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Abstrakt 

Hlavním tématem diplomové práce je cenová kalkulace výrobků. Práce je rozdělena na 

teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny poznatky týkající se dělení 

nákladů a druhů kalkulací. V praktické části je provedena analýza současného stavu 

zpracovávání cenové kalkulace v Ocelárně společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY 

a.s. Hlavním cílem diplomové práce je návrh na zpřesnění metodiky výpočtu cenových 

kalkulací pro zpřesnění výrobkových rentabilit v této společnosti. 
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Abstract 

The main topic of the thesis is pricing the products. The work is divided into theoretical and 

practical. In the theoretical section provides insights on cutting costs and types of calculations. 

The practical part is an analysis of the current state of processing pricing in Steelworks 

Vítkovice HEAVY MACHINERY Inc. The main aim of the thesis is a proposal for a change 

in the method of calculating the price calculations to refine the product profitability in this 

society. 
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1 Úvod 

Vnitropodnikové účetnictví má dlouhou historii, ve které se postupně objevovaly a vyvíjely 

nové přístupy k dělení nákladů a stanovení cen, na základě sestavených kalkulací. Kalkulace 

jsou jedním z hlavních pilířů dobře fungujícího vnitropodnikového systému řízení, každé 

tržně orientované společnosti. Zohledňují širokou škálu výkonů a směrů - kým, komu a kam 

budou distribuovány, odlišné chování jednotlivých druhů nákladů a především jejich členění, 

které v konečné fázi vedou ke stanovení ceny.  

Přestože je dnešní tržní prostředí silně konkurenční, je nezbytné, aby stanovení ceny výkonů 

(výrobků a služeb) bylo příznivé jak pro zákazníka, tak rentabilní pro podnik. 

Vnitropodnikové účetnictví nemá za úkol jen zpětné sledování nákladů a analýzu minulého 

stavu, ale především orientaci na budoucnost. Stanovování prognóz budoucího finančního 

vývoje podniku, při nepříznivém vývoji stanovit opatření vedoucí ke zlepšení stavu 

v budoucnu. 

Mezi průkopníky vnitropodnikového účetnictví u nás byl především podnik Tomáše Bati, 

který patřil mezi špičky nejen díky výrobě úspěšných výrobků, výborné marketingové 

strategii, ale také díky zavedenému výrobnímu a ekonomickému systému podnikového řízení. 

Jeho systém vnitropodnikového řízení byl založen na základě rozpočtů, kalkulací a hmotné 

zainteresovanosti zaměstnanců. Baťův úspěch ale především spočíval v důsledné kontrole 

plnění stanovených úkolů a v dokonale fungujícím podnikovém informačním systému. 

Dnešní pojetí pojmu kalkulace je širší a v současné aktivní podnikové praxi je téměř bez 

hranic. Při soudobé počítačové podpoře není problémem kombinovat v jednom kalkulačním 

vzorci několik rozvrhových základen, pracovat s hodnotami plánovými, operativními 

i skutečnými. Vyhodnocování výsledných kalkulací systémem odchylek, jejich provázanost 

a zajištění proniknutí do informačního systému podniku je předpokladem úspěšného řízení 

nákladů. 

Předmětem diplomové práce jsou „Cenové kalkulace výrobků ve společnosti VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s.“  

Hlavním cílem diplomové práce je „Návrh na zpřesnění metodiky výpočtu cenových 

kalkulací pro přesnější výpočet výrobkových rentabilit ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s.“ Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První dvě 
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kapitoly tvoří teoretickou část. Je zde představena společnost VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. a s pomocí dostupné odborné literatury jsou zde definovány teoretické 

postupy výpočtu kalkulací a dělení nákladů. V rámci praktické části práce je nejprve 

provedena analýza současného stavu zpracovávání cenových kalkulací společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., Na základě této analýzy jsou následně definovány 

návrhy na zpřesnění současné metodiky výpočtu kalkulací s cílem přesnějšího výpočtu 

výrobkových rentabilit v této společnosti. 

  



3 

2 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.  

Historie společnosti Vítkovice a.s. sahá až do r. 1828, kdy olomoucký arcibiskup Rudolf Jan 

Habsburský založil v obci Vítkovice železárenský podnik, určený ke zkujňování železa, 

vyrobeného ve Frýdlantu nad Ostravicí. Komplex měl vyrábět především kolejnice pro nově 

budovanou dráhu z Vídně do Haliče. 

V roce 2003 přešla Vítkovice a.s. na základě usnesení vlády České republiky do soukromého 

vlastnictví. Společnost prošla velkými organizačními změnami, podařilo se ji stabilizovat 

a navrátit zpět do konkurenceschopné podoby. 

Od září 2008 vystupuje společnost pod obchodní značkou VÍTKOVICE MACHINERY 

GROUP, kterou tvoří 27 dceřiných společností. [24] 

Členem tohoto koncernu je také VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., která zaměstnává 

cca 1300 zaměstnanců. Společnost je velmi významným lídrem ve strojírenství díky vlastní 

výrobě oceli, která se zaměřuje především na zakázky v oblasti těžkých ocelových odlitků, 

opracovaných výkovků, zalomených hřídelí a dílů lodí. Vyrábí zařízení oceláren a válcoven, 

tvářecí zařízení a válcované obruče pro železniční průmysl. Její podstatnou část tržeb tvoří 

zahraniční zakázky (viz. Tab. 1). [21] 

V r. 2015 vznikla společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. v Polsku, za účelem 

opracování výkovků. Tento produkt tvoří největší podíl výroby (viz Tab. 2). [21] 

Tab. 1  Podíl tuzemských a zahraničních zakázek 

ZAKÁZKA PODÍL 

TUZEMSKO 27,0 % 

EXPORT 73,0 % 

Tab. 2  Podíl prodeje výrobků 

VÝROBEK PODÍL 

INGOTY 34,60 % 

VÝKOVKY 49,50 % 

MONTOVANÉ CELKY 13,50 % 

OSTATNÍ 2,40 % 
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2.1 Nákladová střediska a ekonomická struktura společnosti 

Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je rozčleněna pro potřeby plánování, 

sledování nákladů a výnosů, výsledku hospodaření, správy přiděleného majetku a jeho 

účetního sledování v potřebném čase a struktuře v jednotlivých fázích výrobního procesu, 

na čtyři výrobní nákladová střediska (NS). 

Výrobní střediska VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.: 

 NS 320 Ocelárna, 

 NS 330 Slévárna, 

 NS 340 Kovárna, 

 NS 370 Těžká mechanika – Obrobna a Montáž 

Nákladová střediska jsou definována jako místně a organizačně uzavřené útvary s předem 

vymezenými okruhy činností, v jejichž čelech stojí vždy jediný odpovědný vedoucí. 

Ekonomickou strukturu vyjadřuje obrázek 1. [21] 

 

Obr. 1  Ekonomická struktura a nákladová střediska 
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2.2 Ocelárna – NS 320 

V ocelárně je vyrobená a sekundárně dohotovená ocel odlévána do různých typů kokil, a to 

čtvercového, obdélníkového, kruhového a polygonálního průřezu. Ingoty jsou odlévány 

v kusové hmotnosti od 0,7 tun do 190 tun. Přibližně 80 % produkce ingotů je v teplém stavu 

převáženo do dále zpracujícího provozu (Kovárna). Zbývajících 20 % je vychlazováno 

v kokilách nebo řízeně v pecích. Ocelárna vyrábí široké portfolio ingotů v celé škále značek 

dle požadavků zákazníka, včetně vysoce legovaných nástrojových a antikorozních ocelí. Tyto 

oceli jsou použitelné v nejnáročnějších podmínkách, splňují požadavky dodávek pro 

automobilový průmysl. [22] 

2.3 Slévárna – NS 330 

Slévárna má tradici ve výrobě ocelových odlitků více než 120 let. Svými kapacitními 

možnostmi z pohledu hmotnosti a rozměrů odlitků patří mezi největší slévárny v Evropě. 

Roční výrobní kapacita slévárny je 14 kt ocelových odlitků. Podle specifikací zákazníků jsou 

odlitky dodávány v hrubovaném nebo finálně opracovaném stavu, s následujícími 

charakteristikami: maximální tekutá hmotnost 330 tun, maximální průměr 8 000 mm, 

maximální rozměr 14 000 x 6 500 x 3 800 mm.  

Druhy výrobků slévárny – NS 330: 

 Odlitky pro válcovací tratě – tento segment výroby je určen převážně pro výrobu válců 

pro profilové válcovací tratě a válcovací tratě pro výrobu bezešvých trubek. 

 Odlitky pro lodní průmysl – program pro lodní průmysl představuje zejména odlitky 

pro specifické kormidelní systémy tzv. Azipod.  

 Odlitky pro lisy a kovadla – tento tradiční segment výroby odlitků ve slévárně zahrnuje 

výrobu dílů jak pro hydraulické, nebo mechanické lisy, tak pro mechanické, hydraulické 

a kombinované buchary. 

 Odlitky pro hydro průmysl – obor "Hydro" na poli výroby odlitků je představován 

zejména díly pro vodní turbíny, a to jak Francisovy (odlitky koruny a kruhu), Kaplanovy 

(náboj, servoválec), či díly pro přečerpávací elektrárny (rozváděcí kola). 

 Odlitky pro hutní průmysl – tento druh odlitků zahrnuje válcovací stojany, ať již 

ve formě monolitu, či montážního celku sestávajícího se z několika smontovaných, 

či svařených odlitků. Dále pak ložisek a pánví pro struskové hospodářství 

pro zpracovatelé neželezných rud a slitin. 
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 Odlitky pro cementářský průmysl – odlitky dílů, které jsou součástí rotačních 

cementářských pecí – nosné zubaté nebo hladké kruhy, nosiče kladek, kladky a čela 

mlýna. [22] 

2.4 Kovárna – NS 340 

Největším agregátem kovárny je lis 120 MN se 160 tunovým manipulátorem, dále pak 

moderní pecní agregáty pro jakostní tepelné zpracování. Jejími produkty jsou volně kované 

výkovky z uhlíkatých a ušlechtilých ocelí do hmotnosti 160 tun. 

2.5 Těžká mechanika – NS 370 

Úsek Těžké mechaniky se dělí na dvě části Obrobnu a Montáž.  

Obrobna disponuje celou řadou strojů pro opracování strojních součástí (soustruhy klasické, 

CNC, karuselové, Mol aparáty, frézky atd.). Mezi základní úkony patří soustružení, broušení 

(na kulato, rovinné, otvorů), frézování, vrtání hlubokých otvorů, obrážení, okružování mimo 

osové rotační plochy, svařování, montáž, tryskání a povrchové úpravy, dělení materiálů. 

Montáž je středisko, které zahrnuje pět samostatných montážních hal. Probíhá v nich montáž 

strojních dílů a hydraulických prvků, včetně hydraulických rozvodů (tlakové zkoušky do 500 

barů), stehování, svařování (ruční i automatické) a různé druhy povrchových úprav. [22] 

Středisko Montáže kompletuje tyto výrobky: 

 Lodní díly – tento obor je zaměřen na výrobu poloskládaných zalomených hřídelí dle 

licence MAN a Wärtsila, které jsou určeny pro dvoutaktní pomaluběžné Dieselové 

motory.  

 Dalším produktem jsou hřídele vrtulového vedení s osovým vrtáním, až do délky 24m, 

které jsou vyráběny včetně bronzových pouzder.[23] 

 Výrobky pro energetiku - jedná se o finálně vyrobené výkovky pro turbíny a další díly 

pro elektrárny, a to jak na tuhá paliva, tak také pro větrné, vodní a jaderné elektrárny, 

nejen pro Českou republiku, ale i pro zahraniční odběratele. [23] 
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3 Teoretické vymezení kalkulací v literatuře 

Základním předpokladem pro správnou tvorbu a používání kalkulací je rozdělení nákladů. 

Náklady vyjadřují peněžní hodnotu všech spotřebovaných vstupů při tvorbě výkonů (výrobků 

nebo služeb). Náklady lze také vyjádřit jako spotřebu zdrojů (lidské, finanční, informační, 

materiálové, energetické). Jednotlivé kalkulační položky představují účelné rozčlenění 

nákladů. Jsou cíleně vytvořené pro potřeby kalkulace a pro řešení určitého problému. 

3.1 Členění nákladů 

Členění nákladů a míra jejich využití souvisí také s konkrétními úlohami rozhodování 

a řízení. V rámci řízení na operativní a taktické úrovni jsou náklady děleny podle takových 

hledisek, aby vytvořily podmínky k optimalizaci výše nákladů, a tím ke zvyšování 

hospodárnosti. Z hlediska strategického řízení jsou uplatňována hlediska nákladů skutečně 

vynaložených a nákladů vázaných na rozhodnutí. [20] 

Na obrázku 2 je uveden přehled nejčastěji používaného členění nákladů. 

 

Obr. 2  Členění nákladů 

3.1.1 Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů vychází ze soustředění nákladů do druhově stejnorodých skupin, 5. 
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Mezi základní nákladové druhy patří: 

 spotřeba materiálu, 

 spotřeba paliv, 

 spotřeba služeb (spotřeba energie, výrobní kooperace), 

 mzdové a ostatní osobní náklady (zákonná sociální pojištění), 

 odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 

 finanční náklady (pojistné, bankovní výlohy, atd.). 

3.1.2 Účelové členění nákladů 

Pro řízení hospodárnosti vynaložených nákladů se používá účelové členění nákladů.  

Nejčastějším a nedůležitějším členěním účelových nákladů je rozdělení na:   

 Jednicové náklady – jsou technologickými náklady, které mají bezprostřední vztah 

k jednotce (např. 1 tuna, 1 pár, 1 km) určitého výkonu nebo operace, a které je možné 

vypočítat pomocí měrných spotřeb (norem).  

Příkladem jednicových nákladů je např. měrná spotřeba materiálu na výrobu výrobků 

stanovená z receptur nebo kusovníků, mzdové náklady pracovníka spojené s výrobou 

jedné jednotky konkrétního výrobku. [10] 

 Režijní náklady – jsou náklady, které souvisí s technologickým procesem jako 

celkem a jsou zde zahrnuty také náklady na obsluhu a řízení. Tyto náklady nerostou 

přímo úměrně s počtem provedených výkonů. [9] 

Příkladem režijních nákladů je elektrická energie na osvětlení, vytápění, odpisy 

hmotného majetku, mzdové náklady nevýrobních pracovníků.  

Dalším členěním účelových nákladů je: 

 Technologické náklady – náklady vyvolané technologií dané činnosti nebo operace.  

Příkladem těchto nákladů může být použití určité jakosti oceli pro výrobu konkrétního 

výrobku, příprava materiálu, obnovení vyzdívky pece. [9]  

 Náklady na řízení a obsluhu – jsou náklady, které jsou vynaloženy na vytvoření 

a udržení dané činnosti nebo aktivity.  

Příkladem může být osvětlení a vytápění výrobní haly, mzdy mistrů, opravy. [9]  
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3.1.3 Kalkulační členění nákladů 

Základním kritériem pro efektivní řízení nákladů je schopnost určit jejich účelnost 

a účelovost vynaložení. Dosáhnout této účelnosti a účelovosti je v praxi představeno 

schopností identifikovat náklady ve vztahu k určitým podnikovým výkonům (výrobkům, 

službám). Podstatou této snahy je dokázat přiřadit konkrétní náklady konkrétním 

výkonům, ty jsou, z pohledu přiřazování, nazývány nákladovým objektem. Přiřazování 

nákladů je jedním ze základních úkolů manažerského účetnictví. [10] 

Podle vztahu k nákladovému objektu se náklady člení na: 

 Přímé náklady -  přímo souvisí s určitým (konkrétním) druhem výkonu. Lze je 

přiřadit jednotlivým aktivitám bezprostředně při jejich vzniku. Mezi přímé náklady 

patří takové náklady, které jsou vynaloženy v souvislosti s prováděním pouze 

konkrétního druhu výkonu, a jejichž podíl na jednotku kalkulační jednice lze zjistit 

pomocí prostého dělení. [6] 

 Nepřímé náklady -  nemohou být specificky vztaženy k určitému druhu výkonu. 

Zejména proto, že specifická vazba mezi nákladem a objektem neexistuje, nebo tuto 

specifickou vazbu není možné identifikovat. [17], [7] 

3.1.4 Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů 

Členění nákladů dle jejich závislosti na objemu prováděných výkonů je vnímáno jako 

jeden z nejvýznamnějších nástrojů řízení nákladů. [9] 

Základním druhem tohoto členění je rozdělení nákladů na: 

 Variabilní náklady – jejich výše je závislá na objemu výkonů (výrobků, činností). 

Variabilní náklady jsou takové náklady, které se při různém množství objemu výkonů 

v průběhu určitého časového období mění. Příkladem variabilních nákladů jsou 

jednicové náklady. Jde především o materiál uvedený v recepturách a kusovnících, 

nebo o jednicové mzdy, oceněné spotřebou této činnosti na jednotku konkrétního 

výkonu. Podle typu závislosti na objemu výkonu variabilní náklady mohou být 

proporcionální (výše nákladů je přímo úměrná objemu výkonů), podproporcionální 

(náklady rostou pomaleji než objem výkonů), nadproporcionální (náklady rostou 

rychleji, než roste objem výkonů). 

 Fixní náklady – jejich výše není závislá na objemu výkonů (výrobků, činností). Fixní 

náklady jsou takové náklady, které se při různém množství objemu výkonů v průběhu 
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určitého časového období nemění. Fixní náklady jsou nejčastěji tvořeny v souvislosti 

se zajištěním dlouhodobé provozní kapacity (např. dopravní prostředky, stroje, 

budovy). Z hlediska ovlivnitelnosti fixních nákladů, v případě výrazného poklesu 

využití provozních kapacit, se tyto náklady dále dělí na tzv. utopené a vyhnutelné fixní 

náklady. Utopené fixní náklady jsou zpravidla vynaloženy před zahájením provozní 

činnosti a jde především o náklady vyvolané investičním rozhodnutím (např. výstavba 

výrobních hal). Vyhnutelné fixní náklady nejsou bezprostředně spojeny 

s investičním rozhodnutím (např. náklady na osvětlení a vytápění výrobních hal). [10]  

3.1.5 Členění nákladů podle závislosti na zvažovaném rozhodnutí 

Pro členění nákladů, které tvoří podklad informací pro rozhodování je typické, že vychází 

z odhadovaných nákladů zvažovaných variant, nikoliv z reálných. Základem srovnání těchto 

variant je posouzení, zda náklady budou uskutečněnou variantou ovlivněny, či ne. 

Náklady podle závislosti na zvažovaném rozhodnutí se dělí na: 

 Relevantní náklady – tyto náklady jsou z hlediska daného rozhodnutí důležité, 

jelikož se při uskutečnění jakékoliv varianty rozhodnutí budou měnit. 

 Irelevantní náklady – je skupina nákladů, která je z hlediska rozhodnutí nedůležitá, 

jelikož jakékoliv rozhodnutí výši těchto nákladů neovlivní. 

3.1.6 Členění nákladů podle místa vzniku 

Pro objektivní posouzení hospodárnosti podniku jsou posuzovány náklady také podle místa 

jejich vzniku. Místem vzniku jsou vnitropodnikové útvary (střediska). Členění nákladů podle 

místa jejich vzniku závisí na struktuře podniku a průběhu nákladů, v němž vznikají. 

S členěním nákladů dle odpovědnosti za jejich vznik souvisejí pojmy: 

 Odpovědnostní středisko – navazuje na organizační strukturu podniku, jehož úkolem je 

vymezit oblast a úroveň pravomoci. 

 Prvotní náklady (externí) – prvotní jsou náklady, které v účetní jednotce vznikly 

poprvé. Jedná se o všechny externí náklady (např. dodavatelské faktury za služby) 

a některé interní náklady (například mzdy zaměstnanců). 

 Druhotné náklady (interní) – druhotné náklady jsou náklady, kdy jsou vytvořeny 

výkony, které jsou předány a spotřebovány v jiném středisku. Jejich výše je dána 

množstvím dílčích výkonů a jejich vnitropodnikovou cenou. [13] 
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3.2 Vyjádření nákladů v manažerském účetnictví 

V souvislosti s tím, jakým způsobem jsou náklady vyjádřeny a oceněny, je v účetnictví 

rozlišováno trojí pojetí nákladů, které je zobrazeno na obrázku 3. 

               

Obr. 3  Rozlišení nákladů v manažerském účetnictví 

3.2.1 Finanční pojetí nákladů 

Ve finančním účetnictví mohou být ekonomické zdroje vykazovány jako spotřebované nebo 

využívané pouze tehdy, pokud jsou podloženy reálným výdajem peněz. Jsou to zejména 

náklady hrazené v peněžní formě (např. mzda) nebo také náklady rovnající se potřebě 

ekonomických zdrojů, které byly peněžně vypořádány v předchozích obdobích (např. odpisy). 

Dalším typickým znakem ekonomického pojetí je oceňování spotřebovaných ekonomických 

zdrojů. Náklady jsou oceňovány ve skutečných (historických) pořizovacích cenách. [9] 

3.2.2 Hodnotové pojetí nákladů 

V hodnotovém pojetí náklady nevystupují jako peněžně zajištěné ekonomické zdroje. Tyto 

náklady se nerovnají hodnotě vydaných peněžních prostředků, ale ve svém důsledku ovlivňují 

ekonomickou racionalitu určité aktivity. Mezi tyto náklady řadíme tzv. kalkulační nájemné, 

kalkulační odpisy nebo kalkulační úroky. [9] 

Kalkulační úroky jsou používány u vlastního kapitálu. Jejich cílem je reálný ekonomický 

pohled na vykázaný hospodářský výsledek. Do účetních (daňových) nákladů je možné 

započítat jen úroky z cizího kapitálu. Kalkulační úroky jsou započítávány ve stejné výši, jako 

reálné úroky, které by bylo možné získat v případě zapůjčením vlastních peněz. Jelikož ve 

skutečnosti musí vždy přiměřený výnos přinášet i vázaný vlastní kapitál (jinak by bylo 

vhodnější, použít ho jiným způsobem), vyjadřuje se ocenění kapitálu - v hodnotovém pojetí -  

pomocí kalkulačních úroků.  

POJETÍ 
NÁKLADŮ

FINANČNÍ HODNOTOVÉ EKONOMICKÉ
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Kalkulační nájemné je používáno tam, kde podnik využívá své vlastní kancelářské, výrobní, 

skladovací a prodejní prostory a pozemky pro svou vlastní činnost. Jeho cílem je zajištění 

ekonomicky reálného pohledu na vykázaný hospodářský výsledek. Do účetních (daňových) 

nákladů lze zařadit jen náklady spojené s údržbou budov a pozemků, ale ve skutečnosti 

existuje tržní nájemné. Kalkulační nájemné je započítáváno ve výši, která odpovídá tržní 

hodnotě nájemného vlastních prostor a ploch. 

Kalkulační odpisy – rovněž jejich cílem je reálný (ekonomický) pohled na vykázaný 

hospodářský výsledek. Výše kalkulačních odpisů vychází ze současné reálné pořizovací ceny 

určitého dlouhodobého majetku a z reálné doby jeho odepisování. Kalkulační odpisy jsou 

používány především u vlastního technického vybavení (výrobní zařízení, dopravní 

prostředky atd.). Jejich použití má smysl tam, kde úroveň účetních odpisů neodpovídá reálné 

ceně pořízení nového majetku. Pokud jsou původní investice nízké, jsou ve finančním 

(daňovém) účetnictví používány adekvátně nízké odpisy. Ty ale neodpovídají současné, 

mnohem vyšší, pořizovací ceně daného majetku. Jedná se zejména o budovy, strojní a výrobní 

zařízení, pořízené před rokem 1990, jejichž původní pořizovací cena je výrazně nižší, než je 

jeho pořizovací cena současná. Používání kalkulačních odpisů má svůj význam především v 

případech, kdy dlouhodobý majetek již účetně odepsán, avšak je stále používán. [10] 

3.2.3 Ekonomické pojetí nákladů 

Ekonomické pojetí nákladů má za cíl zajistit odpovídající informace pro řízení již 

probíhajících procesů, ale také pro potřeby rozhodování pro výběr budoucích optimálních 

možností. S výběrem možností souvisí obecné chápání nákladů jako maximální hodnoty, 

které je možné vyprodukovat prostřednictvím zvolené možnosti. Tuto podmínku naplňuje 

kategorie tzv. oportunitních nákladů. Ty jsou vymezeny jako maximálně ušlý výnos, který byl 

obětován v důsledku využití ekonomického zdroje ve zvolené možnosti. Oportunitní náklady 

nepředstavují reálně spotřebovaný nebo využitý ekonomický zdroj, ale dodatečně vložené 

měřítko účelnosti uskutečněné volby. [9] 
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3.3 Kalkulace 

Kalkulace je výpočet nákladů, zisku, marže, ceny nebo jiné finanční veličiny na jednotku 

výkonu (výrobek, jednotka práce, služba atd.) Vystihuje vzájemný vztah mezi naturálně 

vyjádřeným výkonem a jeho finančním ohodnocením. [1] 

Za kalkulaci je označován také výsledek výpočtů kalkulace, tj. systém vzájemně 

skloubených propočtů zpracovaných pro podstatné kalkulační jednice a za různým účelem. 

V rámci kalkulací jsou definovány tyto základní kalkulační pojmy: 

 Předmět kalkulace - je vymezen kalkulační jednicí a kalkulovaným množstvím. 

 Kalkulační jednice - představuje konkrétní druh výkonu (výrobek, služba), který je 

vymezen měrnou jednotkou výkonu (tuna, metr, litr, hodina, pár, porce atd.), na který 

se stanovují nebo zjišťují náklady a další hodnotové veličiny daného výkonu. 

 Kalkulované množství - představuje určitý plánovaný nebo skutečný objem 

kalkulačních jednic (výrobků, činností) v naturálních jednotkách, pro které jsou 

stanovovány nebo zjišťovány celkové náklady. 

 Kalkulační vzorec - představuje strukturu nákladů a výnosů v kalkulaci. V rámci 

tohoto vzorce jsou definovány nákladové a výnosové kalkulační položky. 

Kalkulace výkonů lze rozdělit na: 

 kalkulace kusové a opakované výroby, 

 kalkulace činností (služeb), 

 kalkulace zakázek. 

Kalkulace výrobků lze obecně rozdělit do dvou specifických skupin: 

 kalkulace výrobků vycházející z kusovníků,  

 kalkulace výrobků vycházející z receptur.  

3.3.1 Kalkulační systém 

Kalkulační systém lze definovat jako soubor kalkulací v podniku a vazeb mezi nimi. Je to 

hlavní nástroj řízení nákladů na výkony, který zajišťuje metodickou jednotu a provázanost 

kalkulací mezi sebou. [8] 

Základním členěním kalkulací jsou kalkulace nákladů a ceny. Kalkulace nákladů, je dále 

dělena na předběžnou a výslednou. Předběžné kalkulace jsou propočtové, plánové nebo 
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operativní. Propočtová kalkulace pak dává výslednou kalkulaci reálných nákladů, nebo 

kalkulaci cílových nákladů. 

Přehledné dělení nákladů je znázorněno na obrázku 4. 

 

Obr. 4  Kalkulační systém a členění [9] 

Předběžná kalkulace je sestavována ve fázi konečného výzkumu a vývoje nového výkonu. 

Výrobce má již jasno, jak by měl nový nebo inovovaný výkon vypadat, proto je nutné sestavit 

kalkulaci, která objasní nákladovou náročnost tohoto výkonu. Jelikož v tomto období ještě 

nejsou k dispozici všechny potřebné informace pro její stanovení, jedná se o odhad nákladů 

na kalkulační jednici. Předpokládané náklady se určují např. z norem pracnosti, norem 

spotřeby materiálů a energií, nebo ze zkušeností z předchozích období. [4] 

Propočtová kalkulace – jejím hlavním úkolem je poskytnout podklady především pro návrh 

ceny nově zaváděného nebo individuálně prováděného výkonu. Propočtová kalkulace se 

sestavuje zpravidla současně s technickým upřesněním výrobku nebo jiného výkonu. [18] 

Tradičním cílem propočtové kalkulace je sestavení kalkulace reálných nákladů, která dává 

podklad pro zpracování cenové nabídky, a kalkulace cílových nákladů, kterých by měl 

podnik dosáhnout, pokud chce vstoupit na trh s novým výkonem a být úspěšný. [9] 

Plánová kalkulace má význam pro plánování výkonů na delší časové období u hromadné 

a sériové výroby, kdy se nejedná o jednorázovou zakázku. Tato kalkulace pak podává 

informace nejen pro jedno časové období (např. na rok), ale i pro celé časové období, na které 

se kalkulace sestavuje. Její využití slouží především pro sestavení plánů nákladů, výnosů 

KALKULACE

NÁKLADŮ

PŘEDBĚŽNÁ

PROPOČTOVÁ

REÁLNÝCH 
NÁKLADŮ

CÍLOVÝCH 
NÁKLADŮ

PLÁNOVÁ OPERATIVNÍ
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a zisku. Je významná pro řízení hospodárnosti jednicových nákladů, jelikož vymezuje jejich 

rámec, kterého by měl podnik při zavádění nového výkonu dosáhnout. [1] 

Operativní kalkulace - jedná se rovněž o předběžnou kalkulaci, která vyjadřuje úroveň 

předem stanovených nákladů na kalkulační jednici v konkrétních technických, 

technologických a organizačních podmínkách, určených technickou přípravou výroby pro 

zhotovení výrobku. Sestavuje se na základě podrobných norem spotřeby materiálu, energií a 

času, platných k datu sestavení. [3] 

Výsledná kalkulace se sestavuje na konci určitého období nebo po dokončení výkonu, jejím 

cílem je vykázat výši skutečných nákladů. Je nástrojem následné kontroly hospodárnosti. Je 

zjišťováno, jaké náklady byly skutečně vynaloženy na určitý výkon v určitém období. 

Porovnáním plánové a výsledné kalkulace dochází ke kontrole plnění plánovaného úkolu. [2] 

Kalkulace ceny vyjadřuje kalkulaci prodejní ceny výkonu a obsahuje také kalkulovaný zisk. 

Převážná většina výkonů je určena k prodeji mimo podnik. Stanovení ceny výkonů v tržní 

ekonomice závisí na vzájemném působení poptávky a nabídky. V tržních podmínkách se 

cenová kalkulace používá jako podklad pro cenová jednání se zákazníkem. Při tvorbě cenové 

kalkulace je nejobtížnější činností stanovení kalkulovaného zisku. Výše zisku by měla 

odpovídat předpokládanému zhodnocení vynaložených nákladů a zároveň musí být i 

přiměřená, aby byl zákazník ochoten danou cenu přijmout. V cenové kalkulaci se 

kalkulovaným ziskem rozumí zisk před zdaněním. [14] 

3.3.2 Kalkulační vzorec 

V každém podniku je struktura nákladů pro kalkulaci výkonů odlišná a má formu tzv. 

kalkulačního vzorce, který se řídí některými obecnými zásadami pro členění nákladů. 

Definování kalkulačního vzorce vyžaduje pečlivou přípravu vstupních dat, která jsou následně 

rozhodujícím vstupem pro správné sestavení kalkulací. 

V současné praxi se u větších podniků pro kalkulace výrobků, které vycházející z receptur 

nebo kusovníku používají tři druhy kalkulačních vzorců. [10] 

Typy kalkulačních vzorců: 

 klasický kalkulační vzorec, 

 dynamický kalkulační vzorec, 

 kalkulační vzorec ABC. 
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Klasický (typový) kalkulační vzorec 

Před rokem 1990 byla struktura kalkulačního vzorce definována centrálně a podniky ji 

používaly povinně jako podklad pro tvorbu cen. Příklad tohoto vzorce je uveden v tabulce 3. 

Tab. 3  Příklad klasického kalkulačního vzorce 

TYPOVÝ KALKULAČNÍ VZOREC 

Přímý materiál 

Přímé osobní náklady 

Ostatní přímé náklady 

Výrobní režie 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

Správní režie 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

Prodejní režie 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

Výsledek hospodaření 

CENA VÝROBKU 

Dynamický kalkulační vzorec 

Dynamická kalkulace si zachovává základ informací všeobecného kalkulačního vzorce. Jeho 

vypovídací schopnost je rozšířena o výsledek, jak budou náklady v jednotlivých fázích 

ovlivněny změnami v objemu prováděných výkonů. 

Vedle členění kalkulačních položek na jednicové (jsou zjistitelné na jednotku kalkulační 

jednice) a režijní (jsou společné pro více kalkulačních jednic) je dalším důležitým členěním 

nákladů, ale i výnosů, členění fixní a variabilní. Zařazením tohoto členění do kalkulačního 

vzorce vzniká tzv. Dynamický kalkulační vzorec. Jeho položky se následně dle potřeby člení 

na jednotlivé druhy nákladů a výnosů (viz Tab. 4).  

Tab. 4   Příklad dynamického kalkulačního vzorce [10]                      

DYNAMICKÝ KALKULAČNÍ VZOREC 
Přímý materiál variabilní 

Přímé osobní náklady variabilní 
Ostatní přímé náklady variabilní 

Výrobní režie variabilní 

Výrobní režie fixní 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

Správní režie – fixní 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

Prodejní režie variabilní 

Prodejní režie fixní 
ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

Výsledek hospodaření 

CENA VÝROBKU 
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Kalkulační vzorec při aplikaci metody ABC 

Metoda Activity Based Costing, je metoda přiřazování nákladů podle aktivit, a je nejnovější a 

nejpřesnější metodou výpočtu kalkulací. [5] V dnešní době stále stoupá tempo růstu 

nepřímých, paušalizovaných a podpůrných režijních nákladů. Metoda ABC je, na rozdíl od 

tradiční zkreslující nákladové metody, schopna dát odpověď na otázku, jak efektivně řídit, 

kontrolovat a plánovat problematické náklady. [16] 

Používáním metody ABC jsou všechny náklady, které nelze přiřadit přímo produktu, 

přiřazovány aktivitám a procesům, které tyto náklady vyvolávají. Kalkulační vzorec při 

aplikaci této metody by měl obsahovat odděleně jednicové náklady daného produktu a režijní 

náklady dle jednotlivých aktivit. Příklad kalkulačního vzorce s kalkulací úplných nákladů dle 

činností, s oddělenými fixními a variabilními náklady (dynamická kalkulace), je uveden 

v následující tabulce 5. 

Tab. 5  Příklad kalkulačního vzorce ABC 

KALKULAČNÍ VZOREC ABC 

Jednicový materiál 

Jednicové osobní náklady 

Ostatní jednicové náklady 

JEDNICOVÉ NÁKLADY CELKEM 

Výrobní režie variabilní (aktivita 1 - n) 

VARIABILNÍ NÁKLADY CELKEM 

Výrobní režie fixní (aktivita 1 – n) 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

Výsledek hospodaření 

CENA VÝROBKU 

3.3.3 Přiřazování nákladů předmětu kalkulace 

Způsob přiřazování nákladu k předmětu kalkulace byl obvykle spojen s členěním nákladů na 

přímé a nepřímé. Avšak s přihlédnutím k dalším hlediskům, zejména pak k nutnosti rychle 

reagovat na měnící se podmínky tržního prostředí, je využíváno tohoto členění čím dál méně. 

Ve struktuře kalkulovaných nákladů jsou používány různé kombinace členění nákladů.  
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Členění nákladů podle: 

 způsobu stanovení nákladového úkolu (náklady jednicové a režijní), 

 závislosti na objemu výkonu (náklady variabilní a fixní), 

 míry ovlivnění konkrétním rozhodnutím o předmětu kalkulace (náklady relevantní 

a irelevantní). [1] 

Systém, kterým se provádí přiřazování režijních (nepřímých) nákladů na kalkulační jednici, je 

označován jako alokace (rozvržení) nákladů. Cílem alokace je poskytnout informace o 

nákladech, které jsou pro určité rozhodnutí zásadní. Každá alokace musí sledovat vztah 

nákladů ke kalkulační jednici, ale především musí respektovat rozhodovací proces, který bude 

na základě tohoto přiřazení řešen. 

Při alokacích je možné rozlišit trojí princip přiřazování nákladů výkonům: 

 Princip příčinné souvislosti - vychází z úvahy, že každý výkon má být zatížen těmi 

náklady, které příčinně vyvolal. 

 Princip únosnosti nákladů - vychází z úvahy, jakou výši zatížení náklady je schopen 

konkrétní výkon unést, např. v prodejní ceně. 

 Princip průměrování - tento princip se používá v případech, kdy je zapotřebí zjistit 

plnou nákladovou náročnost výkonu. 

3.3.4 Rozvrhová základna 

Rozvrhovou základnou je nazývána veličina, která vyjadřuje souvislost mezi finálními 

výkony a nepřímými (režijními) náklady. Umožňuje vyjádřit zprostředkovaný vztah nákladů 

k jednici výkonu. Základním požadavkem na její aplikaci je docílit co nejpřesnější příčinné 

souvislosti, jako má například spotřeba přímého materiálu, mzdové náklady přímých 

pracovníků, počet odpracovaných hodin atd. 

3.3.5 Metody kalkulace 

Vzhledem k různorodosti výrobků, výrobních technologií a organizačního nastavení 

v podniku nelze při kalkulaci postupovat stále stejným způsobem. Typ použité kalkulační 

metody určují konkrétní výrobní podmínky určitého podniku. V kalkulační praxi českých 

podniků stále převažují kalkulační metody, které vycházejí z rozlišení nákladů přímých 

a nepřímých. 
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Obecně se tyto kalkulační metody dělí na metody: 

 kalkulace dělením prostá, 

 kalkulace dělením s poměrovými čísly, 

 kalkulace přirážková, 

 kalkulace zakázková, 

 kalkulace sdružených výkonů, 

 fázová kalkulace, 

 postupná kalkulace. 

Kalkulace dělením prostá se používá v jednoduchých výrobách se stejným druhem výkonu, 

který se neustále opakuje, a kde nedochází ke vzniku nedokončené výroby. Prostá kalkulace 

je typická například pro cementárny, kamenolomy, doly, atd. Dochází zde jen ke kalkulaci 

dokončené výroby. Vzhledem k její stejnorodosti je možné, při výpočtu vlastních nákladů na 

kalkulovaný výkon, použít kalkulaci dělením. [12] 

Kalkulace dělením s poměrovými čísly – používá se v podmínkách homogenní výroby 

s více druhy výkonů, které jsou vytvářeny stejným technologickým procesem a odlišují se 

určitými parametry (velikost, hmotnost, pracnost, použitý přímý materiál). Poměrová čísla 

vyjadřují nákladovou náročnost rozvrhovaného (alokovaného) nákladu na výrobu (vytvoření) 

jednotlivých výrobků (výkonů). [13]    

Kalkulace přirážková – tato metoda se používá v podnicích s heterogenní výrobou, kde se 

vyrábí více výrobků nebo obecně výkonů různého typu, které jsou výsledkem různorodého 

technologického postupu nebo různých činností. Přirážka vychází z podílu rozvrhovaného 

(alokovaného) nákladu k rozvrhové základně, kterou nejčastěji bývají přímý materiál, přímé 

osobní náklady nebo vlastní náklady.     

Kalkulace zakázková – její použití má své opodstatnění v podnicích, které se zabývají např. 

montážními technologiemi, kdy se zhotovují kusové produkty nebo malé série produktů, dle 

individuálních objednávek odběratelů. 

Předmětem zakázkové kalkulace jsou finální výkony dané zakázkou. Vzhledem k tomu, že při 

různém výkonu vznikají různé náklady, je nezbytné sledovat tyto náklady pro jednotlivé 

zakázky odděleně. Tuto funkci plní tzv. zakázkový list – základní doklad, ve kterém je rozsah 

výkonů předem stanoven. [12] 

Kalkulace sdružených výkonů je charakteristická tím, že při výrobě výrobků vznikají další 

vedlejší výrobky. V těchto výrobách vždy nastává určitá kombinace výkonů, které mohou mít 
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charakter jak hlavního výrobku, tak vedlejšího výrobku nebo odpadu. Typickým příkladem je 

výroba koksu, při kterém také vzniká plyn, dehet, čpavek. 

Z hlediska kalkulace zde vznikají náklady, které jsou pro sdružené výkony společné, a není 

možné je při jejich vzniku vzájemně oddělit pro, každý výkon zvlášť. [19] 

Fázová kalkulace - používá se v členitých výrobách jediného druhu výrobků nebo skupiny 

výrobků, u nichž dochází k sekvenčnímu předávání rozpracované výroby od počáteční, přes 

dokončující, až do konečné fáze. Náklady, vynaložené v každé této výrobní fázi, jsou 

sledovány samostatně. [15] 

V každé fázi je obvykle uplatněna samostatně prostá metoda kalkulace. Součet nákladů 

na jednotku výkonu pak za všechny fáze tvoří náklady finálního výrobku. [12] 

Postupná kalkulace - použití této metody kalkulace je charakteristické především pro 

zpracovatelský průmysl. Zejména v takových výrobách, kde produkty postupně procházejí 

jednotlivými technologickými a organizačně oddělenými výrobními stupni. V každém stupni 

tvoří výroba samostatně realizovanou produkci. Dokončené produkty na konci jednotlivých 

stupňů, kromě posledního, se nazývají polotovary. 

Princip postupné metody kalkulace spočívá v tom, že stupeň přebírající polotovary 

z předchozího stupně, pokládá tyto polotovary za materiál a přidružuje jim své zpracovací 

základy. V posledním stupni jsou pak zachyceny veškeré náklady na produkt. [12] 
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4 Analýza současného stavu zpracování kalkulací 

ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY  

Ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. jsou kalkulace zpracovávány na 

dvou úrovních. V rámci střediskové úrovně se sestavují nákladové kalkulace v úrovni 

vlastních nákladů, sestavují je controllingové útvary jednotlivých středisek a primárně slouží 

k oceňování jejich zásob vlastní výroby. Na úrovni útvaru controllingu společnosti jsou pak 

na podkladě těchto nákladových kalkulací vytvářeny výnosové (cenové) kalkulace. 

Kalkulace plní následující funkce: 

 Jsou nástrojem pro řízení přímých variabilních nákladů výrobních středisek. 

 Jsou podkladem pro ocenění zásob vlastní výroby a pro stanovení vnitropodnikových 

předacích cen výrobků, polotovarů a služeb. 

 Slouží jako podklad pro cenová jednání. 

 Umožňují vyhodnocovat výhodnost zakázky na začátku obchodně-výrobního cyklu 

vzhledem k cílům prodeje (tj. srovnávat nabídkovou kalkulaci s plánovou). 

 Umožňují vyhodnocovat v průběhu obchodně-výrobního cyklu riziko nedodržení 

zamýšlené ziskovosti výkonů (tj. srovnávat operativní a limitní kalkulace). 

 Umožňují vyhodnocovat po skončení obchodně-výrobního cyklu skutečnou rentabilitu 

výkonů (srovnáním plánových a skutečných výnosových kalkulací) a činit opatření 

k nápravě nedostatků v budoucnu. [25] 

Nákladové a cenové kalkulace se sestavují v rámci výkonových středisek, a to za kalkulační 

jednice, kterými jsou konkrétní výrobky, pro které jsou definovány kusovníky (receptury), 

dále pak služby (činnosti) a zakázky. Pro sestavení kalkulací je definován jednotný kalkulační 

vzorec, který vychází z typového kalkulačního vzorce.  

Kalkulace nákladů vnitropodnikových předávek oceli vychází z problematiky hromadné 

výroby. Pro ocenění vnitropodnikových předávek oceli je ve společnosti zpracován 

vnitropodnikový ceník jednotlivých jakostí. Zpracováván je na základě vypočtených 

plánových kalkulací, s platností pro dané plánovací období, na bázi plánovaných THN, 

plánovaných nákupních cen vstupních surovin vsázky a plánovaných zpracovacích nákladů. 

[25] 
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Kalkulace nákladů na výrobu oceli obsahuje následující položky: 

• Přímý materiál - vsázka, specifikovaná přesně dle dané THN jakosti. 

• Energie technologické přímé - tavící proud, technologické plyny ve fázi tavení. 

• Přímé osobní náklady. 

• Ostatní přímé náklady. 

• Výrobní režie. 

4.1 Nákladová (kalkulační) střediska 

 Ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. lze pro potřeby definování 

metodiky výpočtu kalkulací rozdělit střediska na výrobní (nákladová) a realizační. 

Nákladovými středisky se rozumí hlavní výrobní střediska, která se podílejí přímo na 

vytvoření (výrobě) výkonů (ocelárna, slévárna, kovárna a těžká mechanika). Účetně jsou 

sledovány náklady na nákladovém středisku. 

Ke sledování režijních nákladů slouží úseky nákladového střediska, která jsou účetními 

středisky. Úsek nákladového střediska je většinou již pracoviště, s výjimkou NS 370 – Těžká 

mechanika, kdy v rámci jednoho úseku může být více pracovišť. NS 320 – Ocelárna nemá 

žádné nákladové úseky ani pracoviště. 

Seznam těchto pracovišť dle nákladových středisek je uveden v tabulce č. 6. 

Realizační střediska připravují a realizují samotný prodej výkonů. Realizační střediska jsou 

součástí Obchodního úseku, jehož náklady vstupují do kalkulací v rámci Prodejní režie. 

Náklady realizačních středisek, které souvisí přímo s konkrétními kalkulačními jednicemi 

(obchodními zakázkami) jsou součástí ostatních přímých nákladů, ostatní náklady 

realizačních středisek jsou součástí prodejní režie. 
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Tab. 6  Struktura hlavních výrobních (nákladových) středisek, úseků a pracovišť společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

           

                

        

 

 

 

 

 

 

Nákladová střediska (NS) 
Úseky nákladových 

středisek
Pracoviště

320 - Ocelárna 00 - Ocelárna

00 - Slévárna

01 - Modelárna 

02 - Formovna 

03 - Čistírna

04 - Žíhárna

340 - Kovárna 00 - Kovárna

01 - Lisovna

02 - Kalírna

03 - Rovnací lis

04 - Pily

05 - Pálící stroje

370 - Těžká mechanika 00 - Těžká mechanika

01 - Obrobna Strojní pracoviště

Zámečníci

NC stroje + CNC stroje

Fréza Waldrich

02 - Montáž Svařování ruční

Svařování automaty

Zámečníci, vrtači, natěrači

Brusky, pily vrtačky

Tryskání

330 - Slévárna 
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4.2 Typy kalkulací 

Ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. jsou zpracovávány různé druhy 

kalkulací, které jsou znázorněny na obrázku č.5. Výnosovými kalkulacemi se rozumí cenové 

kalkulace, na jejichž metodiku výpočtu je tato práce zaměřena.   

 

Obr. 5  Typy výnosových a nákladových kalkulací VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

4.2.1 Výnosové kalkulace 

Výnosová kalkulace je cenovou kalkulací a je podkladem pro stanovení prodejní ceny výkonu 

nebo zakázky. Výnosová kalkulace vychází z nákladových předběžných kalkulací (plánových, 

nabídkových, limitních, operativních), z prodejních nákladů obchodního úseku (realizačního 

střediska) a z prodejní ceny. Plánovaná výnosová kalkulace vychází z nákladů předběžné 

kalkulace (nejčastěji nabídkové) povýšených o předpokládané prodejní náklady a z plánované 

prodejní ceny, případně z požadované výše výsledku hospodaření. Výsledná výnosová 

kalkulace se vypočítává na základě skutečných úplných vlastních nákladů a výnosů. 

4.2.2 Nákladové kalkulace 

Nákladové kalkulace jsou sestavovány na výrobních střediscích a slouží jako podklad pro 

výpočet výnosových (cenových) kalkulací. 

Plánová kalkulace vychází plánu nákladů konkrétního střediska a z plánovaného objemu 

výkonů. Plánované přímé náklady se přiřazují přímo k jednotlivým výkonům a skutečné 

nepřímé náklady se na kalkulační jednice rozvrhují pomocí alokačních klíčů. 

Nabídková nákladová kalkulace je podkladem pro zpracování plánované výnosové 

kalkulace útvarem controllingu společnosti, která pak slouží obchodnímu úseku k jednání o 

ceně. 

VÝNOSOVÉ

PLÁNOVANÉ

VÝSLEDNÉ

NÁKLADOVÉ
PLÁNOVÉ

NABÍDKOVÉ

LIMITNÍ

OPERATIVNÍ

VÝSLEDNÉ
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Limitní kalkulace se zpracovává v případě, že byla přijata obchodní zakázka. Limitní 

kalkulace zohledňuje konkrétní výrobní podmínky a slouží jako nejvyšší mez nákladů 

v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce.  

Operativní kalkulace se sestavuje v okamžiku, kdy jsou k dispozici všechny potřebné 

podklady z odborných útvarů předvýrobních etap. Operativní kalkulace je objektivním 

zhodnocením očekávané nákladovosti kalkulační jednice, tj. výrobku, služby nebo zakázky.  

Výsledná kalkulace vychází ze skutečných nákladů konkrétního střediska a ze skutečného 

objemu výkonů. Skutečné přímé náklady se přiřazují přímo k jednotlivým kalkulačním 

jednicím a skutečné nepřímé náklady se na kalkulační jednice rozvrhují pomocí alokačních 

klíčů, které byly použity u plánových kalkulací. 

4.3 Kalkulační vzorec 

Kalkulační vzorec společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. vychází z typového 

kalkulačního vzorce, který obsahuje hlavní kalkulační položky závazné pro celou společnost, 

s tím, že v případě kalkulací konkrétních výkonů lze tyto položky podle potřeby detailněji 

rozepsat. Příklad je uveden v rámci nákladové kalkulace ingotu střediska Ocelárna v bodě 4.5.  

Hlavní položky kalkulačního vzorce společnosti VÍTKOVIC HEAVY MACHINERY a.s. 

jsou uvedeny v tabulce 7. 

Tab. 7  Kalkulační vzorec společnosti VÍTKOVIC HEAVY MACHINERY a.s. 

KALKULAČNÍ VZOREC 

1. Přímý materiál 

2. Přímé osobní náklady 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní režie 

5. Zásobovací režie 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

6. Správní režie 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

7. Prodejní režie 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

8. Výsledek hospodaření 

CENA VÝROBKU 
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V tabulce č. 8 je uvedena vazba jednotlivých kalkulačních položek na účtovou osnovu. 

Podrobný obsah účtové osnovy 5. účtové třídy je uveden v příloze č. 1. a obsah podúčtů (PÚ) 

je uveden v příloze č. 2. 

Tab. 8  Vazby kalkulačních položek na syntetické účty a podúčty (PÚ) 

KALKULAČNÍ POLOŽKA ČÍSLO ÚČTU a PODÚČTU 

Přímý materiál 501 PÚ 41 

Přímé osobní náklady 521,524 PÚ 41 

Ostatní přímé náklady 501,518 PÚ 41, 502 PÚ 41 

Výrobní režie 501,502,518,511,512,521.524,527,551,548 PÚ 79 

Zásobovací režie 871 (zúčtovává se vnitropodnikově) PÚ 41 

Správní režie 972 PÚ 8x,9x 

Prodejní režie 9720 PÚ 8x,9x 

Přímý materiál - do této skupiny nákladů patří spotřeba materiálu a polotovarů, kterou je 

možné přiřadit přímo konkrétní kalkulační jednici (výrobku, službě, zakázce).  

Přímý materiál je součástí kusovníků a jedná se především o: 

 Válcovaný materiál (plechy, profily, trubky, výpalky). 

 Pomocný materiál (nátěrový, spojovací, svařovací materiál). 

 Hutní materiál (ingoty, výkovky, odlitky). 

 Ostatní materiál (strojní součásti, elektromateriál). 

 Materiál pro výrobu oceli (šrot, feroslitiny, nekovové přísady). 

 Polotovary vlastní výroby. 

Přímé osobní náklady - do této skupiny patří náklady na mzdy, sociální a zdravotní pojištění 

pracovníků, kteří přímo zajišťují tvorbu výkonů (výrobků, služeb, zakázek). 

Ostatní přímé náklady zahrnují náklady na přímé služby v rámci dvou skupin: 

 U nákladových kalkulací jsou to externí kooperace a přímé interní služby (např. 

projekční a konstrukční práce, tepelné zpracování, tryskání, práce zkušeben). 

 U výnosových kalkulací to jsou obchodní náklady přímo souvisejících s konkrétní 

kalkulační jednicí (provize, balné, přepravné) a v případě nabídkových kalkulací i 

náklady na nejakost. [25]  

Výrobní režie obsahuje náklady výrobních středisek, které nelze jednoznačně přiřadit 

konkrétní kalkulační jednici. Jedná se především o náklady na obsluhu a zajištění 
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technologických podmínek pro vykonávanou činnost. Patří sem režijní materiál, energie na 

osvětlení a vytápění, osobní náklady režijních pracovníků, náklady na údržbu a účetní odpisy. 

Zásobovací režie zahrnuje náklady nákupního úseku související s nákupní činností, zejména 

náklady na zajištění nákupu materiálu a služeb a náklady spojené se skladováním.  

Správní režie - do této režie patří veškeré náklady spojené s činností jednotlivých úseků 

vedení VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., mimo obchodního a nákupního úseku. 

Součástí správní režie jsou náklady účelově otevřených nákladových středisek.  

Prodejní režie obsahuje náklady obchodního úseku související s prodejní činností 

společnosti, zejména náklady marketingu a náklady spojené s realizací prodeje, které není 

možno přiřadit konkrétní kalkulační jednici (přiřaditelné jsou v Ostatních přímých nákladech).  

4.4 Metodika výpočtu předběžných kalkulací 

Metodika výpočtu předběžných kalkulací je součástí kalkulačního systému společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a zahrnuje informace k výpočtu nákladových a 

výnosových (cenových) kalkulací za jednotlivé kalkulační jednice (výrobky, služby, 

zakázky).  

Metodika (technika) výpočtu kalkulací je definována pro jednotlivé položky kalkulačního 

vzorce. 

Přímý materiál  - výpočet nákladů na přímý materiál vychází ze součinu měrných spotřeb 

jednotlivých položek materiálových vstupů uvedených v kusovnících (recepturách) a z jejich 

ocenění. Nakupovaný materiál je oceňován dle aktuální ceny na trhu. Polotovary jsou 

oceňovány na úrovni vlastních nákladů výrobního střediska, bez zisku a správní režie. 

Přímé osobní náklady jsou vypočteny ze součinu pracnosti (člověkominuty / jednotku 

výkonu) a mzdového tarifu (Kč/min.). Mzdový tarif se pro jednotlivá pracoviště vypočítá jako 

podíl celkových přímých osobních nákladů a čistého provozního času v minutách. 

Ostatní přímé náklady vychází z ocenění jejich měrných spotřeb na jednotku výkonů 

(kalkulační jednice). Interní ceny jsou ve výši vlastních nákladů, externí ceny vychází 

z obchodních smluv. V případě výnosových (cenových) kalkulací jsou do ostatních přímých 

nákladů zahrnovány i náklady na nejakost a to ve výši 2,3 % z prodejní ceny. 
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Výrobní režie se na jednotlivé kalkulační jednice (výrobky, služby, zakázky) rozvrhuje podle 

těchto alokačních klíčů [25]: 

 Množství pracovních hodin (součin pracnosti a množství výkonů) – 370 Těžká 

mechanika. 

 Množství výkonů v naturálním vyjádření - 320 Ocelárna, 330 Slévárna. 

 Množství strojních hodin (součin strojní pracnosti a množství výkonů) - 340 Kovárna. 

Zásobovací režie se na jednotlivé kalkulační jednice (výkony) rozpočítává procentní sazbou 

k nákladům na přímý materiál. Procentní sazba se liší podle skladů a závisí na předpokládané 

velikosti objemu pohybu materiálu ve skladu a na výši zatížení NS, pod který daný sklad 

spadá, náklady nákupního úseku. [25] 

Správní režie se na jednotlivé kalkulační jednice (obchodní zakázky) rozpočítává procentní 

sazbou k tržbám. Procentní sazba je daná podílem celkové plánované výše správní režie k 

celkovým plánovaným tržbám společnosti. Vypočtená procentní sazba správní režie je pro 

všechna střediska stejná. [25] 

Prodejní režie se na jednotlivé kalkulační jednice (obchodní zakázky) rozpočítává procentní 

sazbou k tržbám. Procentní sazba je daná podílem plánované výše nákladů jednotlivých 

obchodních úseků (v rozdělení na kusovou a montovanou výrobu) a společných nákladů 

vedení obchodního úseku (obchodní servis, obchodní ředitel) k celkovým plánovaným tržbám 

daného obchodního úseku. Obchodní úseky poměrné částky prodejní režie zahrnují do svých 

plánů nákladů a výnosů a kalkulací výkonů, čímž dochází k přenosu nákladů prodejní režie na 

nositele nákladů -  obchodní zakázku. [25] 

4.5 Příklad nákladové kalkulace ingotu 

Nákladovou kalkulaci ingotů zpracovává pracovník controllingu pro ocelárnu. Kalkulace 

vychází z kalkulačního vzorce společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., který je 

uveden tabulce 7. s tím, že uvedené hlavní kalkulační položky jsou pro kalkulace na středisku 

Ocelárna detailněji řešeny. Z důvodu utajení citlivých dat společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s., jsou hodnoty použité v tabulkách 8 a 9 upraveny. 



29 

4.5.1 Kalkulace nákladů na vsázku ingotu 

Náklady na vsázku se v kalkulacích vypočítávají ze součinu měrné spotřeby jednotlivých 

materiálových položek, které jsou součástí kusovníků (receptur) a plánované ceny těchto 

materiálů. Výpočet kalkulačních položek vsázky je uveden v následující tabulce 9. 

Tab. 9  Příklad nákladové kalkulace ingotu – Náklady na vsázku 

Nákladová kalkulace   Výrobek: Ingot, jakost oceli XY Kalkulované množství v tunách:  149,26 

Kalkulační položka 
Cena 

vstupů         
[Kč / m.j.1] 

Měrná 
jednotka 1       

[m.j.1] 

Množství      
[m.j.2/t] 

Měrná   
jednotka 2  

[m.j.2]            

Náklady na 
jednotku 
výroby           
[Kč / t ] 

Náklady 
celkem              

[Kč ] 

Nelegovaný odpad 002 5 615 Kč /t 250,00 kg / t 1 403,75 209 523,73 

Nelegovaný odpad 001 5 615 Kč /t 713,20 kg / t 4 004,62 597 729,58 

Nelegované třísky 4 991 Kč /t 170,00 kg / t 848,47 126 642,63 

FeMnC 23 583 Kč /t 11,50 kg / t 271,20 40 479,31 

Mn affiné 35 936 Kč /t 5,00 kg / t 179,68 26 819,04 

FeSiMn 24 706 Kč /t 3,00 kg / t 74,12 11 063,15 

FeSi-DRCENÉ 34 813 Kč /t 3,00 kg / t 104,44 15 588,71 

AL drc. 50 535 Kč /t 0,60 kg / t 30,32 4 525,56 

Al dezoxidační (housky) 52 781 Kč /t 1,20 kg / t 63,34 9 454,13 

Al stěry 12 589 Kč /t 2,00 kg / t 25,18 3 758,37 

Al drát 71 872 Kč /t 0,50 kg / t 35,94 5 364,40 

Suroviny - celkem   Kč /t 1 160,00 kg / t 7 041,06 1 050 948,62 

Odpad 5 615 Kč /t -68,00 kg / t -381,82 -56 990,45 

Propal 
  

-92,00 kg / t 
  Kovonosná vsázka     1 000,00 kg / t 6 659,24 993 958,16 

Nauhličovadlo grafitové 10 444 Kč /t 0,40 kg / t 4,18 623,91 

CaC2 (karbidické vápno) 19 989 Kč /t 3,00 kg / t 59,97 8 951,12 

Vápno 2 167 Kč /t 70,00 kg / t 151,69 22 641,25 

Dolomitické vápno 1 819 Kč /t 10,00 kg / t 18,19 2 715,04 

Antracit kalcinovaný 11 679 Kč /t 0,40 kg / t 4,67 697,04 

Al2O3 – korund 5 749 Kč /t 10,00 kg / t 57,49 8 580,96 

Antracit pro PULVIT (1-3 mm) 7 569 Kč /t 12,00 kg / t 90,83 13 557,29 

Synt  strus 7 861 Kč /t 3,00 kg / t 23,58 3 519,55 

Nermat AF 10 444 Kč /t 1,40 kg / t 14,62 2 182,18 

NERMATH BF 9 882 Kč /t 2,40 kg / t 23,72 3 540,45 

Nekovové přísady     112,60 kg / t 448,94 67 008,78 

Vsázka celkem     1 112,60 kg / t 7 108,18 1 060 966,95 

 

4.5.2 Kalkulace zpracovacích nákladů na výrobu ingotu 

Náklady na technologické energie (tavicí proud, kyslík technologický) a elektrody jsou 

vypočteny ze součinu měrné spotřeby na tunu výroby a plánované nákupní ceny. 
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Ostatní kalkulační položky zpracovacích nákladů režie vychází z prostého podílu jejich 

nákladů za ocelárnu tunu výroby ocelárny a z množství ingotů v tunách. 

Příklad kalkulace zpracovacích nákladů na výrobu ingotu je uveden v tabulce 10. 

Tab. 10  Příklad nákladové kalkulace ingotu – Zpracovací náklady 

Nákladová kalkulace   Výrobek: Ingot, jakost oceli XY Kalkulované množství v tunách:  149,26 

Kalkulační položka 

Cena 

vstupů         

[Kč / 

m.j.1] 

Měrná 

jednotka 1       

[m.j.1] 

Množství      

[m.j.2/t] 

Měrná   

jednotka 2  

[m.j.2]            

Náklady na 

jednotku 

výroby           

[Kč / t ] 

Náklady 

celkem              

[Kč ] 

Tavící proud - NS 320 2 144 Kč/MWh 660 kWh/t 1 415,04 211 208,87 

Kyslík technologický 4 219 Kč/1000m3 45 m3/t 189,86 28 338,50 

Plyn – topení         184,52 27 541,46 

Energie celkem       Kč/t 1 789,42 267 088,83 

Elektrody 82 988 Kč /t 4,45 Kg/t 369,30 55 121,72 

Keramika tavicí ( zdící )         374,47 55 893,39 

Keramika licí         386,46 57 683,02 

Ostatní přímý mater.         202,14 30 171,42 

Kokily         550,26 82 131,81 

Přímé osobní náklady         462,53 69 037,23 

Přímé služby a kooperace         23,01 3 434,47 

Ostatní přímé náklady         2 368,17 353 473,06 

Režijní osobní náklady         179,40 26 777,24 

Opravy a udržování         260,02 38 810,59 

Přepravné         208,04 31 052,05 

Ostatní služby         368,16 54 951,56 

Režijní energie         360,48 53 805,24 

Režijní materiál         42,09 6 282,35 

Ostatní režijní náklady         15,54 2 319,50 

Zásobovací režie         27,12 4 047,93 

Odpisy HM, NIM         214,14 31 962,54 

Režijní náklady celkem         1 674,99 250 009,00 

Zpracovací náklady celkem         5 832,58 870 570,89 

4.5.3 Celková nákladová kalkulace ingotu 

Celková nákladová kalkulace ingotu vychází ze součtu nákladů na Vsázku a Zpracovacích 

nákladů, který pak tvoří Výrobní náklady celkem, ke kterým se následně přičtou náklady na 

tepelné zpracování a vypočtou se Vlastní náklady výroby.  

Náklady na tepelné zpracování vychází z vnitropodnikové předávky tohoto výkonu 

oceněného vnitropodnikovou předací cenou.  
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Takto vypočtené Vlastní náklady výroby slouží pro oceňování zásob vlastních výrobků a jako 

informační základna pro tvorbu výnosových (cenových) kalkulací. Příklad celkové nákladové 

kalkulace ingotů je uveden v tabulce 11. 

Tab. 11  Příklad celkové kalkulace ingotu 

Nákladová kalkulace   Výrobek: Ingot, jakost oceli XY  Kalkulované množství v tunách:  149,26 

Kalkulační položka 

Cena 

vstupů         

[Kč / 

m.j.1] 

Měrná 

jednotka 1       

[m.j.1] 

Množství      

[m.j.2/t] 

Měrná   

jednotka 2  

[m.j.1]            

Náklady na 

jednotku 

výroby           

[Kč / t ] 

Náklady 

celkem              

[Kč ] 

Vsázka celkem     1 112,60 kg / t 7 108,18 1 060 966,95 

Zpracovací náklady celkem         5 832,58 870 570,89 

Výrobní náklady celkem         12 940,76 1 931 537,84 

Tepelné zpracování         475,00 70 898,50 

Vlastní náklady výroby         13 415,76 2 002 436,34 

 

 

 

4.6 Příklad výnosové (cenové) kalkulace zakázky - prodej ingotu 

Výnosová (cenová) kalkulace vychází z jednotkových Vlastních nákladů výroby nákladové 

kalkulace výrobků, které jsou předmětem dané zakázky a z množství těchto výrobků. 

Celková cena zakázky se skládá z celkových Vlastních nákladů výroby daného výrobku, které 

se vypočtou jako součin jeho jednotkového nákladu výroby a množství, které je v rámci 

zakázky požadováno zákazníkem. 

K takto vypočteným celkovým Vlastním nákladům výroby se následně přičtou náklady na 

dopravu, pokud ji zákazník požaduje, správní a prodejní režie.  

Výpočet nákladů na dopravu vychází z parametrů dopravy a odpovídajících přepravních 

tarifů, a jsou pro každou zakázku individuálně kalkulovány. Výpočet správní režie vychází z 

prostého podílu správní režie na tunu výroby ocelárny a z množství ingotů v tunách v rámci 

konkrétní zakázky. Obdobným způsobem je i u prodejní režie, ke které se mohou přičíst 

případné přímé náklady prodeje, týkající se adjustáže prodávaných výrobků, pojištění 

konkrétní zakázky, provize externím zprostředkovatelům apod. 
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Z důvodu utajení citlivých dat společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s., jsou 

hodnoty použité v tabulkách 10, 11 a 12 upraveny. 

Tab. 12  Příklad výnosové (cenové) kalkulace zakázky na prodej 149,26 tun ingotů 

Výnosová (cenová) kalkulace           

Zakázka: Ingot jakost oceli XY, množství 149,26 t      Zákazník: AB 

Kalkulační položka 

Objem 

zakázky     [Kč 

/ t ]  

Náklady na 

jednotku výroby           

[Kč / t ] 

Zakázka celkem                                          

[Kč ] 

Vlastní náklady výroby 149,26 13 415,76 2 002 436,34 

Přepravné k zákazníkovi    708,02 105 679,00 

Správní a prodejní režie    1279,49 190 977,00 

Obchodní náklady celkem    1987,51 296 656,00 

Vlastní náklady výkonu   15 403,27 2 299 092,34 

Cena zakázky     16 552,32 2 470 600,00 

Výsledek hospodaření ze zakázky    1 149,05 171 507,66 
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5 Návrh na zpřesnění metodiky výpočtu kalkulací  

Na základě provedené analýzy současného stavu zpracování kalkulací ve společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., navrhuji následující zpřesnění metodiky výpočtu 

cenových kalkulací pro přesnější výpočet výrobkových rentabilit: 

 Používání kalkulačních odpisů při výpočtu cenových kalkulací. 

 Rozlišování variabilních a fixních kalkulačních položek v rámci Dynamického 

kalkulačního vzorce. 

5.1 Používání kalkulačních odpisů při výpočtu cenových 

kalkulací 

Pro výpočet kalkulací vnitropodnikových cen v NS - 320 Ocelárna jsou používány účetní 

odpisy. Hmotný investiční majetek je odepisován do výše jeho pořizovací ceny, která je 

zvýšená o technické zhodnocení (renovace, modernizace). Díky inflaci, kdy obnovovací 

investice rostou, nejsou účetní odpisy schopny pokrýt, po skončení doby užívání hmotného 

investičního majetku, jeho plnou obnovu.  

Navrhuji používání kalkulačních odpisů, které zajistí vyčíslení reálné hodnoty nákladů při 

výpočtu cenových kalkulací. Navrhované kalkulační odpisy budou vycházet z reálné 

pořizovací ceny daného hmotného investičního majetku a z reálné doby jeho používání. 

Z provedené analýzy vyplývá, že existují dlouhodobé majetky NS 320 Ocelárna, které jsou již 

zcela odepsány, ale stále používány. Seznam těchto majetků je uveden v tabulce 14.  

Tab. 14  Užívaný neodepisovaný investiční majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena [Kč ]  

Oxidačně vakuující keson  18 953 831,58 

Věžový vodojem  14 253 891,99 

Řídící systém pro LF  15 771 076,22 

Pec elektrická pánvová LF80tun-FIN.LEASING  40 354 106,66 

Pec elektrická pánvová LF 80tun - Víko LF  3 054 639,86 

SO - chladící věž KTB 133 (2ks)  11 753 421,09 

Pecní trafo LF – SO  3 604 937,85 

Celkem  107 745 905,25 

Reálná doba použitelnosti tohoto hmotného investičního majetku je 30let.  
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Roční kalkulační odpis se vypočítá podle následujícího vzorce: 

𝑅𝑜č𝑛í 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑢𝑙𝑎č𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠 [𝐾č/𝑟𝑜𝑘 ] =   
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑜ří𝑧𝑒𝑛í [𝐾č]

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑝𝑜𝑢ží𝑣á𝑛í [𝑟𝑜𝑘𝑦]
                          (1) 

𝑅𝑜č𝑛í 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑢𝑙𝑎č𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠 =   
107 745 905,25

30
=  3 591 530 𝐾č/𝑟𝑜𝑘 

Takto vypočtené odpisy byly vztaženy k plánované roční produkci za rok 2016 ve výši 

143 088 tun (viz. Příloha 3), a tím bylo zjištěno, že celkové odpisy vzrostou o 25,10 Kč/t 

výrobku.  

Tab. 15  Výnosová kalkulace z tabulky 12 doplněná o kalkulační odpis 

Výnosová (cenová) kalkulace – kalkulační odpis       

     Zakázka: Ingot jakost oceli XY, množství 149,26 t, zákazník: AB 

Kalkulační položka 
Objem zakázky 

[Kč / t ]  

Náklady na 

jednotku výroby           

[Kč / t ] 

Celkem                                          

[Kč ] 

Vlastní náklady výroby 149,26 13 415,76 2 002 436,34 

Přepravné k zákazníkovi   708,02 105 679,00 

Správní a prodejní režie   1 279,49 190 977,00 

Obchodní náklady celkem   1 987,51 296 656,00 

Kalkulační odpis   25,10 3 746,43 

Vlastní náklady výkonu   15 428,37 2 302 838,77 

Cena zakázky    16 552,32 2 470 600,00 

Výsledek hospodaření ze zakázky   1 123,95 167 761,23 

V rámci v příkladu uvedené zakázky v tabulce 15 došlo ke zvýšení nákladů z titulu 

kalkulačních odpisů o 3 746,43 Kč. Toto zvýšení by se mělo v reálné situaci promítnout do 

požadované ceny zakázky, a tímto způsobem se snažit o vytvoření vlastních zdrojů na 

budoucí investici, která, u již odepsaného hmotného majetku, je nanejvýše pravděpodobná. 

5.2 Rozlišování variabilních a fixních kalkulačních položek 

v rámci Dynamického kalkulačního vzorce 

Pro potřeby využití kalkulací k cenovému rozhodování a rozhodování o výrobních kapacitách, 

navrhuji rozlišování variabilních a fixních kalkulačních položek v rámci dynamického 

kalkulačního vzorce. Na základě provedené analýzy, navrhuji takové rozdělení kalkulačních 

položek na variabilní a fixní, které je uvedeno na příkladu kalkulace zakázky v tabulce 16. 
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Tab. 16  Návrh rozdělení kalkulačních položek na variabilní a fixní v rámci příkladu 

výnosové (cenové) kalkulace uvedené v tabulce 12. 

Nákladová kalkulace   Výrobek: Ingot, jakost oceli XY   
 

 

Kalkulační položka 

Variabilní 

(V)         

Fixní (F) 

Náklady            

[Kč / t ] 

 Vsázka celkem V 7 108,18 

 Energie technologická celkem V 1 789,42 

 Elektrody V 369,30 

 Keramika tavicí ( zdící ) V 374,47 

 Keramika licí V 386,46 

 Ostatní přímý mater. V 202,14 

 Kokily V 550,26 

 Přímé osobní náklady F 462,53 

 Přímé služby a kooperace V 23,01 

 Ostatní přímé náklady V 2 368,17 

 Režijní osobní náklady F 179,40 

 Opravy a udržování V 260,02 

 Přepravné V 208,04 

 Ostatní služby F 368,16 

 Režijní energie F 360,48 

 Režijní materiál F 42,09 

 Ostatní režijní náklady F 15,54 

 Zásobovací režie F 27,12 

 Odpisy HM, NIM F 214,14 

 Režijní náklady celkem   1 674,99 

 Zpracovací náklady celkem   5 832,58 

 Výrobní náklady celkem   12 940,76 

 Tepelné zpracování V 475,00 

 Vlastní náklady výroby   13 415,76 100,0% 

Vlastní náklady výroby variabilní V 11 746,30 87,6% 

Vlastní náklady výroby fixní F 1 669,46 12,4% 

Přepravné k zákazníkovi V 708,02 

 Správní a prodejní režie F 1 279,49 

 Obchodní náklady celkem   1 987,51 

 Vlastní náklady výkonu   15 403,27 100,0% 

Vlastní náklady výkonu variabilní V 12 454,32 80,9% 

Vlastní náklady výkonu fixní F 2 948,95 19,1% 

Cena zakázky    16 552,32 

 Výsledek hospodaření (VH) ze zakázky   1 149,05 

 Krycí příspěvek na fixní náklady a VH   4 098,00 
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Z tabulky 16 vyplývá, že celkové fixní náklady na NS 320 Ocelárna činí 19,1% z fixních 

nákladů, což je v zaokrouhlení 2949,- Kč/t a při dosahované výši zisku 1149 Kč/t pak krycí 

příspěvek činí 4098 Kč/t. Skoro 20% podíl fixních nákladů na celkových nákladech se sice 

jeví jako málo významný. Ale skutečnost, že jeho výše více jak 2krát převyšuje hodnotu zisku 

ukazuje, že používání krycího příspěvku bude mít své opodstatnění především u zakázek, 

které jsou zvažované nad plánované, avšak technicky možné využití výrobních kapacit, a 

které neohrozí cenovou politiku společnosti v rámci těchto výrobků.  
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6 Závěr 

Kalkulační systém a především metodika výpočtu jednotlivých druhů kalkulací je velmi 

důležité nejen pro oceňování zásob vlastní výroby, ale především pro efektivní a správné 

rozhodování jak v oblasti řízení nákladů, tak při cenových rozhodováních.  

Tématem diplomové práce je „Cenová kalkulace výrobků ve společnosti VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s.“ a hlavním cílem je „Návrh na zpřesnění metodiky výpočtu 

cenových kalkulací pro přesnější výpočet výrobkových rentabilit ve společnosti VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s.“  

V diplomové práci je nejprve v bodě 2 představena společnost VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s., která je významným výrobcem a dodavatelem těžkých ocelových odlitků, 

opracovaných výkovků, zalomených hřídelí a dílů lodí. Pro řešení zadání diplomové práce 

bylo vybráno středisko Ocelárna. 

V bodě 3 je provedeno teoretické vymezení kalkulací v odborné literatuře, kdy jsou 

definovány teoretické postupy výpočtu kalkulací a dělení nákladů. 

Hlavní úkol diplomové práce „Analýza současného stavu zpracovávání kalkulací společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.“ je řešen v rámci bodu 4. Součástí této analýzy je 

metodika výpočtu předběžných kalkulací, příklad nákladové a výsledné kalkulace. 

Cíl diplomové práce „Návrh na zpřesnění metodiky výpočtu cenových kalkulací pro přesnější 

výpočet výrobkových rentabilit ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.“, je 

řešen v bodě 5. Na základě provedené analýzy, v tomto bodě definuji dva návrhy na zpřesnění 

metodiky výpočtů cenových kalkulací. 

Prvním mým návrhem je používání kalkulačních odpisů. Kalkulační odpisy doporučuji 

používat především v případech, kdy stále používaný dlouhodobý majetek je již účetně 

odepsán a nevstupuje proto do nákladových ani cenových kalkulací. Tím, že jsou používané 

strojní zařízení účetně odepsány, by ale nemělo znamenat, že se k nim v cenových kalkulacích 

nebude přihlížet. Jednak musí být tento majetek udržován a navíc tím, že už byla dovršena 

jejich životnost, je nutné do budoucna počítat s obnovou tohoto hmotného investičního 

majetku. Při použití kalkulačních odpisů byly celkové náklady zvýšeny o 25,10 Kč/t. Cílem 

používání kalkulačních odpisů však není jejich promítnutí do snížení rentability jednotlivých 

výrobků, ale vytvoření tlaku na dosahování o to vyšších prodejních cen. Jedině tak se 
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z dlouhodobého hlediska zajistí vlastní finanční zdroje pro obnovu již odepsaného a 

dosluhujícího dlouhodobého majetku. 

Druhým návrhem je používání dynamického kalkulačního vzorce, který je podkladem pro 

rozdělení nákladů na variabilní a fixní, a tím zajištění výpočtu krycího příspěvku, na krytí 

fixních nákladů a výsledku hospodaření. S ohledem na velké konkurenční prostředí jsou 

kladeny neustále vyšší požadavky na sestavování co nejpřesnějších kalkulací, a tím zajištění 

podkladů pro dosahování co nejvyššího výsledku hospodaření. Použitím dynamického 

kalkulačního vzorce, tj. rozdělení nákladů na fixní a variabilní, je možné přesněji sledovat 

vývoj nákladů a výsledku hospodaření s ohledem na měnící se objem výroby. 

Provedením analýzy současného stavu zpracování kalkulací ve společnosti VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s., a na základě jejich výsledků navržení zpřesnění metodiky 

výpočtu cenových kalkulací pro přesnější výpočet reálných výrobkových rentabilit, byly 

splněny hlavní cíle zadání této diplomové práce. 
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Přílohy 

Příloha č.1 Část účtové třídy 5. 

Synt.       
účet 

Anal.    
účet 

Vlastní 
účet 

Název 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 - NÁKLADY 

SU501 A50101 501010 Spotřeba materiálu WIP,adresované výdejky 

SU501 A50101 501011 Odchylka průměrných nákladů-sklady 

SU501 A50101 501012 Spotřeba materiálu 

SU501 A50101 501013 Spotřeba pomocných látek-elektrody 

SU501 A50101 501014 Spotřeba pomocných látek-barvy,oleje 

SU501 A50101 501016 Spotřeba plechů a válcovaného materiálu 

SU501 A50101 501017 Spotřeba trubek 

SU501 A50101 501018 Odchylky vážení 

SU501 A50102 501020 Kokily a výměnná hutn. zařízení 

SU501 A50102 501021 Nástroje a přípravky 

SU501 A50102 501022 Pracovní oděv a ochranné pomůcky a prostředky 

SU501 A50102 501023 Hospodářský inventář 

SU501 A50102 501024 Výměnná zařízení v hutní a slévárenské výrobě 

SU501 A50103 501030 Spotřeba odlitků, výkovků, výlisků 

SU501 A50103 501032 Plyn k technolog. účelům (zakázka) 

SU501 A50103 501035 Spotřeba nakup.výrobků 

SU501 A50104 501040 Spotřeba pohonných hmot 

SU501 A50107 501070 Spotřeba modelů 

SU501 A50108 501080 Režijní spotřeba materiálu (kancel.potřeby,časopisy) 

SU501 A50108 501081 Spotřeba mat.-sociál.podmínky,péče o zdraví 

SU501 A50108 501083 Plyn k netechnolog. účelům-PB,argon,kyslík 

SU501 A50108 501084 Reklamní předměty do 500 Kč 

SU501 A50108 501085 Ochranné nápoje 

SU501 A50108 501086 Pomocný materiál-režijní 

SU501 A50109 501090 Spotřeba ND 

SU501 A50180 501800 Spotřeba materiálu - DN 

SU501 A50190 501900 Přebytky zásob 

SU501 A50190 501901 Přirozené úbytky zásob 

SU502 A50200 502000 Energie - přeúčtování 

SU502 A50201 502010 Spotřeba technologických plynů 

SU502 A50202 502020 Elektřina technologická 

SU502 A50203 502030 Dusík pro technologické účely 

SU502 A50204 502040 Kyslík pro technologické účely 

SU502 A50205 502050 Argon pro technologické účely 

SU502 A50206 502060 Voda tlaková technologická 

SU502 A50207 502070 
Ostatní spotřeba energie (horká,koupací a topná voda, stlačený vzduch, acetylén a 
pára) 

SU502 A50207 502071 Spotřeba pitné vody, barely s nesycenou vodou 

SU504 A50401 504010 Prodané zboží 

SU511 A51101 511011 Externí opravy a udržování  - drobné 

SU511 A51101 511012 Externí opravy a udržování  - běžné 

SU511 A51101 511013 Externí opravy a udržování  - střední 

SU511 A51101 511014 Externí opravy a udržování  - generální 

SU511 A51101 511015 Externí opravy a udržování  - komponenta 

SU511 A51102 511021 Externí opravy a udržování  - drobné (MEC) 

SU511 A51102 511022 Externí opravy a udržování  - běžné (MEC) 

SU511 A51102 511023 Externí opravy a udržování  - střední (MEC) 
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SU511 A51102 511024 Externí opravy a udržování  - generální (MEC) 

SU511 A51102 511025 Externí opravy a udržování  - komponenta(MEC) 

SU511 A51111 511110 Tvorba dohadné položky na opravy 

SU511 A51180 511800 Opravy - komponenty 

SU512 A51201 512010 Cestovné - tuzemsko, vč. místní jízdné 

SU512 A51201 512011 Cestovné - tuzemsko - nejakost 

SU512 A51201 512012 Mimořádné PC - paušál 

SU512 A51202 512020 Cestovné - zahraniční služ.cesta 

SU512 A51202 512021 Cestovné - zahraničí - nejakost 

SU512 A51203 512030 Letenky 

SU512 A51250 512500 Cestovné - org. složka 

SU512 A51280 512800 Cestovné nad limit 

SU512 A51280 512801 Cestovné hrazené cizím právnickým či fyzickým osobám 

SU513 A51380 513800 Náklady na reprezentaci - ostatní 

SU513 A51380 513801 Náklady na pohoštění hostů 

SU513 A51380 513802 Vánoční balíčky zaměstnancům 

SU518 A51800 518000 Technický účet pro modul Nákup 

SU518 A51801 518010 Přepravné - ostatní (rychlá pošta DHL, ...) 

SU518 A51801 518011 Přepravné - nákladní doprava 

SU518 A51801 518012 Přepravné - železniční doprava 

SU518 A51801 518013 Přepravné - poplatky za pobyt vozů 

SU518 A51801 518014 Přepravné osob externími přepravci 

SU518 A51802 518020 Obchodně technické služby, balné 

SU518 A51802 518021 Projekční služby 

SU518 A51802 518022 Poradenské, zprostředkovatelské, překladatelské, právní a účetní služby 

SU518 A51802 518023 Školení 

SU518 A51802 518024 Služby VT 

SU518 A51802 518025 Úklidové  služby, desinfekce, deratizace 

SU518 A51802 518026 Strážní služby 

SU518 A51802 518027 Reprografické a fotografické služby 

SU518 A51802 518029 Služby související s energiemi 

SU518 A51803 518030 Ostatní nájemné 

SU518 A51803 518032 Nájemné dopravní prostředky 

SU518 A51803 518033 Licenční poplatek z ochranné známky 

SU518 A51803 518034 Školení - grant 

SU518 A51803 518035 Software do 60 000 Kč 

SU518 A51804 518040 Finanční leasing 

SU518 A51805 518050 Výkony spojů 

SU518 A51806 518060 Ostatní služby výrobní povahy, náklady na dočasné přidělení zaměstnance 

SU518 A51806 518061 Kooperace - agentury práce 

SU518 A51806 518062 Služby související s technickým rozvojem 

SU518 A51806 518063 Kooperace - výrobní služby 

SU518 A51806 518065 Náklady na opravy, úpravy modelů 

SU518 A51806 518067 Komplexní dodávky dle smluv o dílo 

SU518 A51807 518070 Služby souvis.se zahr.vývozem (služby celních dekl.) 

SU518 A51807 518071 Provize - zahraničí 

SU518 A51807 518072 Přejímky 

SU518 A51807 518073 Provize - tuzemsko 

SU518 A51808 518080 Reklamní a propagační služby 

SU518 A51810 518100 Tvorba dohadné položky na TR 

SU518 A51820 518200 Tvorba dohadné položky na granty 

SU518 A51821 518210 Služby související s jakostí nedestruktuvní, kalibrace, chemické analýzy 

SU518 A51821 518211 Služby související s jakostí - recertifikace 

SU518 A51821 518212 Služby související s jakostí - ostat.zkoušky 

SU518 A51831 518310 Služby související s ochranou ŽP 

SU518 A51831 518311 Stočné, služby čistíren odp. vod 

SU518 A51831 518312 Služby vodního hospodářství-zkoušky,analýzy 

SU518 A51831 518313 Služby související s recyklací,likvidací odpadů 

SU518 A51831 518315 Služby související s ochranou ovzduší 



43 

SU518 A51831 518316 Služby související s ochranou a údržbou zeleně 

SU518 A51841 518410 Úhrady nákladů související s vadnými výrobky 

SU518 A51850 518500 Ostatní služby - org.složky 

SU518 A51880 518800 Ostatní služby daňově neuznávané 

SU521 A52101 521010 Mzdový tarif nevýrobních dělníků 

SU521 A52101 521011 Příplatky nevýrobních dělníků 

SU521 A52101 521012 Prémie a odměny nevýrobních dělníků 

SU521 A52101 521013 Náhrada mezd nevýrobních dělníků 

SU521 A52101 521014 Odstupné u nevýrobních dělníků 

SU521 A52101 521015 Zapůjčení - nevýrobní dělníci 

SU521 A52101 521016 Nemocenská placená zaměstnavatelem 

SU521 A52102 521020 Mzdový tarif výrobních dělníků 

SU521 A52102 521021 Příplatky výrobních dělníků 

SU521 A52102 521022 Prémie a odměny výrobních dělníků 

SU521 A52102 521023 Náhrada mezd výrobních dělníků 

SU521 A52102 521024 Odstupné u výrobních dělníků 

SU521 A52102 521025 Zapůjčení - výrobní dělníci 

SU521 A52102 521026 Nemocenská placená zaměstnavatelem 

SU521 A52103 521030 Mzdový tarif THP 

SU521 A52103 521031 Příplatky THP 

SU521 A52103 521032 Prémie a odměny THP 

SU521 A52103 521033 Náhrada mezd THP 

SU521 A52103 521034 Odstupné u THP 

SU521 A52103 521035 Zapůjčení - THP 

SU521 A52103 521036 Nemocenská placená zaměstnavatelem 

SU521 A52104 521040 Mzdové náklady na kalkulační jednici 

SU521 A52104 521041 Mzdové náklady na kalkulační jednici 

SU521 A52104 521042 Mzdové náklady na kalkulační jednici 

SU521 A52104 521043 Mzdové náklady na kalkulační jednici 

SU521 A52104 521044 Mzdové náklady na kalkulační jednici 

SU521 A52104 521045 Mzdové náklady na kalkulační jednici 

SU521 A52104 521046 Mzdové náklady na kalkulační jednici 

SU521 A52104 521047 Mzdové náklady na kalkulační jednici 

SU521 A52104 521048 Mzdové náklady na kalkulační jednici 

SU521 A52104 521049 Mzdové náklady na kalkulační jednici 

SU521 A52105 521050 Převod mzdových nákladů 

SU521 A52106 521060 Mzdy za dovolenou-dohad 

SU521 A52106 521061 Prémie a odměny-dohad 

SU521 A52107 521070 WIP - mzdové náklady na kalkulační jednici 

SU521 A52108 521080 Mzdy mimo výplatní listinu 

SU521 A52150 521500 Mzdové náklady - org. složky 

SU521 A52150 521501 Mzdové náklady - OS Polsko 

SU523 A52301 523010 Odměny členům orgánů obchodní korporace 

SU523 A52380 523800 Odměny členům orgánů obchodní korporace 

SU524 A52401 524010 Výdaje na sociální dávky 

SU524 A52401 524011 Pojistné na sociální pojištění 25% 

SU524 A52401 524012 Pojistné na zdravotní pojištění 9% 

SU524 A52401 524013 Zapůjčení pracovníci-sociální pojištění 

SU524 A52401 524014 Zapůjčení pracovníci - zdravotní pojištění 

SU524 A52402 524020 Převod sociálního pojištění na kalkulační jednici 

SU524 A52407 524070 WIP - SP a ZP na kalkulační jednici 

SU524 A52408 524081 Soc. pojištění ke mzdám mimo výpl.listinu 

SU524 A52408 524082 Zdr. pojištění ke mzdám mimo výpl.listinu 

SU524 A52450 524500 Zákonné soc. pojištění - org. složka 

SU524 A52450 524501 Zákonné soc. pojištění - OS Polsko 

SU524 A52486 524860 Sociální a zdrav.pojištění-dohad 

SU525 A52580 525800 Přirážky k pojistnému na zdravotní pojištění 

SU527 A52701 527010 Zákonné sociální náklady 

SU527 A52701 527011 Zákonné pojištění odpověd.při prac.úrazu,nemoci z povolání 
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SU527 A52701 527012 Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců 

SU527 A52701 527013 Životní pojištění zaměstnanců 

SU527 A52701 527014 Příspěvek na úhradu věcných a osob.nákladů za stravování (SODEXO) 

SU527 A52701 527015 Stipendia do 5 000 Kč 

SU528 A52880 528801 Stipendia nad 5 000 Kč 

SU528 A52880 528802 Léčebné a rekondiční pobyty 

SU528 A52880 528804 Mince zaměstnancům 

SU528 A52880 528805 Nadlimitní strava 

SU531 A53101 531010 Daň silniční 

SU532 A53201 532010 Daň z nemovitých věcí 

SU532 A53201 532011 Daň z nabytí nemovitých věcí 

SU538 A53801 538011 Správní poplatky (kolky,dálniční známky,víza,udržování patentů) 

SU538 A53801 538012 Poplatky za znečištění ovzduší,emise 

SU538 A53801 538013 Poplatky ze znečišťování vodních toků 

SU538 A53801 538014 Soudní poplatky 

SU538 A53801 538015 Poplatek za nesplnění zaměstnání ZPS 

SU538 A53880 538800 Daně obecních úřadů 

SU538 A53880 538801 Daně dědické 

SU538 A53880 538802 Daně darovací 

SU538 A53880 538803 Doměrky daní 

SU538 A53880 538804 Odvedená daň DPH 

SU538 A53880 538805 Nezaplacený poplatek (uložení odpadů, znečišť. vodních toků a ovzduší) 

SU541 A54101 541010 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého HM 

SU541 A54101 541011 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého NM 

SU541 A54101 541012 Zúčtování ceny při prodeji pozemků a uměleckých děl 

SU541 A54103 541030 Náklady na prodej emisních povolenek 

SU541 A54180 541800 Rozdíl mezi účetní cenou a příjmem z prodeje pozemků 

SU542 A54201 542010 Prodaný materiál 

SU543 A54381 543810 Dary 

SU543 A54381 543811 Příspěvek na činnost odborů 

SU544 A54401 544010 Nepoužívá se-Smluvní pokuty za nedodržení obchodního smluvního ujednání 

SU544 A54402 544020 Nepoužívá se-Úroky z prodlení s pozdním placením dle obchodních smluv 

SU544 A54481 544810 Smluvní pokuty za nedodržení obchodního smluvního ujednání nezaplacené 

SU544 A54482 544820 Úroky z prodlení s placením dle obchodních smluv nezaplacené 

SU545 A54580 545800 Penále za pozdní odvody zdravotního pojištění 

SU545 A54580 545801 Penále za pozdní odvody DPH 

SU545 A54580 545802 Penále za pozdní odvody sociální pojištění 

SU545 A54580 545803 Pokuty za nesprávné placení daní z příjmů,silniční daně 

SU545 A54580 545804 Pokuty za porušení celních předpisů 

SU545 A54580 545805 Pokuty za nedostatky na pracovišti (IBP),Úřad práce 

SU545 A54580 545806 Pokuty za znečištění vod.toků,odpad.hosp. 

SU545 A54580 545807 Pokuty ostatní 

SU546 A54601 546010 Odpis pohledávky dle zákona č. 149/95 Sb. 

SU546 A54601 546011 Odpis pohledávky dle zákona č. 586/92 Sb. odst. 2y) 

SU546 A54601 546012 Odpis pohledávky dle zákona č. 593/92 § 8 - konkurz 

SU546 A54602 546020 Odpis pohledávky do výše prodejní ceny 

SU546 A54680 546800 Odpis prodané nebo postoupené pohledávky nad prodejní cenu 

SU546 A54680 546801 Odpis pohledávek daňově neuznávaný 

SU548 A54801 548010 Ostatní provozní náklady 

SU548 A54801 548011 Technické zhodnocení 

SU548 A54801 548012 Regresní náhrady při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

SU548 A54801 548013 Preventivní prohlídky, vstupní prohl., očkování 

SU548 A54801 548014 Náhrada poškození cizího majetku 

SU548 A54801 548015 Náklady do doby zjištění vady, reklamace ze zahraničí 

SU548 A54801 548016 Haléřové vyrovnání z fakturace 

SU548 A54801 548017 Náklady hrazené pojišťovnou 

SU548 A54801 548018 Náklady na likvidaci nepotřebných zásob 

SU548 A54802 548020 Pojistné 

SU548 A54803 548030 Emisní povolenky 
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SU548 A54803 548031 Spotřeba nakoupených emisních povolenek 

SU548 A54850 548500 Ostatní provozní náklady - org. složka  

SU548 A54880 548800 Ostatní provozní náklady DN (fa min. let) 

SU548 A54880 548802 Škody z důvodů odpovědnosti a.s. 

SU548 A54880 548803 Sociální výpomoc při smrtelných úrazech 

SU548 A54880 548805 Členské příspěvky 

SU549 A54901 549010 Škody do výše přijatých náhrad 

SU549 A54902 549020 Škody na majetku (NV,zásoby) 

SU549 A54981 549810 Manka zjištěná při inventarizaci DHM 

SU549 A54981 549811 Manka zjištěná při inventarizaci DNM 

SU549 A54981 549812 Manka zjištěná při inventarizaci zásob 

SU549 A54982 549820 Škody u dl.hmot. a nehmot.maj. (mimo živelných pohrom) 

SU549 A54982 549821 Škody přesahující přijaté náhrady u zásob 

SU549 A54982 549822 Škody u zásob 

SU551 A55101 551010 Odpisy dlouhodobého HM 

SU551 A55101 551011 Odpisy dlouhodobého NM 

SU551 A55102 551020 Odpisy ODHM - platina 

SU551 A55103 551030 Zůstatková cena likvidovaného dlouhodobého HM 

SU551 A55103 551031 Zůstatková cena likvidovaného dlouhodobého NM 

SU551 A55104 551040 Odpisy ODHM s časovým nebo výkon. odpisem 

SU551 A55180 551800 Zůstatková cena uměleckých děl 

SU552 A55200 552000 Tvorba zákonné rezervy na opravy hmotného majetku 

SU552 A55201 552010 Zúčtování zákonné rezervy na opravy hmotného majetku 
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Příloha č.2 Přehled podúčtů - druhů nákladů a výnosů 

PÚ Popis Druh nákladů / výnosů 

30 Nedokončená výroba Odvozený zápis změny stavu NV 

31 WIP – PÚ pro aut. odvozování účetních 
zápisů 

Odvozený zápis používaný pro modul Výroba 

41 Kalkulační účet výrobních činností Kalkulační účet nedokončené výroby 

(jednicové náklady a náklady na realizaci) 

48 Pomocný účet režijní povahy Kalkulační účet nedokončené výroby 

(jednicové náklady a náklady na realizaci) 

51 Zakázky materiálové (sklad HV) Kalkulační účet nedokončené výroby 

(jednicové náklady a náklady na realizaci) 

52 Služby (s odvodem PVN) Kalkulační účet nedokončené výroby 

(jednicové náklady a náklady na realizaci) 

53 Aktivace Kalkulační účet nedokončené výroby 

(jednicové náklady a náklady na realizaci) 

54 Kooperace a služby Kalkulační účet nedokončené výroby 

(jednicové náklady a náklady na realizaci) 

55 Vnitropodnikové zakázky – opravy Kalkulační účet nedokončené výroby 

(jednicové náklady a náklady na realizaci) 

56 Vnitropodnikové zakázky – opravy  dle 
inventárních čísel DHM 

Kalkulační účet nedokončené výroby 

(jednicové náklady a náklady na realizaci) 

61 WIP – zakázková výroba Modul Výroba 

71 Zúčtování rozdílů skutečnost – plán (RSP) Na vrub účtu se účtují běžné rozdíly mezi 
skutečnými a plánovanými náklady, které 
představují překročení + nebo úsporu - 
plánovaných nákladů 

72 Náklady na vyřazení dl. majetku Režie 

73 Rozdíl daň. a účet. oprávek vyř.dl. HM a 
NMmaj. 

Režie 

74 Tvorba daňových OP Režie 

76 Kurzové rozdíly Režie 

77 Odbytová režie Režie 

78 Správní režie Režie 

79 Výrobní režie (včetně nákupní režie) Režie 

81 Strojírenská výroba zakázková – třetí 
země, dodání do EU Realizace  

82 Služby zakázkové – třetí země, dodání do 
EU 

Realizace 

83 Technický účet pro modul Projekty Realizace 

85 Služby bez zakázky, ostatní výnosy – třetí                                         
země a EU Realizace 

86 Daň z příjmů  Daň 

87 Prodej zásob materiálu, majetku, 
pohledávek – třetí země, EU Realizace 

88 Mimořádné náklady a výnosy neuznávané                                                                               
pro daňové účely 

  

89 Provozní a finanční náklady a výnosy 
neuznávané pro daňové účely 

  

91 Strojírenská výroba zakázková – tuzemsko Realizace 

92 Služby zakázkové – tuzemsko Realizace 

93 Technický účet pro modul Projekty Realizace 
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95 Služby bez zakázky, ostatní výnosy – 
tuzemsko 

Realizace 

97 Prodej zásob materiálu, majetku, 
pohledávek – tuzemsko 

Realizace 

98 Mimořádné výnosy a náklady   
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Příloha č.3 Náklady -  plán 2016 – rozdělení na variabilní a fixní 

 
 NS 320 – Ocelárna plán 2016 143 088 tun oceli 

    Plán (tis.Kč) (tis.Kč) 

č.ř. Položka rok 2016 z toho fixní 

20 Přímé náklady na energii 258 744 0 

21 Plyn dálkový technologický 23 803 0 

22 Elektřina technologická - tavicí proud 207 146 44 324 

23 Dusík 0 0 

24 Kyslík 27 794 2 456 

25 Argon 0 0 

26 Voda 0 0 

27 Ostatní energie 0 0 

38 Osobní náklady celkem 107 514 107 514 

39 Mzdové náklady celkem 78 248 0 

40   Přímé mzdové náklady   60 259 0 

41   Režijní mzdové náklady 17 989 0 

42 Odvody z mzdových nákladů celkem 26 602 0 

43   Odvody z přímých mezd 20 993 0 

44   Odvody z režijních mezd 5 608 0 

45 Odměny orgánům společnosti 0 0 

46 Sociální náklady 2 664 0 

47 Opravy a udržování 55 577 27 789 

48 Čerpání nákladů na opravy 55 577 0 

49 
Rozdíl mezi tvorbou DP na opravy a skut. 
čerpáním 

0 0 

50 Režijní energie 63 226 0 

51 Plyny 0 0 

52 Elektřina 35 696 17 848 

53 Dusík 0 0 

54 Kyslík 1 544 136 

55 Argon 2 316 183 

56 Voda 8 828 2760 

57 Ostatní energie 14 843 10656 

58 Odpisy 104 010 0 

59 odpisy dlouhodobého HM a NM 31 795 31 795 

60 odpisy ostatního dlouhodobého HM 72 215 14 824 

61 Ostatní režijní náklady 106 450 0 

62 Pomocný mat., ochranné pomůcky 6 161 0 

63 Spotřeba režijního materiálu 5 655 0 

64   Spotřeba režijního materiálu - externí 5 655 2 828 

65   Spotřeba produktů vl. výroby 0 0 

66   Spotřeba polotovarů 0 0 

67 Spotřeba DHM 505 505 

68 Reklamní předměty do 500 Kč 0 0 
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69 Režijní odpad 0 0 

70 PHM 848 424 

71 Cestovné 11 11 

72 Náklady na reprezentaci, dary 0 0 

73 Náklady na reprezentaci 0 0 

74 Dary 0 0 

75 Nájemné, leasing 499 499 

76 Nájemné a operativní leasing 499 0 

77 Finanční leasing 0 0 

78 Licenční poplatky 0 0 

79 Výkony spojů 168 168 

80 Přepravné 30 454 12 181 

81 Přepravné 29 780 0 

82 Poplatky za pobyt vozů 674 0 

83 Náklady související s vadami výrobků 0 0 

84 Ostatní služby 65 352 0 

85 Služby související s ochranou ŽP 19 708 5 912 

86 Služby související s TR 898 898 

87 Obchodně technické služby 6 485 2 982 

88 Projekční služby 0 0 

89 Poradenské, zprostřed. a překlad. služby 0 0 

90 Školení 168 168 

91 IT služby 3 591 3 591 

92 Úklidové služby, desinfekce, deratizace 768 768 

93 Strážní služby (IPO) 247 247 

94 Ostatní služby výrobní povahy 14 278 2 599 

95 Služby související s obchodem 0 0 

96 Služby související s jakostí 11 047 2 209 

97 Reklamní a propagační služby 0 0 

98 Ostatní služby 8 161 6 529 

99 Daně, poplatky, kolky 858 858 

100 Daň z nemovitosti 667 0 

101 Ostatní daně, poplatky, kolky 191 0 

102 Pojištění 2 085 2 085 

103 Pokuty a penále 0 0 

104 Smluvní pokuty a penále 0 0 

105 Ostatní pokuty a penále 0 0 

106 Ostatní náklady 15 0 

107 Zásobovací přirážka režijní 15 15 

108 Převody nákladů 0 0 

Režijní náklady celkem 388 938 258 983 

fixní náklady na jednotku produkce (tis.Kč/t) 
 

1 769 

 


