








 
 

ABSTRAKT 

Tématem této bakalářské práce je využití kalkulací nákladů ve výrobním podniku. 

Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, a to druhy kalkulací, kalkulační metody 

a posouzení možností využití kalkulací nákladů ve výrobním podniku. 

V první části jsou nadefinovány základní pojmy, kalkulační systém a jsou zde popsány 

jednotlivé kalkulace v závislosti na časovém úseku pro který jsou určeny. Druhá kapitola se 

věnuje jednotlivým kalkulačním metodám, včetně jejich možností aplikace v podnicích. Třetí 

kapitola je věnována skutečnému využití kalkulací v podnicích. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Kalkulace nákladů; druhy kalkulací; kalkulační systém; kalkulační metoda; náklady 

ABSTRACT 

The topic of the bachelor thesis is cost calculation in the production enterprise. Thesis 

is divided into three main chapters, types of calculations, calculation methods and assessing 

the possibilities of cost calculation in the production enterprise. 

The first part defines the basic concepts and costs system and describes the different 

calculations depending on the time period for which they are intended. The second chapter 

deals with the various calculation methods, including their potential applications in 

enterprises. The third chapter is devoted to the actual use of the calculations in enterprises 
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1 Úvod 

Pro dobře fungující systém ekonomického řízení v každém tržně orientovaném 

podniku jsou důležité kalkulace. Mnohem důležitější, než se manažerům na klíčových 

pozicích zdá. Základem kalkulačního systému je výpočet přímých (jednicových) nákladů za 

kalkulační jednice (výrobky) a následně rozvrh střediskových režijních nákladů na tyto 

kalkulační jednice, který by měl směřovat k co nejadresnějšímu přiřazení nákladů na jednotku 

výkonu. V nejužším smyslu bývá kalkulační systém chápán jako nezbytná součást 

informačního systému podniku jako sestra rozpočetnictví, statistiky, operativní evidence 

a účetnictví. V řadě podniků kalkulace slouží jen k výpočtu přímých (jednicových) nákladů na 

základě receptur nebo kusovníků a rozvrhování režijních nákladů nevěnují již větší pozornost. 

Dokáže vypočítat, kolik bude stát průchod daného výkonu firmou a jaká by měla být konečná 

cena výkonu, aby podnik v součtu neprodělal.  

V dnešní aktivní podnikové praxi je pro řízení významnější controllingové pojetí 

kalkulací, které plně respektuje tržní orientaci firem, pestrou škálu produktů a směrů, odlišné 

chování jednotlivých druhů nákladů. Pozornost je věnována hlediskům příčin a míst vzniku 

nákladů, odpovědnostem za skupiny nákladů podle jejich ovlivnitelnosti. Je běžné souběžné 

využívání několika kalkulačních členění, kdy má každé své opodstatnění a svůj význam pro 

správné a včasné rozhodování. Při současné softwarové podpoře je možné v jednom 

kalkulačním pohledu používat několik rozvrhových základen, pracovat průběžně s hodnotami 

plánovými, pevnými zúčtovacími, operativními, skutečnými či zpřesňovanými. 

Controlling je prostředek systémového a aktivního, do budoucna zaměřeného 

koncepčního přístupu k řízení. K tomuto stylu účinně přispívají kalkulace, je třeba pouze 

opustit zastaralý pohled na účetní disciplínu a přizpůsobit je náročným požadavkům na 

informace v měnících se podmínkách, vybavit je moderní terminologií a vytvořit z nich 

odpovídající nástroj interního řízení prosperity. 

Předkládaná bakalářská práce řeší problematiku využití kalkulací ve výrobním 

podniku. Ze zadání této práce vyplývají tři cíle, které jsou postupně řešeny v jednotlivých 

kapitolách. 

 Druhá kapitola je věnována významu kalkulací a definováním jejich jednotlivých 

druhů a to v rámci kalkulací nákladů (předběžné, výsledné) a ceny.  
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Třetí kapitola se detailně zabývá jednotlivými kalkulačními metodami a je zde 

definováno, na čem jsou tyto metody závislé. 

Hlavní cíl bakalářské práce Posouzení možností využití kalkulací ve výrobním 

podniku je řešen rámci čtvrté kapitoly V současné době nestačí při řízení podniku nahlížet na 

kalkulace klasickým účetním způsobem. V závislosti na měnících se podmínkách tržního 

prostředí tento způsob ustupuje do pozadí a na jeho místo nastupuje controllingové pojetí 

kalkulací s koncepčním, do budoucna zaměřeným přístupem k řízení. 
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2 Druhy kalkulací 

Základním nástrojem řízení podniku z hlediska výkonnostního jsou kalkulace. Jedná 

se o nejvýznamnější nástroj, který uměle ukazuje vztah věcné a hodnotové stránky podnikání 

dělá z kalkulace skutečnost, že zobrazuje ve vzájemné souvislosti oba základní póly 

podnikatelského procesu (naturálně vyjádřený výkon a hodnotové parametry tohoto výkonu).  

2.1 Vymezení základních kalkulačních pojmů 

Předmět kalkulace je jeden nebo více výkonů, pro které se sestavují kalkulace 

nákladů. Předmět kalkulace se vymezuje kalkulační jednicí a kalkulovaným množstvím. [4] 

Kalkulační jednice vyjadřuje určitý výkon (služba, výrobek), který se vymezuje 

druhem, měrnou jednotkou (kg, kusy), místem vzniku. Kalkulační jednice je elementární 

prvek kalkulace. [6] 

Kalkulované množství je celkový počet (objem) výkonů podniku (kalkulačních 

jednic), pro které se najednou zjišťují nebo stanovují celkové náklady. Souvisí s časovým 

obdobím, ve kterém dochází k sestavení kalkulace nákladů. [10] Vymezení kalkulovaného 

množství je významné především z hlediska určení průměrného podílu fixních nákladů 

připadajících na kalkulační jednici. [5] Kalkulovaným množstvím může být např. roční objem 

produkce daného výkonu, výrobní dávka atd. Základní kalkulační zásadou je snaha, co 

nejpřesněji přiřadit náklady kalkulační jednici. [3] 

2.2  Definice kalkulace  

Kalkulací se rozumí zjištění nebo stanovení nákladů, krycího příspěvku, ceny, zisku či 

další hodnotové veličiny na měrnou jednotku jednotlivých výrobků či služeb. 

Pojem kalkulace se používá ve třech významech [6]: 

 jako proces, který vede ke zjištění nebo stanovení nákladů na výkon, který je 

přesně druhově, jakostně i objemově vymezen, 

 jako výsledek tohoto procesu. 

Propočet, zaměřený na zjištění nebo stanovení nákladů na konkrétní výrobek a službu, 

které jsou předmětem externího prodeje, je nejčastěji využívaná podoba kalkulací.  



 

4 

2.3  Kalkulační systém 

Kalkulace nákladů finálních výkonů (výrobků a služeb) jsou v manažerském řízení 

velice mnohostranným nástrojem [6]: 

 Pomocí kalkulací se vytváří podklady pro rozhodování, jak o složení 

prodávaných výkonů, tak o způsobu jejich pořizování. Tímto určují, zda bude 

výhodnější vyrábět daný prvek procesu ve vlastní režii, nebo ho zakoupit 

externě. 

 Jako vnitropodnikové ceny zobrazují vztahy mezi odpovědnostními středisky. 

Způsob ocenění zároveň motivuje pracovníky těchto oddělení, aby svou práci 

vykonávali v souladu s cíli podniku. 

 Pro zhodnocení variantních cenových úvah jsou kalkulace široce využívaným 

nástrojem. 

 Mohou sloužit jako nástroj řízení hospodárnosti, především při vynakládání 

jednicových nákladech výkonu. 

 Pro zpracování rozpočtu nákladů a výnosů tvoří kalkulace důležité podklady. 

 Jsou nástrojem pro oceňování stavu i změny zásob vlastní výroby. 

[Je ovšem zřejmé, že všechny tyto úkoly nemůže plnit jediný propočet nákladů na 

kalkulační jednici. V podnicích se proto sestavují i různé typy kalkulací v závislosti na tom, 

jakému účelu slouží.] [6] 

2.3.1 Prvky kalkulačního systému 

Kalkulační systém jsou všechny sestavované kalkulace a vztahy mezi nimi. Může být 

značně rozsáhlý a variantní. Prvky tohoto systému se liší [4]: 

 zobrazením vztahu plných nebo dílčích nákladů ke kalkulační jednici, 

 podle doby kdy došlo k sestavení, 

 časovým úsekem jejich využití. 

Určení, zda se jedná o podklady pro strategické rozhodování, střednědobého řízení, 

preventivního, běžného řízení nebo následného ověření průběhu provádění výkonů v podniku, 

je základní kritérium pro kalkulace lišící se využitím v časových úsecích. Z tohoto pohledu se 

mohou jednotlivé kalkulace, tvořící kalkulační systém, rozčlenit tak jak je uvedeno v obrázku 

1. [6] 
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Obr. 1 Kalkulační systém a jeho členění z hlediska vztahu kalkulací k časovému horizontu 

zpracování a využití [1]. 

Porovnáním výsledné kalkulace s plánovou dochází k intervalové kontrole plnění 

plánovaného úkolu. [1] 

2.4 Druhy kalkulací z hlediska vztahu k časovému horizontu zpracování 

Podniky sestavují kalkulace v různém čase vzhledem k tvorbě výkonu. Mohou být 

sestavovány ještě před zahájením výroby, v jejím průběhu nebo až po dokončení. Podle toho, 

v jakém okamžiku se kalkulace sestavují, se člení na předběžné a výsledné.  

2.4.1 Propočtová kalkulace   

Propočtová kalkulace vzniká současně s technickou specifikací výkonu nebo výrobku, 

ale vždy před konstrukční a technologickou přípravou. Protože v této době ještě nejsou 

k dispozici konkrétní spotřební a výkonové normy, sestavuje se kalkulace na základě 

orientačních podkladů. Využívá se informací o podobných výrobcích, jejich kalkulacích, 

cenách, technických a ekonomických parametrech. [6] 

Obecně je hlavním úkolem propočtové kalkulace vytvořit podklady pro předběžné 

zhodnocení efektivnosti a tím vytvořit ceny nových výrobků či výkonů. Výrobky a výkony 
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nákladů
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nákladů

Plánová Operativní

Výsledná

Ceny



 

6 

pro které se kalkulují náklady, nemusí být určené na prodej, může se jednat i o vnitřní potřebu 

podniku. 

V zakázkově orientovaných výrobách s nízkou konkurencí a s dlouhým výrobním 

cyklem je hlavním cílem propočtové kalkulace vyjádřit nákladovou náročnost výkonu, která 

by byla srovnatelná se současnou schopností podniku při jeho výrobě a také se stává 

podkladem pro sestavení cenové nabídky. [4] 

V dnešní době však konkurence roste a tam, kde je vliv konkurenčního prostředí 

nejsilnější se mění i cíle propočtové kalkulace. Zaměřuje se na cílové podmínky, kterých by 

měl být podnik schopen dosáhnout, pokud chce být po vstupu svého nového výrobku/výkonu 

na trh přiměřeně úspěšný. Takto vytvořená kalkulace se označuje jako kalkulace cílových 

nákladů.  

2.4.2 Kalkulace cílových nákladů 

Kalkulace cílových nákladů, nazývaná také Target-costing má největší přínos 

v přenesení pozornosti manažerů od řízení a zlepšování podmínek ve výrobní fázi do fáze 

vývoje nového druhu výrobku.  Je důležité uvést do souladu konstrukci výrobku, design 

výrobku s požadavky zákazníků na akceptovatelnou cenu výrobku, která představuje strop 

pro náklady podniku. Z praxe velkých výrobních podniků vyplývá, že v prvotním stádiu 

vzniku nového výrobku je ukryt největší potenciál pro snižování celkových výsledných 

nákladů nového druhu výrobku, které budou za celou dobu jeho existence na trhu 

spotřebovány.[8] 

Obecný postup sestavení kalkulace cílových nákladů se zakládá na [8]: 

 stanovení cílové ceny a očekávaného objemu prodejů nového druhu výrobku 

marketingovým průzkumem mezi potencionálními spotřebiteli, 

 odvození cílových nákladů odečtením požadované výnosnosti, které chce 

z nového výrobku výrobní podnik dosáhnout, od očekávaných tržeb,  

 srovnání cílových nákladů s vypočtenými předpokládanými náklady. 

2.4.3 Kalkulace reálných nákladů 

Kalkulace reálných nákladů představuje nákladovou náročnost výkonu, která odpovídá 

současným schopnostem podniku. 



 

7 

2.4.4 Plánová kalkulace  

Tato kalkulace má zásadní význam u výkonů (výrobku a služeb) u jejichž výroby se 

předpokládá, že se budou v průběhu delšího časového období opakovat. 

Plánová kalkulace nemůže být sestavena bez podrobné konstrukční a technologické 

přípravy výroby daného výrobku, jejíž součástí je i stanovení výchozích spotřebních 

a výkonových norem. Tyto normy se zakládají na již existujícím konstrukčním řešení 

výrobku, organizaci výrobku a navržené technologii. [10] 

Tato podoba plánové kalkulace není konečná. Upravuje se na základě změn a inovací, 

ke kterým v průběhu celého hodnotícího období dojde. Kvantifikace těchto změn a inovací se 

většinou objevuje v plánu, který vyjadřuje cíle a úkoly odpovědných útvarů za konstrukční 

a technologické zlepšení vyráběného produktu a snižování jejich nákladů. 

Plánová kalkulace se pak objevuje ve dvou podobách [4]: 

 Jako kalkulace dílčího období, která vyjadřuje úroveň nákladů v jednotlivých 

časových obdobích následujících po uskutečnění naplánovaných změn. 

 Jako plánová kalkulace celého hodnoceného období, která se vyjádří se jako 

vážený aritmetický průměr jednotlivých úrovní předem daných nákladů, které 

reagují na změny v plánu inovací. Váhy tohoto váženého aritmetického 

průměru jsou objemy výkonu, jejichž výroba je předpokládaná pro dané dílčí 

období. 

Plánová kalkulace najde své využití především ve dvou liniích. Slouží jako podklad 

k vytvoření rozpočtové výsledovky, prostřednictvím konkretizace části plánu, která 

kvantifikuje výši přímých jednicových, přírůstkových přímých i nepřímých nákladů, které 

vzniknou v důsledku plánovaných změn. Dále jako významný taktický nástroj řízení 

hospodárnosti jednicových nákladů ve vazbě na operativní kalkulaci. Vymezují cíl, jakého má 

být dosáhnuto při inovacích technickou přípravou výroby. [6] 

2.4.5 Operativní kalkulace 

Případy, ve kterých jsou předem stanovené náklady odpovídající konkrétním 

technologickým a konstrukčním podmínkám činnosti, vyjadřuje operativní kalkulace. 

Jednotlivé útvary zodpovědné za přípravu výroby zpracují technologickou a konstrukční 

dokumentaci, která následně představuje výši nákladů. V porovnání s plánovou kalkulací 

přináší operativní kalkulace zpřesnění nákladů na základě konkrétních podmínek procesu 

tvorby výkonu. 
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Operativní kalkulace se mohou vyjádřit ve dvou formách [4]: 

 Operativní kalkulace dílčího období, ve kterém se konkrétní technologické 

a konstrukční podmínky nemění.  

 Operativní kalkulace celého období, která je ve většině případů rok. Tato 

kalkulace se určí pomocí aritmetického průměru všech dílčích operativních 

kalkulací za dané období. Váhami pro tento výpočet je kalkulovaný objem 

výkonu. Objem výkonu se použije [4]: 

o plánovaný, při jehož použití se získá operativní kalkulaci sestavenou na 

plánovaný objem výroby, 

o skutečný, při jehož použití ve výpočtu se získá operativní kalkulaci 

sestavenou na skutečný objem výroby. 

Struktura a obsah operativní kalkulace, vyplývá z využití kalkulace především jako 

nástroje řízení jednicových nákladů. Proto jsou pro stanovení klíčové položky jednicových 

nákladů. 

Operativní kalkulace se sestavuje v oblasti materiálových nákladů, jako podklady se 

používají jednotkové ceny materiálu a normy spotřeby jednicového materiálu. U jednicových 

mezd se vychází z výkonových norem, které vyjadřují spotřebu práce a času, a mzdových 

tarifů. [4] 

 i i iOK n c    [4] (1) 

OKi – operativní kalkulace i-té položky jednicového nákladu, 

ni – spotřební norma materiálu či práce, 

ci – cena, resp. náklady jednotky materiálu či práce. 

2.4.6 Výsledná kalkulace 

Nástroj pro následnou kontrolu hospodárnosti je výsledná kalkulace. Výsledná 

kalkulace vyjadřuje skutečné náklady vynaložené nebo průměrně vynaložené na jednotku 

výkonu vyráběnou v určité zakázce, sérii nebo v celkovém množství výkonů vyrobených 

za sledované období. 
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Nejvyšší vypovídající schopnost má výsledná kalkulace u jednicových nákladů. 

Význam výsledné kalkulace je větší v podnicích, jejichž výroba je charakteristická dlouhým 

výrobním cyklem, nebo se věnuje zakázkové výrobě finálních produktů. V případě zjištění 

rozdílů před dokončením zakázky, je možnost provést nápravu, aby byly stanovené nákladové 

normy dodrženy bez výrazného zvednutí ceny finálního výrobku. V tomto smyslu je výsledná 

kalkulace živým informačním nástrojem, který pomáhá řídit náklady výkonů, jejichž výroba 

stále probíhá. [6] 

Nižší vypovídající schopnost má výsledná kalkulace v případech, kdy se jedná 

o sériovou a hromadnou výrobu s krátkým výrobním cyklem.  Kontrola skutečně 

vynaložených nákladů, probíhá v jednotlivých odpovědnostních střediscích porovnáním 

(analýzou) předem stanovených nákladů a nákladů skutečně vynaložených.  Protože se jedná 

o krátký výrobní cyklus, nelze zabránit negativním rozdílům nákladů. Avšak analýza 

odchylek, zjištění jejich vzniku a původu jsou velice cenné informace pro další řízení.[4] 

2.4.7 Kalkulace ceny 

Kalkulace ceny neboli cenová kalkulace, tvoří relativně samostatnou oblast 

rozhodovacích úloh. Od kalkulace nákladů se liší výchozím přístupem i obsahem. Zobrazuje 

toky zpětné návratnosti nákladů a zisku ve formě výnosů. Obsahem kalkulace ceny je 

kalkulovaný zisk, nebo jiná veličina, která vyjádří požadovanou úroveň zhodnocení 

ekonomických zdrojů, které byly vloženy do podnikání.  

S rozvojem tržního hospodářství, který se vyznačuje silným vlivem podmínek trhu na 

cenu, vznikající objektivně, musí podnik takto vzniknutou cenu akceptovat a přizpůsobit se jí. 

Podnik proto musí při stanovení ceny [2]:  

 vycházet z maximální hranice stanovenou odběratelem, aby zajistil vlastní 

výnosnost, 

 vytvořit cenovou kalkulaci tak, aby tuto výnosnost zajistil, 

 zároveň musí zajistit své vlastní požadavky na udržení popřípadě rozvoj svého 

podnikání. 
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3 Kalkulační metody 

Kalkulace se sestavují na základě mnoha metod. Tyto metody závisí na předmětu 

kalkulace, způsobu přiřazení nákladů předmětu kalkulace a struktuře nákladových 

položek. [4] 

Předmětem kalkulace by měly být veškeré (dílčí i konečné) výkony, které jsou 

v podniku prováděny. Kalkulace využívají podniky hlavně v oblastech, které samy považují 

za nejdůležitější, popřípadě v oblastech, kde by bylo komplikované bez kalkulace stanovit 

cenu pro rozmanitost a rozsáhlost výkonů. [2] 

Aby došlo ke správnému přiřazení nákladů předmětu kalkulace, musí se odpovědět 

na dvě otázky: 

1) Jakým způsobem přiřadit náklady kalkulační jednici? [2] 

Způsob přiřazování nákladů, většinou souvisí s členěním nákladů na přímé a nepřímé 

náklady. Mohou být zohledněny i další hlediska, jako další členění nákladů na: 

 jednicové a režijní, 

 variabilní a fixní, 

 relevantní a irelevantní. 

V souvislosti s možností přímého přiřazení konkrétního nákladu konkrétnímu druhu 

kalkulační jednice se náklady člení na přímé a nepřímé. 

2) Proč se přiřazují náklady kalkulační jednici? [2] 

Náklady se přiřazují kalkulační jednici především proto, aby se zpřesnily informace 

o nákladech, které jsou spotřebovávané na jednotku výkonu, s přihlédnutím na to, jaká 

rozhodovací úloha je v daném případě řešená. 

Strukturu nákladových položek v níž se stanovují náklady výkonů, si každý výrobní 

podnik vytváří individuálně v takzvaném kalkulačním vzorci. Nejedná se o jednoznačně 

danou formu členění kalkulovaných nákladů. Způsob řazení nákladových položek 

a podrobnost jejich členění se sestavuje s ohledem na využití kalkulace v hodnotovém řízení. 

Historicky nejstarší a nejjednodušší podoba s nejméně podrobným členěním nákladových 

položek je v tzv. typovém kalkulačním vzorci.[4] 
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Typový kalkulační vzorec [8]: 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

 Náklady přímé 

4. Výrobní režie 

 Vlastní náklady výroby 

5. Správní režie 

 Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové režie 

 Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk 

8. DPH 

 Cena výkonu s DPH 

 

V současnosti je v praxi více uplatňován dynamický kalkulační vzorec, který 

rozděluje kalkulační položky na variabilní a fixní a odpovídá na otázku, jak budou náklady 

v jednotlivých fázích ovlivněny změnami v objemu prováděných výkonů. 

Dynamický kalkulační vzorec[6]: 

1. Přímé jednicové náklady  

2. Ostatní přímé náklady variabilní 

  fixní 

 Přímé náklady celkem  

3. Výrobní režie variabilní 

  fixní 

 Náklady výroby  

4. Prodejní režie variabilní 

  fixní 

 Náklady výkonu  

5. Správní režie  

 Plné náklady celkem  
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Kalkulační metoda je způsob stanovení předpokládané výše nákladů na daný výkon 

podniku nebo následné vyčíslení reálných nákladů na daný výkon. 

Tradičně se kalkulační metody člení tímto způsobem [11]: 

1) Kalkulace dělením: 

 prostá kalkulace dělením, 

 stupňovitá (stupňová) kalkulace dělením, 

o průběžná, 

o postupná, 

 kalkulace dělením s poměrovými čísly. 

2) Kalkulace ve sdružené výrobě: 

 odečítací metoda, 

 rozčítací metoda, 

 metoda kvantitativní výtěže. 

3) Kalkulace přirážkové 

4) Kalkulace rozdílové: 

 metoda standartních nákladů, 

 metoda normová. 

3.1 Kalkulace dělením 

Kalkulace dělením se dále člení na prostou kalkulaci dělením, stupňovitou kalkulaci 

dělením a kalkulaci dělením s poměrovými čísly. 

3.1.1 Kalkulace dělením prostá 

Jedná se o nejjednodušší formu nákladové kalkulace. Tato metoda může být 

aplikována pouze v případech, ve kterých se jedná o stejnorodé výkony (kalkulační jednice). 

Využívá se pro homogenní výrobu s jedním druhem výkonu a zároveň jednotlivé výrobní 

operace, na sebe navazující, tvoří jednotný technologický celek. Tato kalkulační metoda může 

být aplikovaná rovněž při sestavování kalkulací unikátních výrobků. Výhodou této metody je 

přesnost, se kterou se určí náklady na výrobek, avšak výskyt homogenního výkonu, který je 

nezbytný, je ojedinělý. 
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Matematické vyjádření prosté kalkulace dělením  

 
N

n
Q

   [5] (2) 

n – náklady na kalkulační jednici  

N – náklady na celou produkci za určité období  

Q – objem výroky všech kalkulačních jednic za určité období  

Příklad 1 [4] 

Určení vlastních nákladů na 1 metr ocelové trubky, pokud jsou zadány tyto měsíční 

náklady při výrobě 215 000 metrů: 

Spotřeba materiálu 750 000 Kč 

Mzdy dělníků 175 000 Kč 

Režijní náklady 105 000 Kč 

Celkové náklady 1 030 000 Kč 

Výpočet nákladů na kalkulační jednici podle vzorce (2): 

 

1030000

215000

4,79

n

n Kč




  

Vlastní náklad na 1 metr ocelové trubky činí 4,79 Kč. 

3.1.2 Kalkulace dělením stupňovitá 

V nejjednodušším případě se využívá stupňovitá kalkulace dělením při oddělení 

výrobních, odbytových, nebo správních nákladů, pokud se liší množství vyrobených výrobků 

od množství výrobků prodaných. Takto se zajistí, aby neprodané výrobky v daném období 

nebyly zatěžovány správními popřípadě odbytovými náklady. [10] 

Hlavního uplatnění dosahuje tato metoda ve stupňové (fázové) výrobě, kdy výrobek 

projde několika výrobními stupni. Kalkulace se sestaví pro každý výrobní stupeň. 

Předpokladem je zjištění nákladů pro každý výrobní stupeň a také měření objemu produkce. 

V každém výrobním stupni se kalkulují náklady, které v něm vznikly (tj. náklady zpracovací), 

nebo všechny náklady (tj. včetně společných nákladů, zejména materiálu, který se postupně 

zpracovává). Náklady finálního výrobku se v prvním případě zjistí jako součet ceny materiálu 

spotřebovaného v prvním stupni výroby, zpracovacích nákladů jednotlivých stupňů výroby 

a společných nákladů. Výsledek je přesnější, než kdyby se náklady konečného výrobku 
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vypočítaly jako podíl součtu v posledním nákladu jednotlivých výrobních stupňů a množství 

výrobků dohotovených výrobními stupni. Tato metoda nachází uplatnění především 

v chemické výrobě.[10] 

3.1.3 Kalkulace dělením s poměrovými čísly 

Tato kalkulace se používá u sériové výroby, kdy se vyrábí několik druhů podobných 

výrobků, které se liší pouze velikostí, hmotností, pracností, tvarem nebo kvalitou (např. cihly, 

dřevěné hranoly apod.), u kterých by zjišťování výrobních nákladů bylo příliš zdlouhavé. 

Poměrové číslo se zvolí podle poměru hmotnosti, spotřeby času na výrobu, velkoobchodní 

ceny výrobku, přímých mezd apod.  

[Výsledky této metody lze zpřesnit použitím více základen pro volbu poměrových čísel; 

tak např. v praxi se ujal takový postup, že se odděleně kalkulují všechny přímé náklady a 

pomocí poměrových čísel pouze náklady režijní; u polotovarů se jako základny používá 

hmotnosti výrobků, u finálních výrobků strojového času.] [11] 

Objem výroby v poměrových jednotkách se vypočte pronásobením poměrových čísel 

a příslušného objemu a jejich sečtením. Celkové náklady se dělí součtem objemů výroby 

poměrových jednotek, čímž se dostanou náklady na 1 jednotku základního výrobku. Náklad 

ostatních výrobků se zjistí vynásobením nákladů na jednotku základního výrobku 

poměrovými čísly. [7] 

Příklad 2  

Určení nákladů na jednotku 1 ks, pokud jsou známy: 

3 velikosti výrobků A, B, C 

Norma spotřeby času  1,5 min. (A) 

 2 min. (B) 

 2,5 min. (C) 

Plán objemu výroby celkem 200 000 ks  A 80 000 ks 

 B 70 000 ks 

 C 50 000 ks 

Celkové náklady  35 000 000 Kč 

 

Výpočet poměrových čísel lze provést podle vzorce č. 3, přičemž vypočtené hodnoty 

pro konkrétní produkty jsou v tabulce č. 1. 
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v

v

z

p
k

p
   [10] (3) 

kv – poměrové číslo, 

pv – parametr jednotlivých výrobků (norma spotřeby času), 

pz – parametr základního výrobku (norma spotřeby času výrobku A), 

 

Tab. 1  Výpočet poměrového čísla 

Výrobek Norma spotřeby času [min] 
Poměrové 

čísla 

Způsob 

výpočtu 

A 1,50 1  

B 2,00 1,33 2/1,50 

C 2,50 1,67 2,5/1,50 

 

Plán objemu výroby se přepočítá pomocí poměrového čísla dle vzorce č. 4: 

 ,PR v v n vQ EP Q k    [10] (4) 

QPREPv – přepočtený objem výroby v- tého výrobku, 

Qv  –  plán objemu výroby v- tého výrobku, 

kn,v  – poměrové číslo n-té nákladové položky v- tého výrobku, 

 

Přepočtený objem všech výrobků celkem se určí pomocí vzorce č. 5: 

 v

v

QPREP QPREP   [10] (5) 

QPREP – přepočtený objem všech výrobků, 

QPREPv – přepočtený objem výroby v- tého výrobku, 
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Tab. 2  Přepočtený objem výroby pomocí poměrových čísel 

Výrobek 
Plán objemu 

výroby [ks] 

Poměrové 

číslo (kv)  

Přepočtený objem 

výroby (QPREPv) 

Způsob 

výpočtu 

A 80 000 1,00   80 000 
80 000 x 1,00 

B 70 000  1,33   93 100 
70 000 x 1,33 

C 50 000 1,67   83 500 
50 000 x 1,67 

Celkem    256 600 
 

 

 

 
CN

n
QPREP

  [10] (6) 

n  – náklad na 1 poměrovou jednotku 1ks, 

CN  – celkové náklady, 

 
35000000

256600

136,40

CN
n

PVC

n

n Kč







  [10] (7) 

Konečný výpočet nákladu na jednotku 1ks se řídí dle vzorce č. 8 a výsledky pro 

uvedený příklad lze nalézt v tabulce č. 3. 

 , ,n v n vnáklad n k    [10](8) 

Nákladn,v – náklad na jednotku 1ks, 
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Tab. 3  Náklady na výrobu jednotky 1 ks 

Výrobek Poměrové číslo (k)v 

Náklad na 

poměrovou 

jednotku 1ks 

[Kč/ks] 

Náklad na 

jednotku 1 ks 

[Kč/ks] 

Způsob 

výpočtu 

A 1,00 136,40 136,40 
1,00 x 136,40 

B 1,33 136,40 181,40 1,33 x 136,40 

C 1,67 136,40 227,79 
1,67 x 136,40 

Pomocí tohoto jednoduchého výpočtu se z celkových nákladů přepočetly náklady na 

jednotlivé výrobky s různými normami spotřeby. 

3.2 Kalkulace přirážková 

Někdy se také označuje jako zakázková kalkulace (absorbtion costing). Přirážková 

kalkulace kalkuluje výši režijních nákladů odpovídajících určitému výkonu jako přirážku 

k přímým nákladům. Děje se tak na základě rozvrhové základny a pomocí ní vyjádřeného 

přepočítacího koeficientu, označovaného jako režijní přirážka (sazba). Přímé náklady se 

vypočítávají přímo na jednotku kalkulační jednice. Přirážkové kalkulace se používají ve dvou 

základních variantách, v sumační nebo diferencované variantě. [4] 

[Využití přirážkové kalkulace, zvláště v situaci, kdy procento přirážky je vyšší než cca 

10%, nelze doporučit. Vede k velmi zkreslené, až zcela nevěrohodné kalkulaci.] [12] 

V sumační metodě se přirážka nebo sazba nepřímých nákladů zjišťuje ze vztahu 

jediné rozvrhové základny a nepřímými náklady. Základem je předpoklad, že se veškeré 

nepřímé náklady vyvíjejí úměrně jediné veličině, která je zvolena jako rozvrhová základna. 

Z toho vyplývá, že při složitějších podmínkách podniku je tento předpoklad nereálný. Proto se 

v praxi současných podniků používá metoda diferencované přirážkové kalkulace. Její 

podstatou je rozdělení nepřímých nákladů do skupin, pro které jsou definovány různé 

rozvrhové základny, při jejichž výběru se vychází z analýzy příčinného vztahu mezi oběma 

veličinami. [6] 

Základním problémem přirážkové kalkulace je určení nejvhodnější rozvrhové 

základny. Ta představuje základ pro rozvržení nákladů, které nelze jednoznačně zjistit 

a přiřadit ke kalkulační jednici. Používané rozvrhové základny ovlivňují do značné míry 

přesnost a vypovídací schopnost kalkulací. Je nutné si uvědomit, že ne každá veličina může 

být použita k rozvrhování nepřímých nákladů. [7] 
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Požadavky kladené na rozvrhové základny [7]: 

 musí to být taková veličina, k níž jsou nepřímé náklady v příčinné souvislosti 

(např. nájemné je v příčinné souvislosti s plochou, připadající na kalkulační 

jednici),  

 výše u jednotlivých kalkulovaných výkonů musí být snadno zjistitelná 

a kontrolovatelná, 

 musí být stálá, pro srovnatelnost kalkulací v různých obdobích. 

Druhy rozvrhových základen [7]: 

 peněžní rozvrhová základna, 

 naturální rozvrhová základna. 

Peněžní rozvrhové základny se vyjadřují v hodnotových jednotkách (cena zásob, cena 

pořízení, nákladové veličiny apod.). Dají se snadno zjistit z norem, účetnictví, rozpočtů. 

Předností peněžních základen je jejich přesné a snadné zjišťování. Bohužel podléhají častým 

změnám, které jsou způsobené změnou mzdových sazeb nebo pořizovacích cen materiálů. 

Přirážka nepřímých nákladů u peněžních základen je vypočtena v procentech ve 

vztahu ke zvolené peněžní základně dle následujícího vztahu [6]: 

 100
NRN

PP
RZ

    (9) 

PP  – procento přirážky režijních nákladů, 

NRN  – nepřímé režijní náklady, 

RZ – rozvrhová základna. 

Peněžní základny byly v minulosti v podnikové praxi velmi rozšířené, v současné 

době, v souvislosti s rostoucími nároky řídících pracovníků na vypovídací schopnost 

kalkulace výkonu, se však v praxi stále více používají naturální základny. [4] 

Naturální rozvrhové základny jsou vyjádřeny v naturálních jednotkách (hmotnost, 

délka, čas zpracování apod.). Kladem je, že vylučují působení cenových vlivů. Oproti tomu, je 

složitější jejich zjišťování. Jejich výběr se provádí na základě konkrétních ekonomicko-

technických rozborech nebo na základě zkušeností.  
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Jako nejčastěji volené rozvrhové základny jsou [4]: 

 Hodiny práce (vhodné použít pokud je možné měřit objem činnosti vytvořený 

konkrétním pracovníkem a pokud je práce pracovníka bezprostředně spojena 

s využitím technického zařízení např. ve výrobním podniku šití konfekce 

pracovníky na šicích strojích). 

 Strojové hodiny zařízení nebo jejich částí (vhodné použít pokud je možné 

měřit pracnost výkonů na každém zařízení nebo jejich skupině, odpisy tvoří 

významnou nákladovou složku). 

 Množství zpracovávaného materiálu (vhodné použít pokud není možné nebo 

je velmi obtížné měřit pracovní nebo strojový čas a pokud se v útvaru měří 

a zjišťuje množství zpracovaného materiálu např. v textilním a potravinářském 

průmyslu). 

3.3 Kalkulace ve sdružené výrobě 

Sdružená výroba (nazývaná také vázaná) se obecně vyznačuje tím, že při zpracování  

počátečních materiálů nebo surovin vzniká současně nebo postupně více druhů různorodých 

výrobků, aniž by bylo možné libovolně ovlivňovat jejich vzájemný poměr. Mezi sdružené 

výroby obvykle patří chemická výroba (např. při výrobě koksu vzniká síra, čpavek, dehet 

a benzol). Sdružené náklady, které vzniknou, se proto musí rozdělit na jednotlivé výrobky. 

K tomu se používají metody [6]: 

 zůstatková (odečítací) metoda,  

 rozčítací metoda,  

 metoda kvantitativní výtěže. 

Zůstatková (odečítací) metoda se používá v případě, jestliže jeden z výrobků lze 

považovat za hlavní a ostatní za vedlejší. Předmětem kalkulace jsou pak pouze hlavní 

výrobky. Od celkových sdružených nákladů na výrobu se nejprve odečte částka, která 

odpovídá předem stanovenému ocenění vedlejších výrobků. Zbylá částka představuje náklady 

na výrobu hlavního výrobku. Při oceňování vedlejších výrobků se vychází z prodejní ceny, 

která se sníží o předpokládaný zisk zakalkulovaný do této ceny popř. o část správní 

a odbytové režie. Pokud není stanovena cena vedlejších výrobků, odvozuje se cena 

z podobných výrobků. Výhodou metody je její jednoduchost, nevýhodou je nemožnost 

kontrolovat náklady vedlejších výrobků. [7] 
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Metoda rozčítací a kvantitativní výtěže se použije, pokud není možné rozdělit 

sdružené výrobky na hlavní a vedlejší (například při mletí obilí různé druhy mouky nebo při 

mletí kamene různé druhy kameniva). Jelikož nelze mezi jednotlivými výrobky samostatně 

zjistit vzájemné poměry (vztahy) jejich nákladů, používá se tzv. rozčítací klíč. Podkladem 

jsou různé veličiny, např. množství suroviny vstupující do jednotlivých výrobků, nebo 

prodejní cena jednotlivých výrobků, molekulární hmotnost apod. Jedná se o určitou obdobu 

rozčítacích klíčů s poměrovými čísly. [7] 

3.4 Kalkulace rozdílová 

Rozdílové kalkulace se užívají k běžné operativní kontrole vynaložených nákladů. 

Zjišťují rozdíly mezi předem stanovenými náklady (např. podle norem) a náklady skutečně 

vynaloženými. Cílem metody je snaha zapojit rozbor rozdílů do samotného systému evidence 

nákladů – vnitropodnikového účetnictví a zkrácení časového intervalu mezi zjištěním 

odchylky a opatřením k nápravě. Výsledky rozboru se tak dají využít ihned a ne až po 

skončení účetního období. [7] 

3.4.1 Kalkulace normová 

[Představuje předběžnou kalkulaci, sestavenou na základě norem spotřeby zdrojů. V 

oblasti jednicových nákladů se jedná o použití operativních norem, režijní náklady, které jsou 

zahrnuty do normové kalkulace, vychází z rozpočtu režijních nákladů. Z toho vyplývá, že 

kalkulace normová je předběžnou kalkulací operativní.] [7] 

Normová evidence a kalkulace je příkladem praktické aplikace rozdílové metody. 

Používá se v hromadné výrobě např. elektrotechnice a strojírenství. Základem řízení 

výrobního procesu jsou technicko – hospodářské normy, na jejichž základě jsou výrobní 

úkoly konkretizovány na pracoviště a na hospodářská střediska. [7]  

Ve výrobním procesu při skutečném průběhu dochází ke změnám oproti normám, 

proto platí, že [6]: 

výsledná kalkulace = operativní kalkulace  ±  odchylka od norem  

odchylka od norem = výsledná kalkulace    -   operativní kalkulace  

Je-li odchylka větší než 0 dochází k překročení nákladů, v opačném případě dochází 

k úspoře nákladů. Výše odchylek se analyzuje, určují se jejich příčiny, následně se stanoví 
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odpovědnost a následuje nápravné opatření. Pozornost je především věnována odchylkám nad 

určitý limit, který je dán dle stanovených odchylek. [11] 

3.4.2 Metoda standardních nákladů 

Metoda standardních nákladů (Standard Costing) je obdobná metodě normové 

v oblasti jednicových nákladů. Zahrnuje i standardy využití režijní kapacity, standardy cenové 

a režijních nákladů aj. Standard je zpravidla jeden, nerozlišují se základní, operativní, plánové 

apod. jako u norem. Stanoví se i plné standardní náklady určitého výkonu, zahrnují standardní 

náklady režijní i standardní jednicové. Standardy a standardní náklady slouží zejména ke 

kontrole (zjišťují a posuzují se odchylky nákladů skutečných a standardních) a tím 

k následnému řízení nákladů. [7] 

3.5 Kalkulace neúplných nákladů 

Z hlediska úplnosti nákladů se rozlišují [10]: 

 kalkulace úplných (plných) nákladů, které kalkulují veškeré náklady, nazývají 

se také absorbční kalkulace (absorbují všechny náklady), 

 kalkulace neúplných nákladů, zvané též kalkulace přímých, přesněji 

variabilních nákladů, které kalkulují pouze přímé variabilní náklady 

a příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku, popř. hrubé rozpětí. 

V případě, že ve výše uvedených druzích kalkulací nebudou rozlišovány v rámci 

kalkulačních položek variabilní a fixní náklady, povede to v praxi k řadě nepřesných 

a nesprávných rozhodnutí. 

Kritika kalkulací úplných nákladů je vedena v těchto směrech [10]: 

 nevyjadřují vždy správně souvislost mezi náklady a výrobními činiteli, jelikož 

rozvrhování režijních nákladů podle přímých mezd je pro řadu výrob 

nevyhovující, 

 neberou v úvahu, že část režijních nákladů je spojena s činností podniku jako 

celku a nemá přímou souvislost s jednotlivými druhy výrobků, jednotlivé 

výrobky nevytvářejí zisk, který je výsledkem práce podniku jako celku, 

 předpokládá znalost vyráběného množství jednotlivých výrobků, jinak není 

možné určit podíl režijních fixních nákladů na výrobek, 
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 za minimální hranici ceny výrobku považuje jeho úplné vlastní náklady; 

výrobky s nižší cenou považuje za nerentabilní. 

Výše uvedené problémy daly vzniknout kalkulaci nazvané kalkulace neúplných 

nákladů. Na výrobek se kalkulují pouze variabilní náklady (variabilní režijní náklady   

jednicové náklady). Fixní režijní náklady se do nákladů na výrobek nepromítají, ale zahrnují 

se až do celkového výsledku za období (odečítají se od rozdílu mezi výnosy z prodeje 

a variabilními náklady prodaných výkonů celé firmy). Tyto fixní náklady se považují za 

takové, které je třeba vynaložit pro zajištění chodu podniku v určitém období, a to bez ohledu 

na to jestli podnik vyrábí nebo ne.  

Z uvedeného vyplývá, že u jednotlivých druhů výrobků se nezjišťuje zisk, na ten se 

pohlíží jako na výsledek celkové činnosti firmy. Za příspěvek k tvorbě hospodářského 

výsledku podniku se považuje příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku (rozdíl prodejní 

ceny výrobku a jeho variabilních nákladů). Rentabilita výrobku se měří podílem, jaký má 

příspěvek na jednotce omezujícího zdroje (např. na jednu normohodinu) nebo na úhradu 

v ceně výrobku. Příspěvek na úhradu jednoho výrobku je stabilnější veličina než zisk, neboť 

se změnami vyráběného množství výrobků se nemění. 

Kalkulace neúplných nákladů pomáhají zejména určit [10]: 

 jak k hospodářskému výsledku podniku přispívají jednotlivé druhy výrobků, 

 jaký je optimální výrobní sortiment a jaké je pořadí výhodnosti výrobků, 

 zda je výhodnější určitou součást (např. polotovar) nakoupit nebo vyrobit, 

 zda je výhodnější určité zařízení najmout nebo nakoupit (outsourcing), 

 zda je výhodné určitý proces mechanizovat (automatizovat), 

 jaká je minimální hranice prodejní ceny výrobku, 

 v jakém pořadí zařazovat výrobní kapacity do provozu, 

 v jakém pořadí vyřazovat výrobní kapacity z provozu, 

 zda je možné snižovat nabídkovou cenu z hlediska úspěšnosti při získání 

zakázky. 

3.6 Kalkulace ABC - Activity Based Costing 

Klasické kalkulace vycházejí z filozofie, že náklady jsou vyvolány daným výrobkem 

a přiřazovány kalkulační jednici, jako přímé nebo nepřímé náklady. Použití těchto 

kalkulačních metod má určité nedostatky: 
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 rozvrhové základny nesplňují požadavek příčinné souvislosti s rozvrhovanými 

nepřímými náklady, 

 veličiny používané k rozvrhu jsou úměrné počtu kalkulačních jednic, i když 

s objemem produkce nesouvisí (jedná se o fixní náklady). 

Koncem 80 - tých let 20. století vedly snahy o zpřesnění přiřazení, zvláště nepřímých 

nákladů na kalkulační jednici, ke vzniku nového přístupu k tvorbě kalkulací. Nový přístup, 

známý pod zkratkou ABC (Activity Based Costing), vychází z filozofie, že náklady vyvolává 

aktivita (činnost). Výše daného nákladu na kalkulační jednici se stanoví až po zjištění, jaký 

podíl nákladů na činnost spotřebovává výrobek. [6] 

Příčiny rozvoje nové metody [6]: 

 nárůst struktury prováděných výkonů, z důvodu zajištění komplexní dodávky 

výrobků a udržení zákazníka (část sortimentu se provádí i v malém množství), 

 dodávky širšího sortimentu v krátkých časových intervalech (snaha odběratelů 

o minimalizaci skladových zásob), 

 doba životnosti nabízených výrobků, 

 nárůst požadavků zákazníků na kvalitu poskytovaných výkonů, 

 individualizace výkonů dle přání zákazníků. 

Metoda techniky ABC se využívá v odvětvích, kde vzniká široký sortiment výrobků, 

jejichž proces výroby vyžaduje nákladově náročné zajišťující, výrobní a pomocné činnosti 

(např. zásobování, seřizování strojů, technologie, kontrola jakosti, marketing, distribuce 

apod.). V současné době se využívá především ve zpracovatelském průmyslu s montážní 

technologií a heterogenní výrobou. Uplatnění našla i v nevýrobních odvětvích, např. 

v dopravě, pojišťovnictví a bankovnictví. 

Postup výpočtu průměrných nákladů na kalkulační jednici metodou ABC je možné 

definovat následujícími kroky [6]: 

 vymezení stejnorodých skupin nákladů, které jsou charakteristické vztahem 

k činnostem, které vyvolávají jejich vznik, 

 stanovení příčiny vzniku nákladů a vyjádření této příčiny pomocí vztahové 

veličiny, která vyvolává vznik nákladů (např. činnost je oprava, náklady závisí 

na počtu hodin oprav), 

 stanovení výše nákladů na činnost a výši vztažné veličiny odpovídající výše 

těchto nákladů (např. roční počet hodin oprav a roční náklady na opravu), 
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 stanovení podílu nákladů dané činnosti na jednotku vztažné veličiny, 

 stanovení rozsahu (velikost, objem) vztahové veličiny, který byl vyvolán 

konkrétními druhy finálních výrobků, služeb nebo prací, 

 výpočet průměrných nákladů jednotlivých aktivit kalkulační jednici výrobku, 

služby nebo práce. 

Metoda ABC především umožňuje [10]: 

 Zpřesnit přiřazení vlastních nákladů jednotlivým výrobkům a tím zpřesnit 

vyjádření rentability jejich nákladů. Využijí se při stanovení ceny výkonů, při 

konstrukci nových a inovaci stávajících výkonů, při stanovení nákladové 

náročnosti nestandartních výkonů. 

 Kontrolovat a řídit náklady dílčích činností. Poskytovat informace o rozsahu 

dané aktivity v hodnotových a naturálních měrných jednotkách. Pomáhat 

rozlišit aktivity, které ovlivňují množství výkonů (např. skladování hotových 

výrobků, kontrola jakosti). 

 Vytvářet informace pro cenová vyjednávání. 

 Zkvalitnit rozpočet režijních nákladů. 

 

Omezení metody ABC [10]: 

 vysoká pracnost při aplikaci metody (velké množství zpracovávaných dat), 

 náročnost na evidenci nákladů, 

 zůstává rozvrhování nákladů (v dokonalejší formě než u klasických 

kalkulačních postupů), 

 tímto způsobem není možné všechny náklady zpracovat, 

 delší doba pro zavedení metody, vyšší náklady na analýzu, zavedení 

a provozování 
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4 Posouzení možností využití kalkulací ve výrobním podniku 

Kalkulace nákladů mají vazbu na prvky systému ekonomického řízení podniku: 

 operativní evidence, 

 rozpočetnictví, 

 statistika, 

 účetnictví. 

Jednotlivé součásti tohoto systému poskytují informace pro samotnou tvorbu kalkulací 

nebo využívají informace o nákladech jednotlivých výkonů pro zajištění jejich správného 

fungování. 

Kalkulace nákladů představují jednotlivé druhy kalkulací vymezené z hlediska jejich 

poslání při plnění základní funkce systému – řízení ekonomické efektivnosti a hospodárnosti 

po linii výrobků. Tak vzniká kalkulační systém podniku. Funkční systém obsahuje kalkulaci 

předběžnou, výslednou a v širším měřítku cenovou kalkulaci.  

Možnosti využití kalkulací ve výrobním podniku je mnohostranné: 

 ve formě vnitropodnikových cen umožňují zobrazit vztahy mezi 

odpovědnostními středisky, 

 využívají se jako podklad pro tvorbu plánu výnosů, nákladů a zisku, 

 používají se pro výpočet přepočteného plánu (rozpočtu) variabilních nákladů 

a výnosů, 

 jsou nástrojem ocenění stavu a změny stavu nedokončené výroby, hotových 

výrobků a polotovarů.  

4.1 Vnitropodnikové ceny 

Vnitropodnikové útvary přispívají k výsledku hospodaření podniku různou měrou. 

Jejich hospodaření je nutné sledovat z důvodu zjištění podílu jednotlivých útvarů 

na hospodářský výsledek podniku. 

Nástrojem tohoto zjišťování jsou vnitropodnikové ceny, které slouží k měření 

a oceňování výkonů středisek, k měření hospodárnosti, k vymezení odpovědnosti za náklady 

mezi středisky. Aby vnitropodniková cena plnila své funkce, musí krýt náklady vznikající 
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v daném odpovědnostním středisku. Vnitropodnikové ceny se stanovují nejen pro 

vnitropodnikové výkony, ale i prodejní výkony. 

Vnitropodnikovými předacími cenami jsou oceňovány všechny vnitropodnikové 

předávky. Tyto vnitropodnikové předací ceny jsou na úrovni vlastních nákladů vynaložených 

na jejich zajištění, nejčastěji v úrovni plánovaných vlastních nákladů, méně často na úrovni 

skutečných vlastních nákladů. 

4.2  Oceňování zásob vlastní výroby  

Vypočtená plánová kalkulace se ve finančním účetnictví využívá pro ocenění vlastních 

zásob, čemuž se u výrobních podniků věnuje velká pozornost. Tyto zásoby se dělí na 

nedokončenou výrobu, polotovary a hotové výrobky U zásob vytvořených vlastní činností 

jsou vlastní náklady ve skutečné výši, nebo náklady podle operativních kalkulací, ty musí být 

stanoveny v podmínkách technické výroby.  

Nedokončená výroba, například ocel, odlitek, se oceňuje podle přímých nákladů, které 

byly vynaloženy na jejich výrobu, především pak přímý materiál a přímé mzdy.  

Polotovary a hotové výrobky, například plech, drát, se oceňují podle vlastních 

nákladů, které obsahují přímé mzdy, přímý materiál a ostatní přímé náklady a výrobní režie. 

4.3 Výpočet přepočteného plánu variabilních nákladů a výnosů 

Vedle původního plánu variabilních nákladů a výnosů, který se sestavuje s časovým 

předstihem (roční rozpočet), se doporučuje používat i přepočtený plán variabilních výnosů 

a nákladů. Přepočtený plán se provádí až po ukončení hodnoceného období. Pro výpočet 

přepočteného plánu se využívá plánová kalkulace variabilních nákladů a výnosů. Výpočet 

spočívá v roznásobení plánované výše variabilních nákladů a výnosů na jednici výkonu 

s reálným objemem těchto jednic za dané hodnocené období. Tímto způsobem se vypočte 

hodnota variabilních nákladů a výnosů na skutečnou skladbu a skutečný objem výroby 

(výkonu) při respektování jejich plánované hodnoty na jednotku výroby. Plánovaná výše 

variabilních jednicových nákladů na jednotku výroby vychází ze součinu plánovaných 

měrných spotřeb a z plánovaných cen těchto jednicových vstupů.[8] 

Pokud se tento přepočtený (pružný) rozpočet vypočte za období jednoho roku, budou 

v podniku k dispozici dva plány variabilních nákladů. První původní plán, který bude 
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vycházet z plánované skladby a objemu výroby, plánovaných cen a z plánovaných měrných 

spotřeb. Ze skutečné skladby a objemu výkonů, plánovaných cen a z plánované výše měrných 

spotřeb bude vycházet druhý přepočtený plán. V praxi se vypočítává vliv objemu výroby 

a vliv skladby je dopočtem do celkového rozdílu mezi prvním (původním) a druhým 

(přepočteným) plánem. 

Základní vzorec pro výpočet objemu výroby je vzorec bodu zvratu[2]: 

 
1 1

BZ

FN
Q

c v



  (9) 

QBZ  – objem výroby, při němž se dosahuje bodu zvratu, 

FN – fixní náklady, 

c1 – jednotková cena, 

v1 – variabilní náklad vyvolaný jednotkou výkonu. 

Přepočtený plán variabilních nákladů na skutečný objem a skladbu výroby je pro 

výrobní podniky velice důležitý. V případě, že podnik nemá přepočtený plán k dispozici, není 

možné zjistit velikosti jednotlivých vlivů, které zapříčinily celkový rozdíl mezi skutečnou 

a plánovanou výší variabilních nákladů. Tento celkový rozdíl může být způsoben čtyřmi 

vlivy: vlivem objemu výroby, vlivem skladby výkonů, vlivem měrných spotřeb a vlivem cen. 

V případě, že podnik disponuje přepočteným plánem variabilních nákladů, lze pracovat 

odděleně s vlivem skladby a objemem výroby a odděleně s vlivem měrné spotřeby 

variabilních vstupů na hospodářský výsledek, což v důsledku umožní jednoduše určit hodnoty 

těchto jednotlivých vlivů. [8] 
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5 Závěr 

Kalkulace nákladů jsou klíčovým nástrojem řízení každého podniku. V současné, silně 

konkurenční společnosti musí podnik vědět, v jaké ceně a s jakými náklady bude své 

produkty prodávat. Kalkulace se využívá pro rozhodování o způsobu prováděných výkonů 

a jeho složení. Uplatnění nachází kalkulace nákladů také při plánování nákladů a výnosů, 

zisku, při cenových úvahách i při oceňování zásob vlastní výroby. Využití kalkulací ve 

výrobním podniku závisí na velikosti podniku, jeho organizační struktuře a aktuálním stavu 

z hlediska řízení lidských zdrojů. Pro řízení podniku je důležité mít spolehlivé a aktuální 

podklady. Nestačí však používat pouze informace z finančního účetnictví, ale i nákladového 

účetnictví, z něhož vychází systém kalkulací, které mají důležité místo v manažerském řízení 

podniku a především v controllingu. 

Předkládaná bakalářská práce se věnuje využití kalkulací ve výrobním podniku. 

V druhé kapitole je plněn první cíl ze Zadání této bakalářské práce. Je zde provedeno 

členění kalkulací nákladů dle jednotlivých druhů uváděné v odborné literatuře. Jsou 

specifikovány kalkulace propočtové, kalkulace plánové, kalkulace nabídkové, kalkulace 

operativní, výsledné a kalkulace ceny. Jsou zde také definovány základní kalkulační pojmy -

 kalkulace a kalkulační systém, předmět kalkulace, kalkulační jednice a kalkulované 

množství. 

Ve třetí kapitole je řešen další úkol ze Zadání této práce, a to kalkulační metody. Jsou 

zde popsány klasické kalkulační metody dělením, u prosté kalkulace dělením a kalkulace 

s poměrovými čísly jsou vypočítány i základní ukázkové příklady. Následně byly definovány 

kalkulace přirážkové, kalkulace ve sdružené výrobě, kalkulace neúplných nákladů a kalkulace 

rozdílové. Tyto metody vychází z filozofie, že náklady vyvolané daným výrobkem jsou 

přiřazovány ke kalkulační jednici jako přímé a nepřímé režijní náklady. Z hlediska 

controllingu (moderního řízení podniku) byla popsána relativně mladá speciální metoda ABC 

(Activity Based Costing). Tato moderní metoda vychází z názoru, že náklady vyvolává 

aktivita. Výše daného nákladu na kalkulační jednici se stanoví až po zjištění, jaký podíl 

nákladů na činnost spotřebovává tato kalkulační jednice (výrobek, služba). 

Ve čtvrté kapitole je provedeno posouzení možností využití kalkulací ve výrobním 

podniku. Využití je mnohostranné a hlavní pozornost byla věnována využitím kalkulací při 

tvorbě vnitropodnikových cen, které v podnicích slouží k měření hospodárnosti jednotlivých 
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středisek a oceňují se pomocí nich předávky mezi těmito hospodářskými středisky. Rovněž 

zde byly řešeny možnosti využití kalkulací pro oceňování zásob vlastní výroby a k výpočtu 

přepočteného plánu (pružného rozpočtu) variabilních nákladů a výnosů, který je velmi 

důležitý pro výpočet jednotlivých odchylek (vlivů) především mezi plánovanými 

a skutečnými variabilními náklady. Pomocí přepočteného plánu variabilních nákladů lze 

u rozdílu mezi plánovanou a skutečnou hodnotou přesně definovat vliv objemu výroby, 

skladby výroby (výkonů), měrných spotřeb a nákupních cen těchto nákladů na tuto hodnotu. 

Pokud chce podnik prosperovat a získat výhodu před konkurencí, musí na kalkulaci 

pohlížet nejen jako na klasickou účetní metodu. Kalkulace se stává nástrojem k realizaci 

aktivního systémového a pohotového přístupu k řízení nákladů a výnosů. Kalkulace může mít 

formu i jednoúčelových analýz. Skutečně účinným poradcem se však kalkulace stává ve 

chvíli, kdy je předdefinovaná a koncepčně nastavená jako součást komplexního systému 

řízení nákladů a výnosů, a to s ohledem na vývojové směry společnosti. 
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