pozmění pořadí položek u kalkulace úplných nákladů a vyjde se z tržní 

ceny, od které jsou odečítány jednotlivé nákladové položky, dojde se k výsledné 

odbytové marži. Pak je třeba posoudit, zda je tato marže natolik zajímavá, aby se 

vyplatilo výrobek ještě prodávat [12]. Ovšem stále zůstává otázka, zda jsou správně 

stanoveny položky režijních nákladů a předpoklad počtu prodaných kusů. A pokud je tato 

kalkulace použita v dnešním silně turbulentním prostředí, kdy jsou položky nákladů  

i tržeb pouze hrubě odhadovány, může se stát, že budou výrobky buďto neprodejné 

z důvodu vysoké ceny, nebo se podnik dostane do ztráty, protože tržby nepokryjí všechny 

náklady. 
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3.7. Kalkulace krycího příspěvku 

Pro tvorbu cen v podniku je mnohem výhodnější použití kalkulace krycího příspěvku, 

která je založena na členění nákladů na variabilní a fixní složku. Krycím příspěvkem je 

myšlen rozdíl mezi cenou a variabilní složkou nákladů, který slouží k úhradě fixních 

nákladů a po jejich zaplacení k tvorbě zisku. Nespornou výhodou tohoto typu kalkulace 

je postupné načítání krycího příspěvku, ze kterého lze vidět, jak jsou „online“ hrazeny 

fixní náklady. Takto je možno postupovat až do bodu zvratu, který je popsán výše v bodě 

2.5 této práce. 

Správně uchopená kalkulace krycího příspěvku je mocným nástrojem marketingu  

a cenotvorby. Protože umožňuje přesně určit bod, kdy je podnik již v zisku, je možno 

adekvátně reagovat na konkurenční cenové tlaky bez toho, aby byl ohrožen chod, 

respektive ziskovost společnosti.  

Další uplatnění nalézá ve správném pohledu na produktovou skladbu. Pomocí krycího 

příspěvku lze přesně určit, jak který výrobek přispívá k úhradě nezbytných fixních 

nákladů, či tvorbě zisku. S tím také úzce souvisí možnost odhalení výrobků, které nemají 

celou variabilní složku nákladů pokrytou, a tak vlastě odčerpávají prostředky ze společné 

kasy. 

V praktickém uplatnění tohoto druhu kalkulace je nutno správně vymezit variabilní 

náklady. Pokud by některé variabilní náklady byly chybně dlouhodobě považovány za 

fixní, bude krycí příspěvek nesprávně vyčíslen a pro takto kalkulující společnost mohou 

být následky přímo fatální. 
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4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Po popisu vybraného podniku a teoretickém úvodu bude řešena nosná část této práce, 

a sice rozbor současného stavu a nalezení slabých míst ve způsobu provádění kalkulace 

krycího příspěvku. Kořeny metodologie takovýchto rozborů můžeme nalézt již v díle 

francouzského myslitele první poloviny 17. století - Descarta [4]. Dodržení prvního  

z jeho čtyř metodologických pravidel – kritický či skeptický přístup k věci - je zřetelné již 

z toho, že tato práce vzniká. Bez určité míry skepse by autor, jako zaměstnanec 

vybraného podniku považoval proces tvorby kalkulace krycího příspěvku za jediný 

platný. Stejně jak jej dosud uznává, bohužel, většina kompetentních pracovníků. 

Descartes doporučuje nepřijímat žádnou věc, či pravidlo za platné, dokud nebude jeho 

platnost rozumově zdůvodněna bez jakékoli pochybnosti. Právě pochybnosti byly 

impulzem ke vzniku této práce. Situace, při které se má za správné, že prodejní cena je 

téměř čtyřikrát nižší než kalkulované výsledné náklady, zakládá ke skepsi dostatek 

prostoru. Zároveň je však nutno se vyhnout ukvapenosti a nečinit závěry. Alespoň dokud 

nebudou původní výchozí předpoklady potvrzeny nebo beze zbytku vyvráceny a na nich 

postavené závěry vyhodnoceny jako správné či nikoli.  

V souladu s druhým Descartovým pravidlem bude celý postup rozdělen na 

elementární součásti. Poté budou jednotlivé díly podrobeny pečlivému zkoumání tak, aby 

byla potvrzena nebo vyvrácena jejich správnost. Následně, podle třetího pravidla 

Descartovy Rozpravy o metodě budou z nejjednodušších prokázaných faktů sestavovány 

vyšší a vyšší úrovně tak, aby bylo naplněno pravidlo poslední – učinit úplný výčet  

a všeobecný přehled.  

Pro analýzu současného stavu byla vybrána zakázka rotorů čítající v době psaní práce 

25 vyrobených kusů. Protože ve vybraném podniku probíhá výroba od tekutého kovu až 

po finální opracování, bude jako první popsán (byť zjednodušeně) kompletní proces 

výroby takovéhoto rotoru. Následovat bude popis informačních systémů podniku, neboť 

hrají v tvorbě kalkulací nezanedbatelnou roli. Dále budou zmíněny funkce Business 

plánu, jakožto nejvýznamnějšího dokumentu krátkodobého plánování. Na popis 

kalkulačního schématu podniku bude navazovat detailní rozbor tvorby hrubé kalkulace. 

Otázky týkající se nákladů uplatňovaných v hrubé kalkulaci jako přímé, budou shrnuty 

v podobě PDPC diagramu. Další konkrétní náklady nazvané jako přímé, budou vyčísleny 

v přehledné tabulce a podrobeny logické úvaze o vhodnosti a správnosti jejich použití. 
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Rovněž bude zhodnocen způsob, jakým se v Hrubé kalkulaci počítá s vratným 

technologickým odpadem. 

4.1. Proces výroby rotoru 

Pro pochopení souvislostí a vazeb je vhodné zobrazit popisovaný proces v celé jeho 

šíři. Vhodným nástrojem takovéhoto zobrazení je vývojový diagram procesu. Jde  

o grafický nástroj, který zobrazuje posloupnosti a vzájemné návaznosti analyzovaného 

(případně navrhovaného) procesu[15]. Výroba rotoru (prakticky jakéhokoli, nejen 

z rozebírané zakázky) může být popsána právě takovým vývojovým diagramem  

(obr. č. 3). Přestože se, pro zachování přehlednosti, nelze vyhnout určitým 

zjednodušením, je tento popis dostatečný pro pochopení všech souvislostí při tvorbě 

kalkulací. Každý provoz má samostatně zpracovanou výrobní dokumentaci ve formě 

výrobního postupu. V něm jsou jednotlivě zaznamenány operace tak, jak chronologicky 

navazují po sobě. Takovýto postup, byť ve značně zjednodušené podobě, slouží také 

k tvorbě hrubé kalkulace při poptávkovém řízení. 

Samotná výroba rotoru začíná v provoze OCELÁRNA přípravou vsázky a tavením 

v elektrické odporové peci (EOP). Následuje převoz tekutého kovu v pánvi do zařízení 

sekundární metalurgie (ASEA) kde je kov nalegován na požadované chemické složení při 

současném vymíchávání argonem. Při odlévání tekuté oceli do kokil není možno využít 

celého objemu - mimo jiné proto, aby do nich nepronikla struska. Nespotřebovaná část 

(cca 5%) nazývána „vrat“ je po odlití do speciálních nádob a ztuhnutí používána znovu 

jako vstup do procesu. V kokile ocel po odlití ztuhne a při teplotě cca 750°C je takto 

vzniklý ingot vytržen a teplý převezen do provozu KOVÁRNA k přetváření.  

Kování začíná ohřevem na horní kovací teplotu a probíhá skrze několik operací, mezi 

kterými je předkovek postupně dohříván zpět na kovací teplotu. Na závěr kování jsou 

z předkovku odstraněny technologické přídavky, které se vrátí coby šrot znovu do 

přípravy vsázky v provoze OCELÁRNA. Samotný výkovek je vyžíhán, a to pro 

odstranění kováním vnesených pnutí a pro dosažení vhodných strukturních vlastností. 

Poté, co výkovek vychladne, jsou z něj odstraněny okuje. Projde vizuální kontrolou, je 

prozkoušen pomocí ultrazvuku (UZ) na průchodnost UZ vln a v poslední operaci jsou 

zjištěny jeho rozměry. Pokud skutečné rozměry neodpovídají požadovaným, je v naprosté 

většině případů ještě možná kovářská oprava. Případná UZ neprůchodnost je odstraněna 

novým žíháním. Pokud jsou rozměry v tolerancích a nejsou znatelné povrchové trhliny, je 

výkovek převezen do provozu OBRÁBĚNÍ k opracování. 
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V první části procesů, probíhajících v provoze OBRÁBĚNÍ, je výkovek opracován na 

rozměry dané hrubovacím výkresem. Vzniklý odpad (špony) je odvezen zpět do provozu 

OCELÁRNA, kde znovu vstupuje do nové vsázky. Opracovaný povrch umožňuje provést 

regulérní zkoušku pomocí ultrazvuku. Nevycházející UZ zkouška je důvodem k vyřazení 

kusu z dalšího zpracování – tzv. vyzmetkování. Pokud nejsou zjištěny nepřípustné vady, 

je kus uvolněn do tepelného zpracování (TZ). Kalírna, ve které TZ probíhá, organizačně 

spadá pod provoz KOVÁRNA, a to včetně kontroly mechanických vlastností a dalších 

zkoušek ve zkušebně. I z tohoto důvodu je postup TZ zpracován samostatně a v postupu 

obrábění se tepelné zpracování projeví jedním záznamem. Oproti tomu následné zkoušení 

je detailně rozpoložkováno na jednotlivé operace souběžně jak v postupu TZ, tak 

v postupu OBRÁBĚNÍ.  

V případě vyhovujících zkoušek (mechanických a magnetických vlastností, 

mikrostruktury apod.) pokračuje opracování provedením vývrtu a zhotovení vnějších 

rozměrů pro žíhání na odstranění pnutí. Následně, po převozu do Kalírny je provedeno 

žíhání na odstranění pnutí. Po vychladnutí a převozu zpět do OBRÁBĚNÍ je výrobek 

opracován na rozměry požadované zákazníkem. Špony jsou opět převezeny k přetavení 

do provozu OCELÁRNA. Pokud je při závěrečné zkoušce UZ a následném konečném 

přeměření rozměrů prokázána shoda s výkresovou dokumentací, je obrobek uvolněn 

k expedici zákazníkovi. Pokud výrobek vykazuje nepovolené ultrazvukové vady nebo 

neodpovídá výkresové dokumentaci, dochází k jeho vyzmetkování. Takto popsaný proces 

je samozřejmě poněkud zjednodušený. V praxi by při zjištění neshody nastoupilo jednání 

se zákazníkem o přípustnosti zjištěných odchylek, případně pokus o jejich odstranění  

a jako poslední fáze by nastoupilo projednání s útvary TPV a obchodu o využití na jinou 

zakázku. Ovšem pro pochopení procesu kalkulace jsou tyto detaily nepodstatné a mohly 

by být poněkud zavádějící. 
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Obr. č. 3 Vývojový diagram procesu výroby rotoru 
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4.2. Informační systémy podniku 

Před samotným popisem kalkulací je třeba v krátkosti popsat informační systémy (IS) 

společnosti. Jednak proto, že i data pro kalkulace jsou z těchto IS čerpána a také proto, že 

některé kalkulace vznikají právě zde. Pro zajištění informovanosti jednotlivých složek – 

provozů, úseků a útvarů jsou ve vybraném podniku využívány dva hlavní informační 

systémy. Jedná se o IS MAX a TPV 2000. Systémem IS MAX je řízen veškerý externí 

nákup, plánování výroby, její průběh (odepisování jednotlivých operací a předávky mezi 

provozy), jsou zde evidovány dvě z níže popisovaných kalkulací a ekonomické 

vyhodnocování. 

Systém TPV 2000 tvoří čtyři moduly: 

- WORKFLOW – systém, ve kterém útvar technické přípravy reaguje na poptávky  

a který slouží k řízení změn v zakázkách (tzn. k vyjádření se příslušných odborných 

útvarů). 

- MANAGER – systém, sloužící k umístění zakázkových listů a podmínek zákazníků 

včetně jejich změn. 

- KONSTRUKTÉR – slouží k zaznamenávání výkresové dokumentace a interních 

specifikací zakázek. 

- TECHNOLOG – v této podaplikaci jsou tvořeny a zaznamenávány technologické 

předpisy a postupy. 

4.3. Business plán 

Pro efektivní fungování jakéhokoli podniku je nutno vědět odkud vychází, kterým 

směrem se ubírá a kam by měl dojít. K takovému nasměrování cesty do dalších období 

slouží plánování. Nejinak je tomu i vybraném podniku. Nástroj každoročního plánování 

je zde nazván Business plán (BP). Je zpracováván podnikovým útvarem Controlling coby 

společný konsensus majitelů, top managementu, vedení provozů, ekonomického  

a obchodního úseku. Řeší náhled kompletního fungování podniku pro každý další rok. 

Součástí výstupů z BP jsou například výhledy na investice do nového vybavení, potřeby 

významných oprav, předpokládané Cash flow (CF), Rozvaha a Výsledovka (poněkud pro 

potřeby podniku upravený výkaz zisku a ztráty). Rozvaha, Výsledovka i CF jsou 

plánovány nejen souhrnně na celý rok, ale také podle jednotlivých měsíců. Údaje 
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Výsledovky jsou sumarizované z dílčích částí dle jednotlivých provozů, které jsou také 

součástí BP.  

Důležitými vstupy při tvorbě BP jsou údaje úseku Nákup, a to o předpokládaných, či 

již smluvně podložených cenách hlavních nakupovaných surovin a energií. Obchodní 

úsek vstupuje do BP s výhledy na uzavřené nebo předpokládané zakázky, včetně jejich 

cen. Z účetního pohledu je nutno brát v potaz údaj o odpisech a předpoklad mzdových 

nákladů. Nezanedbatelné jsou také náklady na opravy, údržbu nebo nákup strojů, zařízení 

a jiného vybavení nezbytného pro samotnou výrobu.  

Podklady z BP slouží mimo jiné také jako základna pro tvorbu kalkulací. V nesmírně 

složitém podniku, který v sobě slučuje značně rozdílné technologie nelze jednoduchým 

způsobem přiřazovat konkrétní náklady jednotlivým výrobkům. Proto je množství 

nákladů vyjadřováno sazbami a tyto sazby jsou určovány právě BP. Podstatnou funkcí 

BP je také stanovení optimální výše krycího příspěvku pro jednotlivé obory výrobků. 

4.4. Kalkulace ve vybraném podniku 

V Pravidlech účetních a ekonomických postupů vybraného průmyslového podniku 

jsou popsány tři typy používaných kalkulací: 

- Hrubá kalkulace je kalkulací vycházející z hrubého technologického postupu. Není 

navázána na IS MAX. Využívá se při zpracovávání obchodních nabídek a její 

provedení prakticky určuje podobu konkrétních kontraktů. Z tohoto důvodu může být 

tato kalkulace považována za nejdůležitější ze všech třech používaných kalkulací. 

Tato kalkulace je dle terminologie teoretické části kalkulací předběžnou – 

propočtovou. Obsahuje v sobě prvky jak kalkulace postupné, tak kalkulace průběžné. 

Jako jediná vykazuje znaky neabsorpční kalkulace. Pracuje s pojmy přímé náklady  

a příspěvek. V další části práce bude tento typ kalkulace důkladně rozebrán. 

- Plánovaná kalkulace je zpracovávána v IS MAX a vychází z optimálního 

technologického postupu. Zakázka je zde oceněna jako součin plánovaných vztažných 

veličin a plánovaných sazeb. Typově se tedy jedná o absorpční kalkulaci (úplných 

nákladů). 

- Výsledná (skutečná) kalkulace je vypočtena v IS MAX ze skutečně 

spotřebovaných vztažných veličin na daný výrobní příkaz vyrobené (případně ještě 

vyráběné) položky vynásobené plánovanými sazbami. Záznamy do IS MAX jsou 

pořizovány pomocí čárových kódů. Tento typ kalkulace je mimo jiné používán 
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k ocenění dokončené i nedokončené výroby. Údaje z této kalkulace jsou mimo jiné 

využívány k vyhodnocení správnosti hrubé kalkulace.  

S kalkulacemi, zejména s kalkulací výslednou, velmi úzce souvisí jedna s činností 

útvaru Controllingu. Controlling pomocí tzv. absorpce nákladů sleduje a vyhodnocuje 

(případně upravuje) plánované sazby používané v kalkulacích. Tato činnost je prakticky 

jedinou přímou vazbou finančního účetnictví na kalkulace. Tento výstup je taktéž 

vyžadován při finančním auditu, který tak sleduje správnost ocenění nedokončené 

výroby. 

4.4.1. Tvorba hrubé kalkulace 

Hrubou kalkulaci nové položky (zakázky) tvoří pracovník obchodního oddělení 

v předem daném formuláři zhotoveném v programu MS Excel. Členění je vidět na 

obrázku č. 4. Skládá se z těchto listů: 

- kalkulace nové položky (Hrubá kalkulace) – vyjadřuje výslednou kalkulaci všech 

provozů s vyjádřením souhrnného krycího příspěvku a jednotlivých jeho částí, 

- list pro zadávání podkladů ze systému TPV,  

- kalkulace materiálu – výsledkem je cena oceli vyjádřená v Kč na tunu, 

- list se sazbami tepelného zpracování, 

- kalkulace provozu KOVÁRNA – výsledkem je předávací cena výkovku a tepelného 

zpracování po vykování, 

- kalkulace provozu OBRÁBĚNÍ – výsledkem jsou náklady provozu a tepelného 

zpracování po obrábění. 

 

 
 Obr. č. 4 Schéma Hrubé kalkulace nové položky 

Jednotlivé kalkulace budou dále rozebrány podrobněji. Přiložené obrázky popisující 

listy Hrubé kalkulace neobsahují konkrétní hodnoty. 

Kalkulace 
nové položky 

(Hrubá kalkulace) 
 

Kalkulace 
materiálu 

Kalkulace 
KOVÁRNA 

Kalkulace 
OBRABĚNÍ 

Sazby 
TZ 

List   
TPV 
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Prvotním listem v celém formuláři je list pro zadávání ze systému TPV (viz obr. č. 5). 

Zde jsou uváděny prvotní informace – název zákazníka, číslo výkresu, popis produktu 

atd. Dále jsou zde uvedeny veškeré relevantní podklady z TPV 2000 – Technolog,  

tj. použitý materiál, hmotnost ingotu, hmotnost výkovku, režimy tepelného zpracování, 

expediční hmotnost, doby kování, doby opracování, požadavky na externí kooperace  

a speciální nářadí. Pomocí vzorců se zde zadané údaje přenáší na ostatní listy, kde se 

s nimi dále počítá. 

 
Obr. č. 5 List TPV 

 

Poněkud samostatnou kapitolou je Kalkulace materiálu, která není závislá na 

konkrétní zakázce. Vyčísluje (viz obr. č. 6) tunovou cenu jednotlivé třídy oceli na základě 

receptury. Jsou zde vyčísleny:  

- hodnota vsázky na bázi železa, 

- hodnota legur, 

- cena licí keramiky, 

- odpočet technologického zbytku, který se vrací zpět do výroby (tzv. vrat), 

- ostatní použitý materiál, 

- hodnota spotřebované energie, 

- cena dopravy.  
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Obr. č. 6 Vyčíslení variabilních nákladů materiálu 

 

Na listu sazeb tepelného zpracování (TZ) jsou vyjmenovány veškeré režimy 

tepelného zpracování a k nim uvedeny tyto sazby: 

- sazba Kč/kg – součet níže uvedených sazeb, 

- sazba energií – prakticky se jedná o variabilní náklady daného typu tepelného 

zpracování, 

- sazby fixní – rozpočtené fixní náklady výroby na jednotku předpokládané produkce, 

- kalkulovaný odpis (výrobního zařízení), 

- sazba PROV F – rozpočtené fixní náklady celého provozu mimo přímé výroby. 

4.4.2. Kalkulace KOVÁRNA  

(viz obr. č. 7) vyčísluje: 

- předávací cenu vstupního ingotu jako součin jeho hmotnosti a kilogramové ceny 

materiálu dané Business plánem, 

- cenu technologického odpadu, který se vrací zpět do Ocelárny – opět součin 

hmotnosti a kilogramové ceny, 

- náklady na ohřev dané technologickými časy uvedenými v TPV vynásobenými 

jednotlivými sazbami (součet pro jednotlivé lisy), 

- fixní náklady vyjádřené obdobně jako náklady na ohřev – tj. součiny časů a sazeb, 

- variabilní náklady tepelného zpracování po vykování vyjádřené součinem hmotnosti 

a energetické sazby, 

- fixní náklady tepelného zpracování – opět vyjádřené součinem hmotnosti a fixní sazby. 
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Obr. č. 7 Kalkulace provozu KOVÁRNA 

 

4.4.3. Kalkulace OBRÁBĚNÍ  

(viz obr. č. 8) vyčísluje: 

- kooperace, 

- náklady tepelného zpracování variabilní – dané součtem všech variabilních nákladů 

jednotlivých režimů, 

- náklady tepelného zpracování fixní – dané součtem všech fixních nákladů 

jednotlivých režimů, 

- náklady na dopravu, 

- náklady na přejímku, 

- náklady na obal, 

- náklady na speciální nářadí, 

- náklady na externí nákupy, 

- procento využití výkovku. 

Dále uvádí expediční hmotnost výrobku a položku s názvem „zaměstnaná kapacita“, 

pod kterou se skrývá předpokládaný počet hodin potřebných na obrábění. 

Náklady tepelného zpracování jsou vyjádřeny součinem hmotnosti a příslušné sazby. 

Variabilní náklady používají energetickou sazbu a fixní náklady sazbu fixní, která ovšem 

nekoresponduje se stejně nazvanou sazbou na listě tepelného zpracování. V kalkulaci 
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OBRÁBĚNÍ je pod tímto názvem použit rozdíl mezi výslednou sazbou (Kč/kg)  

a energetickou sazbou, zatím co u tepelného zpracování jsou takto označeny fixní 

náklady výroby, nikoli však celého provozu. 

 

Obr. č. 8 Kalkulace provozu OBRÁBĚNÍ 

 

4.4.4. Hrubá kalkulace nové položky 

Listem Kalkulace nové položky (viz obr. č. 9) jsou sumarizována data z ostatních 

listů z různých úhlů pohledu. Překlápí se zde data z listu TPV týkající se zákazníka, typu 

výrobku, materiálu, expediční a kované hmotnosti a hmotnosti ingotu. Jsou zde uváděny 

ceny výrobku – fakturační v nasmlouvané měně (USD, EUR) i korunová, přepočtená dle 

kurzu uváděného Business plánem. Rovněž zde lze nalézt informace o využití ingotu  

a výkovku.  

Samostatně jsou zde znovu vyčísleny náklady provozu KOVÁRNA a OBRÁBĚNÍ, 

tentokrát ovšem v režimu postupné kalkulace. Takto jsou stanoveny předávací ceny mezi 

provozy a na základě těchto cen i „příspěvky“ těchto dvou provozů. Součástí je také oddíl 

reagující na aktuální cenu materiálových vstupů korekcí příspěvku v provoze 

OBRÁBĚNÍ. 
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Obr. č. 9 Hrubá kalkulace nové položky 

TPV 

OBRÁBĚNÍ 

KOVÁRNA 

průběžná kalkulace 

předávací ceny 
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V další části jsou uváděny souhrny přímých nákladů jednotlivých provozů ve formě 

průběžné kalkulace. Zároveň probíhá jiné vyčíslení příspěvku, a to hned ve třech 

hladinách:  

1) absolutní hodnota příspěvku uváděná v Kč – získaná odpočtem sumy přímých 

nákladů od prodejní ceny, 

2) Procentní vyjádření téže hodnoty co v bodě 1), 

3) Podíl absolutní hodnoty příspěvku a počtu hodin plánovaných na obrábění. 

Poslední součástí je oddíl věnovaný datu zpravování a podpisům zpracovatelů. 

Zvláštní tabulka (viz obr. č. 10) popisuje rozhodnutí Business plánu o optimálních 

příspěvcích rozepsaných podle jednotlivých oborů výrobků. Tato tabulka je zde uváděna 

pro možnost okamžité konfrontace vypočteného příspěvku s plánovaným. 

 
Obr. č. 10 Výše optimálních příspěvků 

 

4.5. Hrubá kalkulace a stanovení ceny 

Současně používaná hrubá kalkulace je jedním z podkladů při stanovení ceny 

nabízených výrobků. Nejdůležitějším kritériem při cenotvorbě je ale aktuální realita na 

trhu. Kromě velmi výjimečných případů (zejména nutnost velmi rychlého dodání), není 

možné nabízet výrobky za ceny vyšší, než za jaké dovolí konkurenční okolí. U relativně 

tvarově jednoduchých součástek lze jako srovnávací hledisko použít kilogramovou cenu. 

Nákupčí odběratelů si takto výrazně usnadňují práci s porovnáváním nabídek  

a obchodník při nabídkách ví, v jakých cenových relacích by se měla pohybovat 

nabídková cena. Pro zjištění, zda se takto nabízený produkt vůbec vyplatí vyrábět je 

použita právě hrubá kalkulace. 

Dalším využitím hrubé kalkulace, zejména údaje o krycím příspěvku je možnost 

přímého porovnání více (druhů) výrobků za účelem rozhodnutí, který z nich je 
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rentabilnější vyrábět. Bude upřednostněn takový výrobek, který generuje vyšší krycí 

příspěvek. Pro ekonomiku podniku to následně znamená, že dříve dosáhne bodu zvratu, 

nebo zvýší zisk. Takovéto využití je však možné pouze v případě, že má podnik zcela 

naplněny kapacity. V praxi však nikdy nemůže dojít k takovémuto naplnění, a tak lze 

využít hrubou kalkulaci i ke zjištění, zda se podniku vyplatí kooperovat v oblasti úzkých 

míst procesu. 

Nyní je namístě zmínit průběh poptávkového řízení u kalkulované zakázky popsané 

v této diplomové práci. Nešlo o přímé rozhodnutí nákupního oddělení zákazníka, které by 

reagovalo po obdržení nabídek od více dodavatelů buďto přijetím, nebo zamítnutím. 

Zakázka byla soutěžena tzv. elektronickou aukcí. Na počátku odběratel zprůměroval 

nabízené ceny od všech dodavatelů a tento průměr použil jako startovací cenu pro aukci. 

Aukce následně probíhala v předem vymezeném, relativně krátkém čase tím způsobem, 

že jednotlivý dodavatelé snižovali nabídky až do doby, kdy poslední nabídl cenu nejnižší. 

Při takto koncipovaném pojetí nabídkového řízení je obzvláště nutné přesně vědět, 

kdy má ještě zakázka pro výrobce přínos a to v podstatě on-line. Při použití jiného typu 

kalkulace (např. úplných nákladů) by rozhodování o snížení ceny bylo podstatně 

složitější. Při změně ceny u kalkulace krycího příspěvku je možná okamžitá zpětná 

reakce, protože se mění jediná položka – krycí příspěvek. Pokud je tedy kalkulace dobře 

koncipována, poskytuje relevantní údaje a je dobře stanoven rámec, ve kterém se má 

krycí příspěvek pohybovat. Současně je možno přesně stanovit minimální cenu, při které 

je zakázka pro výrobce ještě rentabilní. 

4.6. Výpočet krycího příspěvku 

Ve vybraném podniku je použití metody kalkulace krycího příspěvku (KKP) omezeno 

na výpočty týkající se cenotvorby a částečně zasahuje do plánování na úrovni provozů. 

Vzhledem k členitosti výroby, historickým souvislostem a náročnosti případné změny  

(v IS systémech, účetnictví, plánování a v myšlení zaměstnanců) by využití krycího 

příspěvku pro výpočet bodu zvratu bylo pravděpodobně velmi nesnadné a možná i ne 

zcela efektivní. Už jen to, že se kalkulace neúplných nákladů pomocí krycího příspěvku 

zavedla, znamenalo malou revoluci v náhledu na propočty a cenotvorbu. Ovšem 

pravděpodobně ne úplně šťastné řešení je způsob provádění tohoto typu kalkulace. 

V jednom formuláři (viz předchozí popis Hrubé kalkulace) jsou společně zapracována 

data sloužící obchodníkům ke stanovení ceny, informace pro vedení provozů  

o předávacích cenách mezi provozy a korekce kalkulace podle aktuálních vstupů. 
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Dokonce ani použitá terminologie při popisu položek neodpovídá zažitým definicím  

a navíc není ani není jednotná. Např. na listě provozu KOVÁRNA je uveden termín 

variabilní náklady resp. „Var. náklady“, obdobné náklady jsou na listě provozu 

OBRÁBĚNÍ popisovány pouze jako „náklady“, aby se v souhrnném listě Kalkulace nové 

položky nazývaly „přímé náklady“. Již samotná nejednotnost v užitém názvosloví 

uživatele i samotné zpracovatele Hrubé kalkulace musí značně mást. 

Pro zachování srozumitelnosti bude dále pro náklady ve popisovaném příkladu 

používán termín shodný se souhrnným listem – a sice přímé náklady (PN). Krycí 

příspěvek (používaný termín - „příspěvek“) je v současné Hrubé kalkulaci vyčíslen jako 

rozdíl prodejní ceny a přímých nákladů. Jakékoli hodnocení musí jít v určitých logických 

krocích. V tomto případě bude prvním krokem souhrn kalkulovaných nákladů do podoby 

systematického diagramu a jeho doplnění o otázky, které Hrubá kalkulace dosud neřeší, 

nebo je vyjadřuje nejednoznačně. Tímto doplněním vznikne diagram PDPC zobrazený na 

obr. č. 11. Oproti standardnímu PDPC diagramu, kdy jsou do obláčků zaznamenávány 

konkrétní plánovaná opatření [19], jsou zde pouze položeny otázky, na které budou 

hledány odpovědi v poněkud širších souvislostech, než by bylo do diagramu možno 

přehledně zapsat.  

Přímé náklady nejsou v diagramu členěny striktně podle provozů, ale jsou zde 

odděleny náklady tepelného zpracování opracovaného výkovku. V samotné Hrubé 

kalkulaci jsou tyto náklady vyčísleny na listu OBRÁBĚNÍ a uváděny jako vnitřní 

kooperace. V kalkulaci KOVÁRNY se nevyskytují vůbec, přestože je TZ tímto provozem 

realizováno. Pro přehlednost jsou zaznamenány pouze skupiny nákladů, ne jejich úplný 

výčet.  

Tyto skupiny nákladů budou detailně rozebrány z pohledu jejich relevantnosti při 

výpočtu krycího příspěvku. Podle použité literatury [např. 9,10,12,16,19] slouží krycí 

příspěvek k úhradě fixních nákladů podniku a vyčísluje se odečtením VARIABILNÍCH 

nákladů od prodejní ceny výrobku. Jako variabilní jsou definovány ty z nákladů, které 

rostou se vzrůstající produkcí. Podle Synka [19] do nich spadají jednicové náklady a část 

režijních nákladů. Dále pak uvádí, že rozdělení nákladů na fixní a variabilní má smysl 

pouze v krátkodobém horizontu, neboť neměnnost fixních nákladů je pouze relativní. 

V dlouhodobém horizontu jsou všechny náklady považovány za variabilní. Taková 

definice není pro praktickou realizaci zrovna nejšťastnější. Aby bylo možno jasně určit, 

které náklady považovat za variabilní, je nutno je k něčemu vztáhnout.  
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Obr. č. 11 PDPC diagram přímých nákladů u současné kalkulace 

 

Hrubá kalkulace je ve zvoleném podniku generována zejména pro stanovení ceny 

vyráběného zboží. Výroba má charakter velkých, materiálově a technologicky náročných 

strojírenských dílů vyráběných na zakázku – v podstatě jde o kusovou výrobu. Z toho je 

nutno při členění nákladů vycházet.  

Jednoznačně lze jako variabilní náklady označit všechny materiálové vstupy 

spotřebované pro výrobu oceli. Vzhledem k hmotnosti lze jako variabilní náklad označit  

i dopravu. Náklady na obaly hotových kusů, externí kooperaci, případně na jednorázové 

speciální nářadí také přímo rostou s produkcí. Potud je stávající Hrubá kalkulace co do 

charakteru nákladů jednoznačná. Dále jsou její položky poněkud diskutabilní. Proto nyní 
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budou skupiny nákladů detailněji rozebrány včetně odpovědí na otázky položené v PDPC 

diagramu. 

4.6.1. Přímé náklady OCELÁRNA  

Prvním ocelárenským nákladem je vsázka na bázi železa (Fe). V malé míře se mohou 

používat housky surového železa, dále pak externě nakupovaný ocelový šrot. Velký podíl 

na vsázce tvoří také vratky ze všech procesů podniku, tj. ocelárenský vrat, kovářské 

odseky a špony z obrábění. Protože podíl těchto technologických zbytků není 

zanedbatelný (může se jednat i o polovinu hmotnosti použitého ingotu), je nutno v Hrubé 

kalkulaci i jim věnovat pozornost. Zacházení s odpočty těchto vratů není ve všech částech 

kalkulace jednotné, a proto bude tomuto tématu věnována samostatná část po rozboru 

všech částí Hrubé kalkulace.  

Pro dosažení požadovaného chemického složení se do tavby přidávají legovací 

prvky. Při odlévání se tzv. licí cesta staví z keramických součástí, které jsou pouze na 

jedno použití. Tyto náklady jsou přímé a lineárně rostou s objemem produkce – jsou tedy 

jednoznačně variabilní. Vzhledem k tomu, že ocelárenská technologie je založena na 

elektrických odporových pecích (EOP) se spotřebou elektřiny srovnatelnou s odběrem 

dvou městských částí, tak i energie jsou jednoznačně variabilním nákladem. Spotřeba 

v kancelářském traktu a při svícení na hale je tak poměrově bezvýznamná, že se tyto 

náklady nevyplatí dělit. Totéž platí pro náklady na technologickou vodu, používanou ke 

chlazení v porovnání s vodou spotřebovanou pro mytí.  

Poněkud odlišný pohled je třeba upřít na náklady s označením ostatní materiál. Co 

se pod tímto pojmem vlastně skrývá? Ostatním materiálem je myšlena vyzdívka pánví, 

tavící elektrody, teplu odolné desky do licích šoupátek, argon sloužící k ochraně licího 

proudu apod. U těchto složek nákladů sice není možno přesně určit, ke kterému ingotu 

patří, ale dlouhodobým sledováním lze přesně propočítat, jak jsou spotřebovávány 

v závislosti na produkci. Tím pádem je lze také, bez jakékoli pochybnosti označit jako 

variabilní. Také náklady na dopravu jsou závislé od dopravovaného množství a lze je 

považovat za variabilní. 

V používané Hrubé kalkulaci jsou veškeré variabilní náklady rozpočteny na jednotku 

produkce – tj. na tunu oceli toho kterého druhu. Takto pojaté určení nákladů je naprosto 

legitimní, protože mezi vyprodukovaným množstvím oceli a náklady na její výrobu se 

projevuje takřka lineární závislost.  
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Neřešenou otázkou u nákladů provozu OCELÁRNA je „Kam se poděly náklady na 

mzdy?“. Pomineme-li údržbu a technickohospodářské pracovníky (THP), můžeme 

rozdělit oceláře na ty, kteří se přímo podílí na tavbě a odlévání ingotu a na ty, kteří 

s ingotem manipulují po vychladnutí. Tak jako tak se přímo podílí na konkrétní části 

výroby a stěží by se jejich práce mohla považovat za fixní náklad. Tavit se bude pouze 

jeden druh oceli, odlévat se bude jedna tavba, vytrhávat jeden ingot atd. Z tohoto pohledu 

lze považovat tuto část mzdových nákladů také za variabilní. Po autorově konzultaci 

s ekonomickým oddělením vyplynulo, že mzdové náklady výrobních dělníků jsou 

přibližně ve výši nákladů na dopravu. Do Hrubé kalkulace nejsou vůbec zahrnuty.  

4.6.2. Přímé náklady KOVÁRNA 

Přímé náklady provozu KOVÁRNA jsou v Hrubé kalkulaci rozděleny na náklady pro 

ohřev materiálu pro kování a na náklady tepelného zpracování (TZ) po vykování. 

Náklady na ohřev jsou vyčísleny jako součin sazby lisu a minut kování. Byť vypadá 

takovéto stanovení nákladů poněkud zvláštně, má svou logiku. Vzhledem k tomu, že 

tvářený kov při kování chladne, je možno jej tvářet pouze po určitý čas. Podle tohoto 

chladnutí jsou stanoveny také jednotlivé operace technologického postupu a z toho 

vyplývající čas. Pro další operaci je nutno polotovar znovu ohřát na kovací teplotu. To 

znamená spotřebovat určité množství energie. Z těchto vztahů, pokud je známa cena 

média sloužícího k ohřevu, lze určit vazbu mezi dobou kování a náhřevem na teplotu. 

V průběhu kování rovněž dochází ke spotřebě elektrické energie pro pohon hydrauliky 

lisů a manipulačních jeřábů. Tato spotřeba je také započítána v energetické sazbě. 

Všechny tyto vztahy jsou vyjádřeny sazbou lisu. Odpovědi na otázky položené v PDPC 

diagramu jsou tedy obě kladné: ano, náklady v sazbě na ohřev je možno považovat za 

variabilní; ano, existují další variabilní náklady, které v dané sazbě doposud nejsou 

všechny zohledněny. 

Co není zohledněno v sazbě, jsou mzdové náklady obsluhy lisu. Při úvaze je možno 

vycházet z předpokladu, že obsluha lisu vždy kove pouze jeden výkovek. Tím pádem je 

její odměna v době práce lineárně závislá na čase tohoto kování. Jeden kus z rozebírané 

zakázky byl kován cca šest hodin partou pěti kovářů. Průměrné mzdové náklady včetně 

příplatků a zákonných odvodů činní přibližně 200,- Kč na hodinu. Prostým výpočtem lze 

dojít k tomu, že mzdové náklady na kování jsou 6 000,- Kč. Tyto náklady lze bez 

pochyby považovat za variabilní vzhledem k jednotce výkonu – tj. k vykovanému rotoru. 

Jiná situace ovšem nastává při pohledu na mzdy obsluhy pecí, případně technické 
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kontroly. Tito pracovníci souběžně pracují na více kusech a rozpočítávání na jeden 

výkovek by bylo zbytečně složité. Stejně tak pracovník opalující okuje a další 

zaměstnanec, který výkovek proměřuje, stráví na konkrétním kuse relativně krátký čas  

a oba plní i jiné úkoly (např. nakládku hotových kusů, úklid okují apod.), takže by bylo 

kontraproduktivní jejich mzdu rozpočítávat jako variabilní náklad. Proto lze mzdové 

náklady těchto zaměstnanců považovat, společně s platy THP, za náklad fixní. 

Po vykování, před zahájením žíhání, jsou z výkovku odděleny technologické zbytky. 

Jedná se o části půdy a hlavy ingotu, které sloužily v průběhu kování jako manipulační 

čepy. Jejich podíl na nákladech bude opět (jako v OCELÁRNĚ) vyhodnocen samostatně.  

Dalším kalkulačním nákladem provozu KOVÁRNA je položka TZ - žíhání po 

vykování. Je vypočtena součinem hmotnosti výkovku a energetické sazby dané BP. 

Logika této položky je v tom, že pro ohřev i řízené chladnutí hmotnostní jednotky je 

nutno vynaložit určité množství tepla a toto teplo je možno získat spotřebou použitého 

média – v tomto případě spálením plynu. Byla zde opět historicky prokázána lineární 

závislost spotřeby plynu na hmotnosti ohřívaného kusu. Tato závislost je uvedena ve 

sloupci „sazba energ.“ na listě TZ pro každý z používaných programů TZ zvlášť. Ve 

vztahu k vyráběnému rotoru jde tedy o náklad variabilní. Ke mzdovým nákladům 

pracovníků, obsluhujících pece platí totéž, co v předcházejícím odstavci. Jejich plat je 

možno považovat za fixní náklad.  

Co není dále v kovárenské části kalkulace řešeno, jsou náklady na dopravu. Na této 

konkrétní zakázce jsou dopravní náklady kalkulovány v OCELÁRNĚ ve výši 2 865,- Kč 

a v OBRÁBĚNÍ ve výši 2 000,- Kč. Jak vyplývá z vývojového diagramu je realizována 

jedna doprava – a sice z KOVÁRNY do OBRÁBĚNÍ. I při přiklonění se k nižší z obou 

uvedených částek je nutno kalkulovat s variabilním nákladem na dopravu ve výši 2 000,- 

Kč. A to tím spíše, že doprava je řešena externí společností. 

4.6.3. Přímé náklady tepelného zpracování. 

Kalírny, ve kterých probíhá tepelné zpracování (TZ), jsou ve vztahu k popisované 

Hrubé kalkulaci v poněkud zvláštní situaci. Organizačně jsou zařazeny pod provoz 

KOVÁRNA a veškeré náklady se tak účetně projeví právě zde. Ovšem z hlediska 

technologického postupu jsou operace TZ (náhřevy, kalení, žíhání i mechanické a jiné 

zkoušky) uvedeny v postupu Obrábění. Samozřejmě se toto týká situace popisované 

zakázky – tzn. u TZ opracovaných výrobků. Některé druhy výrobků jsou tepelně 

zpracovávány v černém (vykovaném) stavu. Pak jsou operace TZ zaznamenány  
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v kovárenském postupu. Každopádně ať je kus zpracováván  „černý“ nebo opracovaný, je 

vystavena Průvodka tepelného zpracování, kde je popsán přesný postup TZ, hodnoty 

požadovaných vlastností a způsob jejich zkoušení. Ovšem samotné odpisy těchto operací 

jsou prováděny podle jiných technologických postupů. Z pohledu výsledných kalkulací 

není takováto situace na závadu, jednoduše se proúčtují provedené operace coby 

meziútvarová kooperace na účtech tř. 8 a 9.  

Jiná situace ovšem nastává při tvorbě Hrubé kalkulace. Technolog OBRÁBĚNÍ při 

tvorbě Hrubého technologického postupu řeší program TZ, který dostane od útvaru 

Metalurgie. V rámci daných programů TZ jsou propočtově stanoveny také náklady na 

zkoušky, ovšem až v sazbě „PROV F“. Tato sazba se ovšem promítá v Hrubé kalkulaci 

pouze mezi fixní náklady a tudíž se projeví pouze u výpočtu předávacích cen mezi 

provozy. Konkrétně u rozebírané zakázky coby náklady OBRÁBĚNÍ v položce 

„kooperace TZF“. Dále, pokud se nejedná o extrémně náročné a běžně neprováděné 

zkoušky, již zkoušky nejsou v hrubé kalkulaci započítány. 

A zde se dostáváme k odpovědi na otázku položenou v PDPC diagramu: „Kde jsou 

zohledněny mechanické zkoušky?“. Náklady na provádění zkoušek lze stěží, ve vztahu ke 

konkrétnímu výrobku, považovat za fixní. Pokud se kus nebude vyrábět, nebudou ani 

náklady na zkoušky. Pokud by se měla rozebrat situace konkrétního jednoho rotoru ze 

sledované zakázky, byly provedeny tyto zkoušky: 

- 4x trhací zkouška se stanovením Rm (mez pevnosti), Rp0,2 (mez kluzu), prodloužení 

a zúžení, 

- 12x zkouška vrubové houževnatosti, 

- 4x zkouška magnetické indukce (MI), 

- 4x zjištění mikrostruktury (MS), 

- 16x zkouška tvrdosti. 

Pro všechny zkoušky musela být vyrobena zkušební tělesa, což v tomto případě čítá 

práci jednoho dělníka na přibližně pět hodin (5x 170,- Kč = 850,- Kč). To lze považovat 

za jednoznačně variabilní náklad. Propočet spotřebované elektrické energie by byl 

(vzhledem k několika používaným strojům a relativně malému odběru) nejspíše 

nerentabilní, a tak mohou být tyto náklady zařazeny mezi fixní. Stejně tak je možno jako 

fixní považovat náklad na zkoušení tvrdosti a práci zkušebního technika u zkoušek 

vrubové houževnatosti a u tzv. trhacích zkoušek. Ovšem jako jednoznačně variabilní 

náklady musí být považovány náklady na provedené zkoušky MI a MS. Tyto zkoušky 

jsou realizovány externími zkušebními společnostmi a jejich cena není zanedbatelná: 
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500,- Kč za jednu MS a 4 000,- Kč za jednu MI. Celkem se jedná o náklad v hodnotě  

18 000,- Kč (bez DPH). Variabilní náklady na zkoušky jednoho rotoru tedy, pouze u TZ, 

činní 18 850,- Kč. 

Nejvyšším variabilním nákladem TZ je jednoznačně náklad na spotřebu energie – 

jednak elektrické, tak i plynu. Stejně jako u nákladů TZ v Kovárně jsou i v Kalírně 

vyjádřeny tyto náklady propočtenou sazbou vyjadřující lineární závislost hmotnosti  

a vložené energie. Tyto sazby jsou uvedeny na listě TZ Hrubé kalkulace.  

Další položenou otázkou v PDPC diagramu je řešení nákladů na dopravu a doprava 

vůbec. Při hledání odpovědi je nutno zohlednit způsob dopravy (nejen)do TZ. Na rozdíl 

od odvozu z Kovárny (viz předchozí kapitola) je v případě této zakázky kus přepravován 

následujícím způsobem:  

hrubováni v provozu OBRÁBĚNÍ→jeřáb→navazující kalírenské hala (patřící pod 

provoz KOVÁRNA)→jeřáb zpět→další opracování v provozu OBRÁBĚNÍ→auto 

externí společnosti→další opracování v jiné hale provozu OBRÁBĚNÍ→auto externí 

společnosti→žíhání pro odstranění pnutí v kalírenské hale (patřící pod provoz 

KOVÁRNA). 

 Potud je doprava zohledněna v kalkulaci OBRÁBĚNÍ. Zbývá ale ještě jeden převoz 

autem externí společnosti k finálnímu opracování načisto do provozu OBRÁBĚNÍ. Ten 

již nikde zohledněn není. Ve shodě s odstavcem o dopravě v kapitole 4.6.2. tak lze 

vyvodit, že s každým takovým převozem uniká z kalkulací cca 2.000,- Kč.  

4.6.4. Přímé náklady OBRÁBĚNÍ 

Pohled na variabilní náklady (nazývané pouze náklady, respektive označené Kč/kus) 

v části věnované provozu OBRÁBĚNÍ je poněkud zarážející. Pokud bude odečtena část 

nákladů připadající na TZ, zůstane variabilním nákladem částka 3 000,- Kč připadající na 

dopravu a obal. Nabízí se otázka „Co vlastně v obrábění dělají?“. Pokud je z výkovku, 

který má v dané zakázce hmotnost 22 000kg vyroben obrobek vážící 15 700kg, tak 

pravděpodobně nějakou činnost a s ní spjaté náklady provoz vykazovat musí. Kromě 

neřešené problematiky otázky: Kam se ve sledovaném příkladu v nákladech podělo  

6 300kg třísek, které v obrábění vznikly (a v předcházejících provozech byly nějak 

kalkulovány), zůstává podstatná otázka: Co je spotřebováváno v OBRÁBĚNÍ? V první 

řadě musí být u každého obráběcího stroje přítomna obsluha. Obráběcí stroje, které 

umožňují opracování takto velkých obrobků, nemají zanedbatelný příkon. Ve vývojovém 
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diagramu procesu výroby jsou patrny ultrazvukové zkoušky – jsou náklady na ně natolik 

tak malé, že mohou být zařazeny mezi fixní? Tyto otázky jsou ostatně položeny už při 

zpracovávání PDPC diagramu. 

Odpovědi na ně se v části nalézají už při zpracovávání kalkulace. Je zde uvedena 

položka „zaměstnaná kapacita“, která prakticky pojednává o čase, který výrobek stráví 

při opracování. Lze pominout diferenci mezi Hrubou kalkulací (180 hodin) a skutečně 

plánovaným časem uvedeným v technologickém postupu (215,5 hodiny). Je 

pochopitelné, že čas věnovaný tvorbě hrubého postupu neumožňuje detailní pohled, tak 

jako u zpracování skutečného postupu sloužícího k výrobě. Ovšem co pominout nelze, je 

to, že se s těmito náklady v Hrubé kalkulaci nepočítá vůbec. Při mzdových nákladech 

specialistů obrábění ve výši 200,- Kč na hodinu a průměrných nákladech na spotřebu 

elektrické energie ve výši 15,- Kč na hodinu dostáváme souhrnně částku 38 700,- Kč 

na jeden rotor. Jakkoli je možno diskutovat o přesnosti uvedených částek, nelze 

diskutovat o tom, že vnesená práce a evidentní spotřeba elektřiny je, ve vztahu ke 

konkrétnímu výrobku, bez jakékoli pochybnosti nákladem VARIABILNÍM! Přestože 

dodavatel energie není schopen fakturovat energii rozpočtenou na jednotlivé obráběcí 

stroje a mzda každého konkrétního dělníka účastnícího se výrobního procesu je jiná, lze 

stanovit přibližné hodnoty. Tak lze vytvořit Hrubou kalkulaci bližší realitě, ovšem 

vypovídající v poněkud jiných číslech než dosud. 

Další položkou neřešenou v Hrubé kalkulaci je prověření ultrazvukem (UZ). Zatímco 

po vykování je zkoušen výkovek pouze na průchodnost (zkouška je hotova v řádu desítek 

minut) a náklady na její provedení jsou minimální, v provoze OBRÁBĚNÍ musí být 

výrobek prozkoušen v celém objemu. Tato zkouška zabere zkušenému pracovníkovi dobu 

od čtyř do šesti hodin a tyto zkoušky jsou v postupu dvě. V současné době jsou na 

opracovaných výkovcích prováděny UZ zkoušky zaměstnanci podniku, avšak ještě 

v době zpracovávání Hrubé kalkulace této zakázky byla najímána specializované firma. 

Jak se projeví náklady na zkoušení? Takto je položena otázka v PDPC diagramu. Jsou 

tedy zkoušením myšleny pouze zkoušky UZ? Před opracováním je nutno výkovek (byť 

změřený v KOVÁRNĚ) důkladně proměřit a prorýsovat. Pokud budou pominuta měření 

v průběhu opracování, je nutno minimálně na konci obrábění výrobek důkladně proměřit 

a zpracovat rozměrový protokol. Nad těmito operacemi opět stráví několik pracovníků 

nemálo času. Konkrétně prorýsování rotoru zabere přibližně tři hodiny a konečné 

změření, včetně vypracování protokolu také (minimálně) tři hodiny. Pokud tedy spočteme 

čas věnovaný zkoušení (2x UZ, prorýsování, měření) dostáváme 16 hodin. Pokud tento 
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čas vynásobíme průměrnými hodinovými mzdovými náklady na odborné pracovníky 

(200,- Kč) dostaneme částku 3 200,- Kč jako skutečně vynaložené prostředky na jeden 

konkrétní rotor. Jak je možné tyto náklady nezahrnovat mezi variabilní? Tím spíše když  

i pro zpětnou kontrolu jsou všechny operace – obrábění, zkoušky i měření- odepisovány 

pomocí čárových kódů, a to včetně časů začátků a konců těchto operací? 

U Hrubé kalkulace OBRÁBĚNÍ je nutno,- i při stále ještě zjednodušeném rozboru-  

konstatovat velmi podstatný nárůst nákladů, které by se měly pro kalkulaci krycího 

příspěvku považovat za variabilní, a to ve výši 1 396%. V absolutních číslech to znamená 

zvýšení variabilních nákladů z částky 3 000,- Kč na částku 44 900,- Kč včetně původně 

započtených nákladů na obal a dopravu. Jakýkoli další komentář postrádá význam. 

4.6.5. Technologický vrat 

Jak bylo v předcházejících kapitolách řečeno, technologický odpad se po oddělení 

vždy vrací do provozu OCELÁRNA k dalšímu zpracování. Dochází tím k výraznému 

snížení externě nakupovaných surovin, zejména ocelového šrotu, ale i legovacích prvků. 

To zejména proto, že jsou zbytky separovány podle tříd oceli a pro výroby konkrétního 

typu je možno použít odpad té samé třídy. Nutnost dolegovávání je tak minimální. 

Použitelný odpad, který v průběhu procesu výroby (nejen řešeného rotoru) vzniká, má 

různý charakter. Ocelárenský vrat je po odlití monolit daný tvarem nádoby, do které se 

odlévá. Hmotnost tohoto bloku je rovna hmotnosti odlitého kovu. V KOVÁRNĚ jsou po 

vykování odseknuty manipulační čepy (odseky). Ovšem po součtu hmotností 

expedovaného výkovku a odseků by výsledkem nebyla hmotnost ingotu. Dokonce ani 

přibližná. Výsledná diference by byla kolem 10% a to proto, že při ohřevu dochází 

k oxidaci povrchu a vznikají okuje. Tento stav je zohledněn i v kalkulaci KOVÁRNY 

tak, že je o tuto část ponížena hmotnost šrotu. Samotné okuje se sice také vrací do 

vsázky, ale výtěžnost železa není tak výrazná. Pro další úvahy se s nimi, coby 

využitelným odpadem nebude počítat a budou pouze odečteny jako ve zmíněné kalkulaci. 

Interní cena kovárenských odseků i ocelárenského vratu je daná BP ve výši sedmi korun 

na kilogram. 

Naprosto opomenutou položkou v Hrubé kalkulaci je použitelný odpad - třísky 

vzniklé v obrábění. Je to poněkud zarážející, neboť v dalších podnikových kalkulacích – 

operační a výsledné – započteny jsou. Cena těchto třísek je kalkulována dle BP čtyřmi 

korunami na kilogram.  I když je cena každého z odpadů stanovena jinak, bylo by vhodné 

se všemi technologickými odpady kalkulovat stejným způsobem. Jen při pohledu na 
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řešenou zakázku je takto v Hrubé kalkulaci opomenuto 25 200,- Kč. Vliv využitelných 

odpadů na Hrubou kalkulaci bude zohledněn v kapitole Vyhodnocení.  

4.7. Vyhodnocení 

Shrnutí výše uvedeného rozboru jednotlivých položek Hrubé kalkulace průřezově 

jednotlivými provozy bude nejjednodušší provést v přehledné formě tabulek. Tabulka č. 1 

vyčísluje souhrn nákladů nazývaných jako přímé v současné podobě Hrubé kalkulace. Při 

prodejní ceně rotoru ve výši 1 111 800,- Kč je tzv. příspěvek stanovený pomocí součtu 

přímých nákladů ve výši 345 551,93 Kč. Vyjádřeno procentuálně 31,08%. V tabulce č. 2 

jsou tyto náklady zobrazeny bez započítání použitelného technologického odpadu. 

Souhrn přímých nákladů, které zůstanou po odečtení, respektive přičtení částky za 

odpady (803 470,- Kč). Jde totiž o skutečně vynaložené náklady kalkulované jako přímé 

v Hrubé kalkulaci. Rozložení nákladů je zřejmé z tab. č. 3. Z tohoto úhlu pohledu je 

příspěvek 308 329,93 Kč, neboli 27,73%. 

Pokud bude nazíráno na náklady z pohledu variability tak, jak byly popsány v části 

věnující se rozboru, bude výsledná diference ještě vyšší. Pro odlišení nebudou náklady 

nazývané přímé, ale variabilní. Příspěvek pak bude nazván krycí příspěvek. Cena, 

logicky, zůstává stejná. Variabilní náklady na jeden rotor vzrostou na 874 668,40 Kč  

a krycí příspěvek klesne na 237 131,66 Kč – tj. 21,33%.  

Cílem Hrubé kalkulace je objektivní vyčíslení variabilních nákladů tak, aby mohl být 

stanoven optimální krycí příspěvek. Díky metodice použité v práci je rozdíl oproti 

původní Hrubé kalkulaci ve výši 108 420,33 Kč na jeden kus rotoru. Do doby zpracování 

této práce bylo vyrobeno 25 kusů. Prostým vynásobením lze dojít k rozdílu 2 710 508,14 Kč. 

I když je v práci proveden náhled pouze na jednu z mnoha zakázek, je zřejmé, že systém 

evidence zakázek, a tedy i nákladů (a stanovení krycích příspěvků) je nastaven pro 

všechny zakázky stejně.  
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Tab. č. 1 Rozložení přímých nákladů dle současné Hrubé kalkulace 
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Kalkulační hmotnost (kg) 1138,04 
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Hmotnost do TZ 16500,00 
Vsázka Fe (Kč) 7144,95 

 
Šlechtění – sazba (Kč) 2,19 

Legury (Kč) 6230,63 
 

Šlechtění – náklady (Kč) 36 135,00 
Licí keramika (Kč) 329,72 

 
Řízené chladnutí – sazba (Kč) 1,04 

Ostatní materiál (Kč) 2001,71 
 

Řízené chladnutí – náklady (Kč) 17 160,00 
Energie (Kč) 5273,83 

 
Žíhání na odstranění pnutí – sazba (Kč) 1,57 

Doprava (Kč) 100,00 
 

Žíhání na odstranění pnutí – náklady (Kč) 25 905,00 
Vrat (Kč) -374,42 

 
Přímé náklady TZ (Kč) 79 200,00 

Hmotnost ingotu (t) 28,65 
    

Přímé náklady OC (Kč) 593 239,07 
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LIS č. 1 – sazba (Kč) 201,82 
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Kooperace (Kč) 0,00 
LIS č. 1 - čas (min.) 242,00 

 
Doprava (Kč) 2 000,00 

LIS č. 2 – sazba (Kč) 220,44 
 

Přejímka (Kč) 0,00 
LIS č. 2 - čas (min) 99,00 

 
Obal (Kč) 1 000,00 

Kování celkem (Kč) 70 664,00  
Speciální nářadí (Kč) 0,00 

Hmotnost výkovku (t) 22,00 
 

Externí nákup (Kč) 0,00 
TZ – sazba (Kč) 2,12 

 
Přímé náklady OBR (Kč) 3 000,00 

TZ – náklady (Kč)  46 640,00 
    

Techn. odpad – šrot (Kč) 26 495,00  CELKEM PŘÍMÉ NÁKLADY (Kč) 766 248,07 Přímé náklady KOV (Kč) 90 809,00 
  

 

Tab. č. 2 Propočet přímých nákladů očištěných od vlivu odpadu 
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Kalkulační hmotnost (kg)  1138,04   
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Hmotnost do TZ (kg) 16500,00 

Vsázka Fe (Kč) 7144,95   Šlechtění – sazba (Kč) 2,19    

Legury (Kč) 6230,63   Šlechtění – náklady (Kč) 36 135,00    

Licí keramika (Kč) 329,72   Řízené chladnutí – sazba (Kč) 1,04    

Ostatní materiál (Kč) 2001,71   Řízené chladnutí – náklady (Kč) 17 160,00    

Energie(Kč) 5273,83   Žíhání na odstr. pnutí – sazba (Kč) 1,57    

Doprava (Kč) 100,00   Žíhání na odstr. pnutí – náklady (Kč) 25 905,00    

Hmotnost ingotu (t) 28,65   Přímé náklady TZ (Kč) 79 200,00    

Přímé náklady OC (Kč) 603 966,07            
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LIS č. 1 – sazba (Kč) 201,82      

O
B

R
Á

B
ĚN
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Kooperace (Kč) 0,00    

LIS č. 1 - čas (min.) 242,00   Doprava (Kč) 2 000,00    

LIS č. 2 – sazba (Kč) 220,44      Přejímka (Kč) 0,00    

LIS č. 2 - čas (min) 99,00   Obal (Kč) 1 000,00    

Kování celkem (Kč) 70 664,00      Speciální nářadí (Kč) 0,00    

Hmotnost výkovku (t) 22,00   Externí nákup (Kč) 0,00    

TZ – sazba (Kč) 2,12      Přímé náklady OBR (Kč) 3 000,00    

TZ – náklady (Kč) 46 640,00      CELKEM PŘÍMÉ NÁKLADY (Kč) 803 470,07    
Přímé náklady KOV (Kč) 117 304,00      
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Tab. č. 3 Propočet variabilních nákladů  

O
 C

 E
 L

 Á
 R

 N
 A

 
Kalkulační hmotnost (kg) 1138,04   

TE
PE

LN
É 

ZP
R

A
C

O
V

Á
N

Í Hmotnost do TZ (Kč) 16500,00 

Vsázka Fe (Kč) 7144,95   Šlechtění – sazba (Kč) 2,19    

Legury (Kč) 6230,63   Šlechtění – náklady (Kč) 36 135,00    

Licí keramika (Kč) 329,72   Řízené chladnutí – sazba (Kč) 1,04    

Ostatní materiál (Kč) 2001,71   Řízené chladnutí – náklady (Kč) 17 160,00    

Energie (Kč) 5273,83   Žíhání na odstr. pnutí – sazba (Kč) 1,57    

Doprava (Kč) 100,00   Žíhání na odstr. pnutí – náklady (Kč) 25 905,00    

Mzdy (Kč) 100,00   Zkoušky (Kč) 18 750,00    

Hmotnost ingotu (t) 28,65   Doprava (Kč) 2 000,00    

Variabilní náklady OC (Kč) 606 831,07      Variabilní náklady TZ (Kč) 99 950,00    

              

K
 O

 V
 Á

 R
 N

 A
  

LIS č. 1 – sazba (Kč) 201,82      
O

B
R

Á
B

ĚN
Í 

Kooperace (Kč) 0,00    

LIS č. 1 – mzdy (Kč) 16,67      Doprava (Kč) 2 000,00    

LIS č. 1 - čas (min.) 242,00   Přejímka (Kč) 0,00    

LIS č. 2 – sazba (Kč) 220,44      Obal (Kč) 1 000,00    

LIS č. 2 – mzdy (Kč) 16,67      Speciální nářadí (Kč) 0,00    

LIS č. 2 - čas (min) 99,00   Externí nákup (Kč) 0,00    

Kování celkem (Kč) 76 347,33      Měření a zkoušky (Kč) 3 200,00    

Doprava (Kč) 2 000,00      Opracování (mzdy + elektřina) (Kč) 38 700,00    

Hmotnost výkovku (t) 22,00   Zaměstnaná kapacita 180,00    

TZ – sazba (Kč) 2,12      Variabilní náklady OBR (Kč) 44 900,00    

TZ – náklady (Kč) 46 640,00      CELKEM VARIABILNÍ NÁKLADY (Kč) 874 668,40    
Variabilní náklady KOV (Kč) 122 987,33      

 

Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že vyhodnocení proběhlo na jednu stranu se 

započítanými náklady na odpad a na druhou bez těchto nákladů. Je to proto, že na listu 

Kalkulace nové položky, která je přikládána k obchodnímu případu a signována vedením 

podniku není nikde patrno, že je s odpadem kalkulováno. Skutečné náklady tak vypadají 

nižší, než ve skutečnosti jsou. A navíc, díky skutečně započítávaným částkám za odpady, 

nejsou ani takto pojaté náklady objektivní. Hmotnostní a finanční vyjádření 

technologických odpadů je zřetelné z tabulky č. 5 a grafu na obrázku č. 13. V závěrečné 

části práce bude navržen způsob, jak se s částkami za odpad vypořádat. Na závěr je 

uvedeno shrnutí v tabulce č. 4 a zobrazeno v grafu č. 12. 

 

Tab. č. 4 Souhrn různého pojetí nákladů 

  Původní PN PN bez odpadu VN bez odpadu 
OCELÁRNA 593 239,07    603 966,07    606 831,07    
KOVÁRNA  90 809,00    122 987,33    122 987,33    
TZ 79 200,00    79 200,00    99 950,00    
OBRÁBĚNÍ 3 000,00    3 000,00    44 900,00    
CELKEM 766 248,07    803 470,07    874 668,40    
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Obr. č. 12 Porovnání původního a nového rozložení přímých nákladů 

 

Tab. č. 5 Vratný odpad 

  Vratný odpad Kč Vratný odpad Kg 
OCELÁRNA 10 726,99    1532 
KOVÁRNA  26 495,00    3785 
TZ 0,00    0 
OBRÁBĚNÍ 25 200,00    6300 
CELKEM 62 421,99    11617 

 

 
Obr. č. 13 Vratný odpad 
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5. NÁVRH TVORBY HRUBÉ KALKULACE 

V průběhu analýzy současného způsobu tvorby hrubé kalkulace vyplynula na 

povrch následující slabá místa, či nesrovnalosti: 

- nejednotnost a nejednoznačnost započítávání technologických odpadů do 

kalkulace, 

- nezohlednění variabilní části mezd, 

- nezohlednění variabilních nákladů na energie v OBRÁBĚNÍ, 

- opomenutí nákladů na zkoušení, 

- prolínání údajů postupné a průběžné kalkulace, 

- uvádění údajů, které s kalkulací ne zcela souvisí,  

- z výše uvedeného celková nejednotnost a nepřehlednost Hrubé kalkulace. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti bude následovat návrh nového procesu 

pro výpočet krycího příspěvku, respektive pro zpracovávání Hrubé kalkulace. Před 

samotným návrhem je nutno vypořádat se s otázkou technologického odpadu, který 

vzniká v průběhu celého procesu a jeho vrácení k dalšímu využití. 

5.1. Vratný odpad 

Vratný odpad jednoznačně není nákladem, protože náklady snižují hospodářský 

výsledek. Zpětné využití technologického odpadu naopak tento výsledek zlepšuje. 

Z pohledu kalkulace to může být, jak bylo dříve vypočteno, dokonce velmi výrazné 

zlepšení. Skutečnost, že je využit odpad vrácením do procesu výroby, však nemůže 

být důvodem k tomu, aby se deformoval pohled na reálně vnesené náklady 

výrobního procesu. Pokud by tomu tak bylo, stačil by „administrativní“ zásah 

zvyšující cenu tohoto odpadu a náklady by byly mávnutím kouzelného proutku 

sníženy o výrazné procento. Ovšem smyslem firemních záznamů (což kalkulace jistě 

jsou) je předkládat realitu podnikání co nejpřesněji a nejrealističtěji.  

Z tohoto důvodu budou v Hrubé kalkulaci vyčísleny skutečné variabilní náklady 

procesu výroby od oceli po finálně opracovaný výrobek. Na základě takto 

stanovených variabilních nákladů bude vyčíslen Krycí příspěvek (KP), a to jak 

v absolutní částce, tak v procentním vyjádření zobrazujícím kolik procent tvoří KP 

z ceny výrobku. Finanční přínos vratného technologického odpadu bude souhrnně 

zobrazen vedle nákladů. Přínosem takovéhoto zobrazení bude možnost využít 

hodnoty odpadu jako jistého „polštáře“ při extrémním tlaku zákazníka na cenu.  
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5.2. Formulář Hrubé kalkulace 

Při tvorbě nového dokumentu je nejprve nutno sjednotit používané názvosloví. 

Náklady, které se mění v závislosti na zpracovávání konkrétního výrobku, budou 

nazývány variabilní náklady (VN). Příspěvek bude nazýván krycí příspěvek (KP).  

Na obrázku č. 14 je uvedeno členění relevantních variabilních nákladů tak, jak 

vyplynulo z analýzy. Z tohoto členění vychází i nový formulář pro zpracování Hrubé 

kalkulace. Konkrétní částky jednotlivých položek variabilních nákladů budou 

vypočítávány na samostatných listech obdobně jako v nynější Hrubé kalkulaci. 

Samostatně budou vyčíslovány režimy týkající se tepelného zpracování, které lze tím 

pádem na listě provozu OBRÁBĚNÍ úplně zrušit. Na všech listech budou odstraněny 

části týkající se fixních nákladů. Tyto části činí Hrubou kalkulaci nepřehlednou  

a odvádí pozornost od jejího hlavního účelu. Důkladné vyčíslení, včetně detailního 

rozboru podílu fixních nákladů poskytuje (mnohem přesněji) plánovaná kalkulace. 

Výchozím listem bude opět list TPV, do kterého budou zaznamenávány údaje 

z TPV 2000 – Technolog. Na listě budou přidány položky týkající se zkoušek po TZ 

a po obrábění. Samotné TZ bude samostatnou podkapitolou. Ve výpočtu materiálu 

bude vynechán vrat a přidány náklady na variabilní složku mezd. Na listě 

KOVÁRNA budou přidány výpočty variabilní složky mezd a oddíl vyčíslující 

dopravu.  

Úplně novým listem bude vyčíslení variabilních nákladů na tepelné zpracování. 

Bude mít podobnou strukturu jako v současnosti používaná část věnovaná TZ na listě 

OBRÁBĚNÍ. Přibydou však oddíly týkající se zkoušek a dopravy. Samostatný list se 

sazbami TZ bude zachován. 

Na listě provozu OBRÁBĚNÍ budou nově uvedeny oddíly týkající se mezd 

výrobních dělníků a kontrolorů. Stejně jako na listě TZ budou uvedeny také zkoušky. 

Rovněž zde bude vyhrazen prostor pro vyčíslení variabilní části spotřeby elektrické 

energie.  
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Obr. č. 14 Členění variabilních nákladů 
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Obr. č. 15 Návrh souhrnného listu Hrubé kalkulace 

 
Výrazné změny nastanou v souhrnném listu Hrubé kalkulace (viz obr. č. 15), 

který je v podstatě jejím výstupem a slouží k rychlé a přehledné orientaci v celé 

Hrubé kalkulaci.  Výrazným doplněním je oddíl věnovaný výpočtu vratného 

technologického odpadu (špon) do provozu OCELÁRNA. Naopak odstraněny byly 

ty části, které Hrubou kalkulaci znepřehlednily a působily matoucím dojmem. 

Zejména se jedná o „pseudopříspěvky“ jednotlivých provozů počítaných na základě 

předávacích cen. Také korekce příspěvku podle aktuálních vstupů není pro základní 

účel Hrubé kalkulace relevantním údajem.  
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5.3. Stanovení ceny 

Při tvorbě nového postupu pro zpracovávání Hrubé kalkulace se vycházelo ze 

základní funkce tohoto důležitého úkonu. Zpracování Hrubé kalkulace totiž vytváří 

základnu pro tvorbu nebo akceptaci tržní ceny. Cena je v tomto pojetí tvořena 

součtem variabilních nákladů a krycího příspěvku. Ten slouží primárně k úhradě 

nákladů fixních a poté k tvorbě zisku společnosti. Pokud budou variabilní náklady 

vypočteny nesprávně, bude deformován krycí příspěvek a výsledné hospodaření 

podniku nemusí, i při plánované výši tržeb, dosáhnout předpokládaných výsledků.  

Tento případ nastal i v situaci naznačené ve čtvrté kapitole. Pro neopravitelnou 

vadu bylo nutno vyzmetkovat hřídel, jejíž prodejní cena byla nasmlouvána na 

155 550,- Kč. Přímé náklady dle Hrubé kalkulace činily 126 500,- Kč – tzn. 

s pozitivním příspěvkem. Ovšem náklady dle výsledné kalkulace byly stanoveny na 

512 199,- Kč. Výsledný rozdíl byl vysvětlován zejména vysokými režijními náklady 

vzniklými mimo jiné odpisy strojního zařízení. Ty měly být vysoké z důvodu malé 

produkce v daném časovém období. Vzhledem ke struktuře výsledné kalkulace (tj. 

úplných nákladů) bylo takové vysvětlení managementem všeobecně přijato a náklady 

odepsány do ztráty. Ovšem po přepočtení variabilních nákladů v duchu nové Hrubé 

kalkulace dostává, bez ohledu na neopravitelnou vadu, předchozí konstrukce výrazné 

trhliny. Vypočtené variabilní náklady totiž jsou 166 531,- Kč. To znamená nejen, že 

takto kalkulovaný kus již v době uzavření kontraktu nepřinášel pozitivní (krycí) 

příspěvek, ale dokonce ve výsledku 10 801,-Kč odčerpal. 

Stanovení ceny produktu je vážným rozhodnutím velmi výrazně ovlivňujícím 

hospodářský výsledek jakékoli společnosti. Doslova rozhoduje o bytí či nebytí 

organizace. Hlavním směrem uvažování v průběhu tohoto procesu by mělo být 

neustálé uvědomování si základního pravidla prosperity: přítok peněz, které 

zaplacení ceny způsobí, musí být větší, než odtok peněz, které tvorba produktu stojí. 

Pokud tato podmínka splněna není, nemá ani význam uvažovat o návratnosti 

investic, rozvoji a jiných položkách skrytých pod přídavné jméno fixní. 

Pokud budou v tomto duchu zainteresované osoby zodpovědně přistupovat 

k tvorbě Hrubých kalkulací, pak budou přínosy cen pro výsledky společnosti od 

počátku jejich stanovení mnohem zřejmější.  
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6. ZÁVĚR 
V této práci byl postupně popsán vybraný průmyslový podnik zabývající se 

zpracováním oceli od tekuté fáze až po finálně opracované strojní díly velkých 

rozměrů. V teoretické části byl nastíněn pohled na náklady z hlediska 

konkurenceschopnosti a popsány různé úhly vnímání třídění nákladů. Byly také 

objasněny různé způsoby kalkulací, přičemž podstatná část byla věnována rozboru 

kalkulace krycího příspěvku. 

V praktické části byl detailně rozebrán proces výroby rotoru z konkrétní 

realizované zakázky. Rovněž byly popsány jednotlivé způsoby kalkulací ve 

vybraném podniku včetně jejich využití. Detailně byla rozebrána Hrubá kalkulace, 

která jako jediná primárně slouží k vyčíslení krycího příspěvku připadajícího na 

každý konkrétní výrobek. Bylo konstatováno, že současný způsob tvorby Hrubé 

kalkulace je nepřehledný a díky množství údajů odvádí pozornost od samotné 

podstaty Hrubé kalkulace, podílet se na cenotvorbě díky rozkladu na variabilní 

náklady a krycí příspěvek.  

Dále bylo kriticky zhodnoceno zacházení s vratným technologickým odpadem 

v průběhu Hrubé kalkulace. Bylo konstatováno, že se odpad nezapočítává ve všech 

kalkulacích stejně. Respektive v některé části se započítává a v jiné vůbec ne. Již 

tento fakt je přinejmenším značně matoucí. Samotné započítávání odpadu jako, de 

facto, záporného nákladu zkresluje pohled na skutečně vynaložené náklady procesu. 

U jednotlivých položek Hrubé kalkulace bylo vyhodnoceno, zda odpovídají 

definici variabilních nákladů; pokud ne, byly odstraněny. Také byly přehodnoceny 

některé náklady původně považované za fixní, jako variabilní a jako takové přidány 

do kalkulace. Stejně tak byly přidány ty z nákladů, které se v procesu výroby 

konkrétního výrobku chovají jako variabilní a ujasněn pohled na vratný 

technologický odpad. Závěrem byla kalkulace zjednodušena odstraněním 

irelevantních položek. 

Při psané této práce jako by se několikrát „píchlo do vosího hnízda“. Nicméně 

byl položen základ pro intenzivní vnitropodnikovou diskuzi ohledně způsobu 

provedení Hrubé kalkulace, jejího pravého významu ale i o širokém dopadu jejího 

kontextu pro celý podnik. Tato diskuze je v době dokončení práce v plném proudu  

a směřuje k zavedení popsaných změn do podnikových směrnic a procesů. 
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Příloha č. 1 – Organizační schéma podniku 
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