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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou kalkulací zakázek ve vybraném montážním 

podniku. V teoretické části autor objasňuje podstatu nákladů podle odborné literatury a také 

vymezení kalkulačního systému. V praktické části analyzuje současnou metodiku zpracování 

kalkulací zakázek v podniku. Hodnotí stávající systém zpracování kalkulací zakázek a 

navrhuje jeho zlepšení.  
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Abstract 

This diploma thesis deals with the calculation of orders in selected installation company. In 

the theoretical part, the author explains the nature of costs by the scientific literature, as well 

as defining the costing system. The practical part analyzes the current methodology of 

calculation processing of orders in the company. Assesses the current system of calculation 

processing of orders and suggests improvements. 
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1 Úvod 

Tématem diplomové práce jsou Zakázkové kalkulace montážního podniku. Jedná se o podnik, 

který pracuje v režimu zakázek. Kalkulace podnikových zakázek by měly být důležitým 

nástrojem pro jeho řízení a řízení jeho efektivnosti, rentability. Vzhledem k neustále sílící 

konkurenci, tlaku trhu a zároveň zákazníků, je podnik nucen se stále více a více přizpůsobovat 

požadavkům zákazníků, snižovat cenu zakázek a zvyšovat jejich kvalitu. To může způsobovat 

nárůst podpůrných činností a tím zvyšování režie. Proto by měl podnik věnovat stále více 

pozornosti plánování a sledování nákladů jednotlivých zakázek. Podnik by měl proto 

sestavovat předběžné kalkulace jednotlivých zakázek a k tomu je nutné, aby měl vytvořený 

svůj kalkulační systém. V tomto kalkulačním systému by měly být definovány zásady, jak 

kalkulace zakázek sestavovat, jakou kalkulační metodou a jaké náklady je nutné zahrnout do 

kalkulace ceny zakázky. Kalkulace tvoří pro podnik citlivou oblast a informace z ní získané 

zůstávají uvnitř podniku, nezveřejňují se.  

Podnik, ve kterém bude praktická část práce zpracovávána, považuje tyto informace za citlivé. 

Veškeré výpočty jsou proto upraveny koeficientem.  

V současné době je na trhu mnoho nových i zaběhlých podniků ve všech oborech, stejně tak 

v elektrotechnologiích. Pro všechny podniky je velmi důležité, aby byly konkurenceschopné, 

perspektivní a ziskové. K posouzení ziskovosti podniku je nutné mít pod kontrolou celou řadu 

faktorů a neustále je sledovat. Jedním z podstatných faktorů jsou náklady a jejich struktura. Je 

důležité sledovat, do čeho podnik investuje svůj kapitál, za jakou cenu nabízí své zakázky, 

aby se nestal ztrátový, a aby cena byla dostupná pro zákazníka.  

Prostřednictvím vytvořených kalkulací nákladů je možné zjistit, jak podnik disponuje 

s peněžními prostředky a celkově hospodaří. Nejen z těchto důvodů musí mít podnik náklady 

pod kontrolou a zabývat se jimi. Jejich znalost tak tedy patří k nezbytným informacím 

jakékoliv podnikatelské činnosti. I když se nezbytné informace týkají minulosti, jsou velmi 

důležité i pro rozhodování o budoucím vývoji podniku a jeho zaměření. Každá zakázka je 

jedinečná a její cena by měla odrážet její jedinečnost a musí respektovat trh, konkurenci.  
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Kalkulace má ve svých rukou management podniku. Kalkulace jsou důležitým nástrojem pro 

řízení přímých nákladů a pro cenová vyjednávání. Nevhodný způsob kalkulace nákladů má 

vážné dopady na činnost podniku a vytváří velká rizika při sjednávání cen montážních prací. 

Může se jednat buď o podcenění výše nákladů a tím vygenerování špatného výsledku 

hospodaření, nebo o nadhodnocení nákladů, které v důsledku vede ke zbytečnému odstoupení 

od zakázky. 

Cílem této diplomové práce je shrnout v její teoretické části poznatky z oblasti nákladů dle 

odborné literatury, popsat teoretické vymezení kalkulačního systému a kalkulační metody. 

Praktická část je zaměřena na konkrétní podnik a kalkulace zakázek tohoto podniku. Hlavním 

cílem je analýza současného způsobu výpočtu kalkulací zakázek vybraného montážního 

podniku, zhodnocení stávajícího systému zpracování zakázkových kalkulací a návrh jeho 

zlepšení.  
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2 Představení společnosti EcoSun Systems s.r.o. 

 

 

Obr. 1 Sídlo EcoSun Systems s.r.o. 

Společnost EcoSun Systems (viz obr. 1) byla založena v březnu roku 2009 jako společnost 

s.r.o., která se zabývá fotovoltaickými elektrárnami (dále FVE; viz obr. 2), také jejich 

výstavbou na klíč a jejich provozem. V průběhu prvního roku své existence rozšířila svou 

činnost o projektování, revize, servisní služby v oblasti fotovoltaiky a dále o velkoobchodní 

prodej komponentů k výstavbě FVE. V dalším roce své existence společnost rozšířila svou 

činnost ještě o instalaci tepelných čerpadel, solárních kolektorů, klimatizací, bazénových 

odvlhčovačů a přebrala montážní firmu s dlouholetou tradicí v oboru. Rozhodla se ještě 

rozšířit činnost o vnitrostátní a mezinárodní přepravu, jelikož disponovala vlastními 

nákladními vozidly. 

  

Obr. 2 Fotovoltaické elektrárny 
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Od roku 2011 společnost již provozuje své dvě vlastní FVE o výkonech 10 kW, 14 kW a 

v dalších dvou společnostech vlastnících FVE o výkonech 80 kW, 200 kW se majetkově 

podílí. Dále společnost EcoSun Systems s.r.o. přebrala pod svůj dálkový dohled provozu a 

servis FVE několik externích solárních parků a střešních instalací. Během roku 2012 

společnost zprovoznila dalších 8 vlastních elektráren. V roce 2013 má společnost přes 500 

zákazníků s více než 800 střešními instalacemi FVE.    

 

V současné době je činnost společnosti zaměřena na: 

 Fotovoltaiku – výstavbu FVE „na klíč“ včetně legislativy, prodej veškerých 

komponentů pro výstavbu FVE, poradenství, dálkový dohled provozu FVE, 

pravidelnou údržbu, záruční a také pozáruční servis. 

 Tepelná čerpadla a solární kolektory – instalaci systémů země – voda (viz obr. 3), 

vzduch – voda (viz obr. 4), vzduch – vzduch „na klíč", napojení solárních kolektorů, 

ohřevu bazénů a ostatních periferií, poradenství, výpočet tepelných ztrát objektů, 

dotace „Zelená úsporám“. 

 

Obr. 3 Tepelné čerpadlo země – voda 

 

 

Obr. 4 Tepelné čerpadlo vzduch – voda 
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 Klimatizace a odvlhčovače bazénů – klimatizace s funkcí vytápění, čištění vzduchu 

Neo Plazma, Jet Cool, bazénové odvlhčovače s vytápěním a regulací 

vzduchotechniky, pravidelnou údržbu, záruční a pozáruční servis. 

 Elektro – elektroinstalaci do 1000 V, revizi objektů, zařízení, ručního nářadí, 

hromosvody a jejich revizi, kamerové systémy, zabezpečovací systémy. 

 Dopravu – vnitrostátní a mezinárodní přepravu. 

 

Společnost spolupracuje s renomovanými značkami: Stiebel Eltron, LG, Nibe, IVT, Toshiba, 

Hitachi, Midea, Panasonic, Sanyo, Viessmann, Junkers, Buderus, Daikin, IBC Solar, Danfoss, 

Krannich solar, Fronius, Phono Solar. 

 

Organizační struktura společnosti je liniová (viz Obr. 5), je rozdělena do čtyř středisek. Na 

vše dohlíží jednatel společnosti, který vykonává vertikální liniové řízení. Jednatel má nejvyšší 

pravomoc a odpovědnost. Jsou mu všichni podřízeni: manažer obchodu, manažer montáží, 

také další útvary jako sekretariát, účtárna, projektant.  

 

 

Obr. 5 Organizační struktura společnosti 
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3 Náklady v odborné literatuře 

Informace o nákladech potřebují manažeři pro řízení nebo pro rozhodování. Náklady jsou 

proto základní kategorií manažerského účetnictví. Manažerské účetnictví vychází 

z charakteristiky nákladů jako hodnotově vyjádřeného, účelného vynaložení ekonomických 

zdrojů podniku, účelově souvisejícího s ekonomickou činností [7], [14]. Náklady se projevují 

už ve chvíli vynaložení ekonomického zdroje a nevedou k celkovému úbytku majetku, ale jen 

ke změně jeho struktury. Znázornění různých průřezů nákladů v podnikatelském procesu 

zobrazuje obrázek 6 [7]. 

 

 

Obr. 6 Průběh nákladů podnikatelským procesem [7] (upraveno autorem) 

 

Náklady jsou také ovlivněny způsobem jejich vyjádření a ocenění. V této souvislosti se 

rozlišuje trojí pojetí nákladů: finanční, hodnotové a ekonomické.  
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Finanční pojetí se nejčastěji uplatňuje ve finančním účetnictví a je založeno na aplikaci 

peněžní formy koloběhu prostředků. Projevem nákladů je tržní vynaložení peněz a 

odpovídající ověřená peněžní náhrada. Náklady jsou chápány jako reálný výdej peněz, tedy 

investice do výkonů, které zajišťují náhradu peněz v jejich původní výši. Toto je základem 

pro zachování finančního kapitálu v jeho původní nominální výši. Ocenění vydaných peněz je 

ve skutečných, historických pořizovacích cenách. 

Smyslem hodnotového pojetí je poskytnutí informací pro běžné řízení a kontrolu reálného 

průběhu aktuálně uskutečňovaných procesů probíhajících v současnosti. Hodnotové pojetí 

vychází z ocenění reprodukční cenou. V tomto pojetí nevystupují náklady pouze jako peněžně 

zajištěné ekonomické zdroje, ale svými důsledky mají vliv na danou ekonomickou aktivitu. 

Jsou to např. kalkulační úroky, kalkulační odpisy, kalkulační nájemné.  

Ekonomické pojetí vychází ze zajištění potřebných informací pro řízení právě probíhajících 

procesů a také pro budoucí rozhodování o výběru optimální budoucí alternativy. Tyto 

podmínky splňují oportunitní náklady, které vyjadřují maximální ušlý obětovaný výnos ve 

zvolené alternativě. Náklady v tomto pojetí vyjadřují oceněný úbytek ekonomického zdroje a 

oceněný prospěch, který podnik neuskutečnil.   

Náklady účelově souvisí s nějakou konkrétní činností a jejími výsledky. Neexistují náklady 

bez činnosti a činnost bez vynaložených nákladů. Pro účinné řízení nákladů je nezbytné jejich 

rozčlenění do stejnorodých skupin.  

 

3.1 Členění nákladů podle nákladových druhů 

Členění nákladů podle nákladových druhů člení náklady podle druhu vynaložených 

stejnorodých ekonomických zdrojů.  

Za základní nákladové druhy (viz obr. 7) se považují [6]:  

 Spotřeba materiálu energií. 

 Spotřeba a použití externích prací a služeb, jako např. výrobních kooperací, 

telekomunikačních, poradenských, opravářských aj. služeb. 

 Mzdové a ostatní osobní náklady, včetně sociálního a zdravotního pojištění. 
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 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 

 Finanční náklady, jako jsou např. nákladové úroky, bankovní výlohy, pojistné apod.  

 

Obr. 7 Příklad rozložení nákladů dle druhového členění [15] 

 

Náklady v druhovém členění nerozlišují bezprostřední účel vynaložení nákladů, ale vykazují 

v peněžním vyjádření vklady vstupující do dané činnosti a spotřebu výkonů vytvořených 

uvnitř dané činnosti. Nákladové druhy musí být vždy konkretizovány co do jejich vztahu 

k určitým jasně vymezeným subjektům.  

Druhové členění nákladů neposkytuje informace pro hodnocení hospodárnosti a účinnosti 

využití ekonomických zdrojů. [8] Druhově členěné náklady jsou podkladem pro zpracování 

jedné části účetní závěrky – výkazu zisku a ztráty [2]. 

 

3.2 Členění nákladů podle účelu 

Členění nákladů podle účelu vyjadřuje přímý vztah nákladů a účelu jejich využití, a to buď 

ve vztahu k výkonům nebo k útvarům. 
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Ve vztahu k výkonům jsou rozlišovány tyto náklady: 

 Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení (viz Obr. 8) – toto členění je 

důsledkem specializace a dělby práce, v praxi se však moc často nevyužívá. Důvodem 

je jeho omezená využitelnost ve vztahu ke kalkulaci jednotky výkonu, dále pak také 

častá nejednoznačnost rozdělení nákladů do těchto dvou skupin, kdy je velmi obtížné 

definovat, která nákladová položka ještě souvisí bezprostředně s technologií a která 

položka je vyvolána obsluhou transformačního procesu jako celku [14]. 

 

Obr. 8 Účelové členění nákladů [7] 

 

 Náklady jednicové a režijní (viz Obr. 9) – toto členění vyjadřuje v obou skupinách 

způsob stanovení nákladového úkolu. Jednicové náklady se stanovují pomocí norem 

spotřeby a vycházejí z konkrétní jednice činnosti. Oproti tomu režijní náklady souvisí 

s technologickým procesem jako celkem, nesouvisí s jednotkou činnosti a využívá se u 

nich rozpočtu útvarů. Mezi jednicové náklady patří např. výrobní materiál (suroviny, 

pomocné a provozní látky, konstrukční celky, nakoupené díly,…) a mzdové výrobní 

náklady (nepočítají se sem platy vedení společnosti, mistrů, plánování a řízení výroby 

a konstrukce,…) [9]. Příkladem režijních nákladů jsou např. mzdové náklady 

manažerů, údržbářů, odpisy strojů, pronájem výrobní haly, náklady na informační 

systém, apod.   
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Obr. 9 Účelové členění nákladů [14]   

 

 Náklady přímé a nepřímé – jedná se o náklady, které jsou přiřazeny nějakému 

nákladovému objektu. Přímé náklady jsou takové, které lze přímo přiřadit konkrétním 

výkonům. Nepřímé náklady se nevážou k jednomu druhu výkonu, vytváří podmínky 

pro více druhů výkonů a přiřazují se pomocí nepřímých postupů – matematickými 

výpočty.  

 

Ve vztahu k útvarům jsou rozlišovány tyto náklady: 

 Náklady podle místa vzniku – tyto náklady vznikají v určitém útvaru a sledují se ve 

vztahu k tomuto útvaru. Tyto útvary bývají označována jako střediska a každé 

středisko je samostatná část podniku. V podnicích existují střediska výnosová, 

nákladová, investiční, výdajová, zisková, rentabilní a u každého z nich je důležité 

přesné určení a vymezení jeho činností.  

 Náklady podle odpovědnosti –  mohou být využity u větších organizačních útvarů. 

Pravomoci v rozhodování jsou rozložené, stejně jako odpovědnost za chod daného 

místa. Řízení nákladů formou sledování odpovědnosti, jejich vyhodnocování je 

účinným nástrojem řízení hospodárnosti a kvality činnosti celého podniku [2]. 

 

3.3 Členění nákladů podle závislosti na objemu výroby 

Náklady se v závislosti na objemu výroby dělí do dvou základních skupin, a to na fixní a 

variabilní náklady (viz Obr. 10). 
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 Členění nákladů podle závislosti objemu výroby je využíváno [15]: 

 při plánování nákladů, 

 při kontrole hospodárnosti vynakládání nákladů, 

 při tvorbě kalkulací, 

 v rozhodovacích úlohách. 

 

 

Obr. 10 Členění nákladů z hlediska jejich závislosti na změnách objemu výkonů [7] 

 

3.3.1 Fixní náklady 

Fixní náklady zůstávají stejné při poklesu nebo zvýšení objemu výkonů, jsou stálé a 

nezávislé na změnách jejich objemu. Při pořízení další výkonové kapacity se fixní náklady 

mohou změnit skokem a dále jsou při růstu výkonů opět fixní [6]. Není možné tyto náklady 

vkládat v průběhu procesů, ani je dělit. Vznikají, i pokud nejsou žádné výkony, proto se také 

označují jako náklady provozní připravenosti [9]. Typickým příkladem fixních nákladů jsou 

odpisy strojních zařízení, budov, časové mzdy pracovníků a služby, které jsou sjednány na 

základě pravidelné platby bez závislosti na objemu výkonů, atd.  

 

3.3.2 Variabilní náklady 

Variabilní náklady jsou náklady proměnlivé při změně objemu výkonů. Při zvýšení objemu 

výkonů se zvyšují a při poklesu se snižují. Podle typu této změny se rozlišují náklady 
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proporcionální, podproporcionální a nadproporcionální. Je možné je dělit a vkládat do 

jednotlivých procesů ve výši, která odpovídá danému objemu výkonů. 

Proporcionální náklady se v jejich celkové výši mění s objemem výkonů přímo úměrně, další 

vklad nákladů na další jednotku objemu výkonů je stále stejný. Podproporcionální náklady se 

při stoupajícím objemu zvyšují, ale pomalejším tempem, než je objem výkonů a každý další 

vklad na další jednotku objemu je nižší. Nadproporcionální náklady se v celkové výši mění se 

změnou objemu výkonů rychlejším tempem, každý vklad nákladů na další jednotku objemu je 

vyšší. Průběh jednotlivých typů variabilních nákladů je znázorněn na obrázku 11. [8] 

Příkladem variabilních nákladů může být spotřebovaná služba, úkolová mzda pracovníků a 

spotřeba jednicového materiálu.  

 

 

Obr. 11 Průběh jednotlivých typů variabilních nákladů ve vztahu k objemu výkonů [8]  

                                                                                 

3.4 Vztah nákladů jednicových, režijních, fixních a variabilních 

Při řešení praktických úloh ekonomického řízení – plánování, zpracování kalkulací nákladů je 

nutno odlišit náklady dle vztahu k objemu výkonů od účelového a kalkulačního členění a 

náklady vždy posuzovat z hledisek charakteristických pro daná členění. Vztah dvojic 

variabilních a fixních nákladů s účelově členěnými náklady je znázorněn na obrázku 12. [13] 
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Obr. 12 Vztah fixních a variabilních nákladů s náklady účelově členěnými [13] 

 (upraveno autorem) 

 

3.5 Členění nákladů z hlediska rozhodování 

Jedná se o členění nákladů, pro které jsou podstatné informace a jejich účelné využití pro 

řízení. Výsledkem je rozhodnutí na základě, kterého vzniknou náklady. Jde především o vývoj 

nebo konstrukční řešení výrobků a jejich budoucí náklady. Důležitost této kategorie vzrostla 

na základě empirických průzkumů.  

Empirické průzkumy u nákladů dokumentují, že: 

 Úroveň těchto nákladů, vázaných na řešení výrobků ve vývojové a přípravné fázi, činí 

80-85 % celkových nákladů, které jsou v souvislosti s produktem vynaloženy za dobu 

jeho životnosti. 

 Efektivně vynaložené náklady ve fázi vývoje a přípravy výrobků se mohou osmi až 

desetinásobně reprodukovat za dobu životnosti produktu. [1] 

 

3.6 Kalkulační členění nákladů 

Kalkulační členění nákladů je přiřazování nákladů k výkonu nebo jeho části v rámci 

kalkulace a vychází z posouzení příčinné souvislosti nákladů s konkrétním výkonem nebo 

jeho částí. Někdy bývá toto členění zaměňováno s účelovým členěním nákladů a jeho dělením 
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na jednicové a režijní náklady. Základním rozdílem mezi nimi je však skutečnost, že 

v případě účelového členění se náklad vztahuje k jednici výkonu a v kalkulačním členění se 

náklad vztahuje k druhu výkonu. Tyto náklady, které jsou přiřazovány nějakému konkrétnímu 

výkonu, lze rozdělit do dvou skupin, a to přímé náklady a nepřímé náklady [4] (viz Obr. 13). 

 

 

Obr. 13 Kalkulační členění nákladů [14] 

 

3.6.1 Přímé náklady 

Přímé náklady bezprostředně souvisejí s konkrétním druhem výkonu. Do této skupiny patří 

téměř všechny jednicové náklady. Jsou vyvolány konkrétním druhem výkonu. Mimo 

jednicové náklady se výkonu přiřazují také náklady, které jsou vynakládány v souvislosti 

s prováděním jen tohoto druhu výkonu a jejichž podíl na jednotku tohoto druhu lze zjistit 

pomocí prostého dělení. 

Dle Usryho a Hammera lze považovat za přímé náklady takové náklady, které jsou 

vysledovatelné a bez obtíží přiřaditelné k výrobku. Čistým přímým nákladem je dle nich tedy 

přímý materiál. [16]  

Příkladem přímých nákladů mohou však být např. náklady na jednicový materiál, mzdové 

náklady výrobních dělníků, odpisy jednoúčelového stroje, náklady na zpracování 

technologického postupu pro konkrétní výrobek nebo i náklad na reklamu konkrétního 

výrobku.  
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3.6.2 Nepřímé náklady 

Nepřímé náklady se nevážou k jednomu druhu výkonu. Zajišťují průběh podnikatelského 

procesu podniku v širších souvislostech. Nepřímé náklady nemohou být přiřazeny 

konkrétnímu druhu výkonu především proto, že vazba mezi nákladem a výkonem neexistuje, 

nebo tuto vazbu není možné definovat. Příkladem nepřímých nákladů mohou být např. mzdy 

údržbářů, manažerů, personalistů, účetních, pronájem výrobní haly, odpisy univerzálního 

výrobního zařízení, náklady na informační systém podniku, ale také náklady na výpočetní 

techniku, a další.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

4 Teoretické vymezení kalkulačního systému  

4.1 Vymezení základních kalkulačních pojmů 

Kalkulace nákladů lze chápat jako stanovení nákladů na konkrétní výkon podniku nebo jako 

přepočet, který vede ke zjištění konkrétních nákladů na jednotku výkonu. Také lze kalkulaci 

chápat jako část informačního systému podniku, tedy o systém vzájemně propojených 

propočtů, které byly zpracovány pro větší rozsah jednotek výkonů. Důležitý je také účel, ke 

kterému bude kalkulace nákladů sloužit.  

Metoda kalkulace je způsobem stanovení předpokládaných nákladů nebo později zjištěných 

skutečných nákladů na výkon podniku. Metoda kalkulace závisí na předmětu kalkulace, 

kterým je buď kalkulační jednice (konkrétní výkon) nebo kalkulované množství (určitý počet 

kalkulačních jednic). Dále metoda kalkulace závisí na způsobu přičítání nákladů předmětu 

kalkulace (přímé nebo nepřímé přičítání nákladů) a struktuře nákladů, kterou jsou zjišťovány 

náklady na jednotku výkonu. 

 

4.2 Kalkulační systém 

V praxi je rozlišovaná celá řada kalkulací, které jsou sestavovány pro různé účely. Tyto 

jednotlivé kalkulace tvoří kalkulační systém. Kalkulační systém je definován jako soustava 

kalkulací v podniku a vazeb mezi nimi. Vliv na počet druhů kalkulací sestavených 

v konkrétním podniku a následně zahrnutých do kalkulačního systému mají např. velikost 

podniku, druh produkce, nároky na vypovídací schopnost kalkulací, nutnost jejich využití 

v různých časových horizontech. 

Kalkulační systém proto bude mít v různých podmínkách různý obsah. Rozsah kalkulačního 

systému v dobře organizovaných středních a velkých průmyslových podnicích lze 

charakterizovat jako soustavu kalkulací předběžných – propočtových, operativních, 

plánových, a výsledných. V malých podnicích se vystačí s propočtovou a výslednou 

kalkulací. V podnicích s hromadnou a velkosériovou výrobou se kalkulační systém užívá 

v plné šíři.  
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Kalkulace v případě výrobních a montážních podniků patří mezi nejkomplikovanější, protože 

musí podchytit celou složitost tvorby a prodeje výkonu. Kalkulace slouží primárně jako 

nástroj řízení jednicových nákladů a mají zásadní význam v podnicích s vyšším podílem 

jednicových nákladů ve vztahu k režijním nákladům. [3]  

Všechny sestavované kalkulace v podniku se liší nejen tím, zda zobrazují vztah plných nebo 

dílčích nákladů ke kalkulační jednici, nebo metodami přiřazení nákladů předmětu kalkulace, 

ale také podle doby sestavení a svým vztahem k časovému horizontu jejich využití. V tomto 

smyslu je základním kritériem rozlišení, zda jsou podkladem strategického rozhodování, 

střednědobého (taktického) řízení, běžného (operativního) řízení nebo následného ověření 

průběhu provádění podnikových výkonů. Podle těchto rysů lze jednotlivé kalkulace nákladů 

tvořící kalkulační systém rozčlenit následujícím způsobem (viz Obr. 14) [8]. 

 

 

 

Obr. 14 Kalkulační systém a jeho členění z hlediska vztahu kalkulací k časovému horizontu 

zpracování a využití [7] 
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4.3 Předběžná kalkulace 

Předběžná kalkulace se sestavuje před zahájením tvorby výkonu nebo v jeho průběhu. 

Informace slouží nejčastěji jako důležitý podklad k vyjednávání o ceně. V momentě 

sestavování předběžné kalkulace, ještě nejsou k dispozici informace o tom, jaký objem vstupů 

určitý výrobek nebo služba spotřebovala.  

 

4.3.1 Propočtová kalkulace 

Propočtová kalkulace se sestavuje v etapě výzkumu, vývoje a přípravy nového výkonu, kdy 

ještě neprobíhá jeho vlastní výroba a prodej [3]. Slouží k rámcovému odhadu budoucích 

nákladů, např. u nových výrobků nebo pro zpracování cenových nabídek. Sestavuje se v době, 

kdy výkon není ještě úplně technicky jasný a kdy nejsou k dispozici podrobné konstrukční a 

technologické podklady. Zde pak záleží na přesnosti dostupné technické a kalkulační 

dokumentace, jako jsou náčrtky, vzorky, kalkulace, ceny, hmotnost a parametry stejných či 

podobných tuzemských i zahraničních výrobků apod. [6] Cílem je zajistit, aby výkon splňoval 

požadavky zákazníka, a aby náklady a prodejní cena zajistily podniku požadovaný zisk. 

V hromadné a sériové výrobě porovnáním propočtové kalkulace s cenou akceptovatelnou na 

trhu zjišťuje, zda navrhovaný výkon zajistí požadovaný zisk. V zakázkově orientovaném typu 

činnosti podniku vyjadřuje propočtová kalkulace nákladovou náročnost individuálního 

výkonu v daných podmínkách. [3] 

Přístup podniku vyjadřuje orientace propočtové kalkulace na reálné náklady a cílové náklady. 

Reálné náklady vyjadřují nákladovou náročnost výkonu, která odpovídá současným 

schopnostem podniku. Cílové náklady vyjadřují cílové podmínky. Jsou to podmínky, kterých 

by měl být podnik schopen dosáhnout, chce-li být úspěšný. [7] 

 

4.3.2 Plánová kalkulace 

Plánová kalkulace je detailnější než propočtová kalkulace a vychází z relativně přesného 

odhadu spotřeby vstupů. Slouží především pro přesné plánování operací, např. výroby. Má 
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zásadně význam pro výkony, které se budou opakovat v průběhu delšího časového intervalu. 

Plánová kalkulace má formu jako plánová kalkulace dílčího období a vyjadřuje úroveň 

nákladů v jednotlivých časových intervalech, následujících po realizaci předpokládaných 

změn, nebo jako plánová kalkulace celého hodnoceného období a je tak váženým 

aritmetickým průměrem jednotlivých úrovní předem stanovených nákladů, kdy objemy 

výkonů, kterých se výroba v daném období předpokládá, vystupují jako váhy.  

Plánová kalkulace slouží jako jeden z podkladů pro sestavení rozpočtové výsledovky – plánu 

nákladů, výnosů a zisku. Je také významným nástrojem řízení hospodárnosti jednicových 

nákladů v kratších časových intervalech ve vazbě na operativní kalkulaci. 

 

4.3.3 Operativní kalkulace 

Operativní kalkulace se používají především u hromadné a sériové výroby a zpravidla se 

sestavuje, aby dokázala reagovat na změny ve výši přímých nákladů, které byly způsobeny 

různými faktory jako např. změna postupu, nastavení strojů. Ukazuje, do jaké míry je 

v daném okamžiku zabezpečeno plnění úkolu pro období platnosti plánové kalkulace.  

Operativní kalkulace může mít formu operativní kalkulace sestavené na plánovaný objem 

výroby, anebo sestavené na skutečný objem výroby. Operativní kalkulace je prakticky 

nejpřesnější kalkulací, která je k dispozici. Využívá se především při zadávání nákladového 

úkolu výrobnímu útvaru a při kontrole jeho plnění. 

Význam má hlavně při uplatnění rozdílových metod, ve kterých jde o preventivní a běžnou 

kontrolu hospodárnosti tím, že dochází k porovnání skutečně vynaloženého nákladu 

s nákladovým úkolem ve chvíli jeho spotřeby nebo předem, a ne až po jeho spotřebě. Další 

její význam plyne ze vztahu k plánové kalkulaci, kdy se jejich vzájemným porovnáním 

kontroluje zajištění ročního plánu nákladů podniku. Rozdíl mezi těmito kalkulacemi působí 

jako nástroj řízení útvarů, které odpovídají za přípravu výroby a za její racionalizaci. Jde o 

zvláštní kategorii kalkulace, která je charakteristická pro vysoce automatizovaný průmysl.  
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4.4 Výsledná kalkulace 

Kalkulace výsledná zjišťuje skutečné náklady výkonů v průběhu činností, po dokončení či 

po prodeji výkonů [3]. V tuto chvíli má podnik informace o objemu spotřebovaných vstupů a 

při sestavování kalkulace může vycházet z relativně věrohodných dat. Tato kalkulace slouží 

především k zpětnému hodnocení hospodárnosti, k posouzení, jestli skutečná výše 

spotřebovaných vstupů odpovídá jejímu odhadu, jež byl proveden před začátkem výkonu. 

Výsledná kalkulace tak může v rámci kalkulačního systému plnit funkci určitého kontrolního 

prvku [14]. 

Větší význam má tato kalkulace v podnikání s delším výrobním cyklem a zakázkovým typem 

finálního výkonu, jako např. stavební výroba, montážní činnost, poskytování služeb. 

V podmínkách hromadné a sériové výroby výrobků, u kterých je výroba charakteristická 

krátkým výrobním cyklem a jsou určeny pro neznámého konečného spotřebitele, má výsledná 

kalkulace nižší vypovídací schopnost. Jedná se např. o hutní výrobu, výrobu a produkci 

počítačů, domácích elektrospotřebičů. 

Nejvyšší vypovídací schopnost má výsledná kalkulace v oblasti jednicových nákladů. 

Sestavuje se však obvykle i na úrovni plných nákladů zejména s cílem zjistit skutečné náklady 

finálního výkonu. Tyto informace se využívají spíše při střednědobých a dlouhodobých 

úvahách o přínosu jednotlivých výkonů k celopodnikovým výsledkům a rozhodování o 

dalším zaměření činnosti. [3] 

Výslednou kalkulaci lze vyjádřit ve dvou formách. Rozlišuje se výsledná kalkulace průběžná, 

sestavená v kusové nebo malosériové výrobě po ukončení výroby každého kusu nebo malé 

série, nebo výsledná kalkulace průměrná roční, která je svými průměrnými skutečnými 

náklady srovnatelná s průměrnými plánovanými náklady v plánované kalkulaci celého 

sledovaného období. 
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4.5 Kalkulace ceny 

Kalkulace ceny je samostatná oblast rozhodovacích úloh. Od kalkulace nákladů se liší svým 

obsahem, kdy obsahuje předpokládaný zisk, a výchozím přístupem k její tvorbě, který se 

projeví v obsahu kalkulace. Dále zobrazuje návratnost nákladů a zisku ve formě výnosů. Na 

cenu se projevuje vliv podmínek trhu v tržním hospodářství. To se musí odrazit v cenových 

rozhodováních podniku, kdy při stanovení ceny musí podnik vycházet z maximální hranice, 

stanovené odběratelem. Musí vytvořit kalkulaci ceny vlastních výkonů tak, aby tomuto 

požadavku vyhověl a zajistil si své vlastní požadavky na plánovaný zisk.  

Dnes se kalkulace ceny sestavují méně a pro konečnou cenu se využívají jen u některých 

způsobů její tvorby, např. u kalkulací individuálních výkonů (nabídka systému tepelného 

čerpadla, stavební zakázka) nebo při uplatnění kalkulačního porovnání. 

V případech, kdy se cena tvoří odvozením od užitných vlastností výrobků, je nutné – a to jak 

z pozice dodavatele výkonu, tak i jeho odběratele – sestavovat určitou „stínovou“ cenovou 

kalkulaci. Tato kalkulace potom vyjadřuje individuální podmínky obou obchodních partnerů 

ve vztazích k podmínkám prosazujícím se na trhu. Zákazník na jejím základě stanovuje 

maximální hranici, která při nákupu externích výkonů neohrozí jeho vlastní výnosnost a pro 

dodavatele je naopak limitem udržení jeho vlastních rozvojových záměrů. Porovnání obou 

těchto informačních podkladů je pak významné pro řešení problému, zda utlumit či rozvíjet 

daný obor nebo zda přijmout či odmítnout zakázku. [7] 

 

4.6 Vazby kalkulačního systému 

Vztahy mezi jednotlivými typy kalkulací v kalkulačním systému jsou určeny především 

dvěma základními orientacemi. Kalkulační systém slouží jako informační nástroj řízení 

hospodárnosti a ekonomické efektivnosti prováděných výkonů. Z tohoto hlediska se 

vymezuje kalkulační systém v užším pojetí nebo v širším pojetí.  

Cílem kalkulačního systému v užším pojetí:  

 Je řízení hospodárnosti, a to především jednicových, popř. ostatních variabilních 

nákladů. Vytvářejí ho jednotlivé kalkulace variabilních nákladů výkonů, jejichž 



22 

 

smyslem je působit na minimalizaci variabilních nákladů vyvolaných jednotkou 

výkonu.  

Cílem kalkulačního systému v širším pojetí:  

 Je být syntetickým nástrojem řízení úspornosti, ale také výtěžnosti ekonomických 

zdrojů, která je ovlivněna využitím kapacit, k nimž se vážou fixní náklady. Cílem je i 

ekonomická efektivnost prováděných výkonů, kterou ovlivňuje úspornost, výtěžnost a 

účinnost vynakládání ekonomických zdrojů. Kalkulační systém v tomto pojetí 

zahrnuje nejen jednotlivé druhy kalkulací, ale i prodejní cenu výkonu, stínovou 

cenovou kalkulaci, popř. i cenovou kalkulaci konkurence, pokud je známa. Tento 

rozšířený kalkulační systém o prodejní cenu má význam především u nových nebo 

inovovaných výrobků. 

 

4.7 Struktura kalkulace 

Struktura kalkulace, kterou se stanovují a zjišťují náklady výkonů, se vyjadřuje individuálně 

dle potřeb podniku, jelikož není možné stanovit přesnou strukturu, která by obecně platila pro 

všechny druhy podniků. Vyjadřuje se v tzv. kalkulačním vzorci. Jednotlivé nákladové 

položky v kalkulačním vzorci a jejich řazení záleží na organizaci výroby nebo jiné činnosti, 

na druhu technologického procesu a na informačních potřebách managementu podniku a jeho 

schopnostech je správně formulovat.  

Rozhodování o samotné tvorbě kalkulací, kalkulačním vzorci, používaných druzích kalkulací, 

obsahu nákladových položek a rozsahu využívání kalkulací je v pravomoci podniku. [13] 

 

4.7.1 Typový kalkulační vzorec 

V minulosti byl stanovený tzv. typový kalkulační vzorec. Byl stanoven vyhláškou 

federálního ministerstva financí č. 21/90 Sb. o kalkulaci, která byla v roce 1992 zrušena 

zákonem o účetnictví. Typový kalkulační vzorec nebyl produktem centrálně plánované 

ekonomiky, v naprosto identické podobě jej lze doložit již na počátku 20. století [11].  
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Vzorec zahrnuje nejhrubší členění položek pro stanovení ceny výkonu a je jen základním 

členěním jednotlivých položek, ze kterých by se mohla skládat cena výkonu (viz obrázek 15): 

 

 

Obr. 15 Typový kalkulační vzorec 

 

Významné vlastnosti typového kalkulačního vzorce: 

 má obecný charakter, 

 lze ho použít pro libovolný druh a obor podnikání, 

 jednotlivé kalkulační položky mají jednotnou obsahovou náplň bez ohledu na obor 

podnikání, 

 jsou v něm rozlišovány pouze přímé náklady. 

Toto členění je omezené a nestačí jako kvalitní podklad pro rozhodování managementu. Je 

nutné kalkulace zpracovávat s ohledem na účel, pro který má být stanovena a ve vztahu 

k uživateli této informace.  

 

4.7.2 Retrográdní kalkulační vzorec 

Podniky se dnes snaží kalkulačním vzorcem vyjádřit rozdíl mezi kalkulací nákladů a kalkulací 

ceny, která je základem nabídky pro odběratele. Rozdíl mezi těmito dvěma kalkulacemi je 
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v odlišném přístupu k jejich tvorbě a projeví se v různých částkách na jejich jednotlivých 

řádcích.  

Kalkulace ceny vychází především z úrovně zisku nebo marže, kterou musí generovat výkony 

podniku jako celek, aby byla zajištěna výnosnost kapitálu. Výnosnost je potom analyzována 

ve vztahu k ceně, které může podnik dosáhnout s ohledem na vlastnosti svých výrobků, 

konkurencí a externích podmínek, a ve vztahu k nákladům jako vnitřní schopnosti podniku 

daný výkon úspěšně prodávat.  

Předložené informace o nákladech výkonu odběrateli, který je požaduje pro posouzení 

jednotlivých nabídek, neobsahují reálné nákladové představy, které by vycházely 

z konkrétních podmínek podniku. Vycházejí z podobných kalkulací konkurence, zvyklostních 

norem a směřuje k účelové obhajobě ceny. Kalkulace nákladů zobrazuje reálnou úroveň 

dosažitelné hospodárnosti a ziskovosti výkonů a je tak informačním nástrojem důvěrného 

charakteru, který není prezentován veřejně. 

Vzájemný vztah reálné kalkulace nákladů, průměrného zisku a dosažené ceny není součtový, 

ale rozdílový, tak jak ho uvádí tzv. retrográdní kalkulační vzorec. Vychází z ceny nebo 

z jejich variant a zisk vyjadřuje jako rozdíl mezi cenou a náklady.  

 

Retrográdní kalkulační vzorec má tuto výchozí podobu (viz obr. 16): [7] 

 
Obr. 16 Retrográdní kalkulační vzorec 
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Retrográdní kalkulační vzorec se používá při kalkulaci cílových nákladů, která se dnes často 

využívá např. v automobilovém nebo elektrotechnickém průmyslu. Tato metoda je založena 

na postupném přizpůsobení nákladů výchozí ceně, která je stanovena na základě srovnání 

výkonu s konkurencí. 

 

4.7.3 Kalkulační vzorec oddělující fixní a variabilní náklady 

Další typ kalkulačního vzorce řeší strukturu vykazovaných nákladů, a to odděleně náklady 

fixní a náklady ovlivněné změnou v objemu výkonů – náklady variabilní. Takto náklady 

vykazovat je účelné hlavně pro řešení rozhodovacích úloh především krátkodobého 

charakteru.  

 

Základní podoba tzv. kalkulace variabilních nákladů je tato (viz obr. 17): [7] 

 
Obr. 17 Kalkulační vzorec oddělující fixní a variabilní náklady 

 

 

Ačkoliv zejména v dlouhodobém časovém horizontu vzrůstají problémy s kvantifikací fixní a 

variabilní části nákladů hodnocených výkonů, pro současné podnikatelské podmínky jsou 

dominantní přednosti metody. Mezi nejdůležitější z nich patří zejména to, že poskytuje 

adekvátní informace pro řešení rozhodovacích úloh řešených na existující kapacitě, vytváří 

předpoklady k lepším výsledkům v řízení hospodárnosti a lze ji využít jako motivační nástroj, 

vytvářející tlak na rychlý prodej a finalizaci výkonů. [7]  

 



26 

 

4.7.4 Dynamická kalkulace 

Oddělené vykazování fixních a variabilních nákladů má rovněž i tzv. dynamická kalkulace. 

Vychází z kalkulačního členění nákladů na přímé a nepřímé náklady, z členění nákladů podle 

fází reprodukčního procesu a tím si zachovává základ typového kalkulačního vzorce. Jeho 

vypovídací schopnost je ale rozšířena o odpověď na otázku, jak budou náklady v jednotlivých 

fázích ovlivněny změnami v objemu nebo ve struktuře prováděných výkonů. 

Dynamická kalkulace se využívá hlavně jako podklad pro ocenění vnitropodnikových výkonů 

předávaných na různé úrovně podnikové struktury. 

 

Jednou z možných variant dynamické kalkulace je tento příklad (viz obr. 18): [7] 

 

Obr. 18 Dynamická kalkulace 

 

4.7.5 Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů 

Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů také rozvíjí oddělené vykazování 

variabilních a fixních nákladů. Někdy bývá nazývána jako stupňovitá kalkulace variabilních 

nákladů. Jejím hlavním odlišujícím rysem je, že se fixní náklady neposuzují jako nedělitelný 
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celek. Hlavní rozčlenění fixních nákladů vychází ze snahy oddělit alokované na principu 

příčinné souvislosti od přiřazovaných dle jiných principů.  

Podrobněji se člení především variabilní náklady. Člení se podle toho, jestli byly vyvolané 

konkrétním druhem výkonu, skupinou výkonů. Odděleně jsou potom vykázané fixní náklady 

podniku, které mají k jednotlivým výkonům vztah relativně vzdálený a které jsou přičítány na 

principu úhrady nebo průměrování. 

 

Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů může být vyjádřena např. takto 

(viz obr. 19): [7] 

 

Obr. 19 Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů 

 

4.7.6 Kalkulace relevantních nákladů 

Tento typ kalkulačního vzorce si všímá stupňovitě rozvrstvených fixních nákladů z hlediska 

jejich vztahu k peněžním tokům. Označení kalkulace relevantních nákladů je nepřesné a má 

význam hlavně v případě, kdy struktura fixních nákladů je nestejnorodá i z hlediska nároku na 

peněžní výdaje.  

Struktura této kalkulace je podobná jako struktura kalkulace se stupňovitým rozvrstvením 

fixních nákladů. Rozdílem je, že položky nákladů jsou rozděleny podrobněji na náklady, které 
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ve sledovaném období mají vliv na peněžní toky – nájemné, časové mzdy, a které vliv nemají 

– odpisy speciálních přípravků, licencí, strojních zařízení, nákladů na propagaci konkrétního 

výrobku. 

 

4.8 Kalkulační metody  

V odborné literatuře byla definována řada metod kalkulací nákladů a různé způsoby jejich 

klasifikace. Významné je členění nákladů v hromadné a zakázkové výrobě, a to podle toho, 

jak se tvorba výkonů realizuje. Kalkulace v hromadné výrobě se využívají tam, kde dochází 

k produkci vysokého počtu identických výrobků v dlouhém období. 

Kalkulace v zakázkové výrobě jsou použity při zhotovení různorodých produktů. Výrobky 

jsou zhotoveny na základě objednávky od zákazníka. Zároveň se výrobky pro jednotlivé 

zákazníky vzájemně liší. Je proto nutné provést individuální kalkulaci pro každý typ výrobku. 

Jsou proto v rámci kalkulace v zakázkové výrobě jednotlivé výrobky kalkulovány samostatně 

[5]. Přímý materiál a přímé mzdy se přenášejí přímo na zakázku, režie v předem stanovených 

nákladech podle kalkulace plánové [10]. Výhoda těchto kalkulací spočívá v jejich 

jednoduchosti a přehlednosti. 

Uplatnění zakázkové metody má podstatu v podnicích s heterogenní výrobou s montážní 

technologií, kdy se poskytují služby podle individuálních objednávek zákazníků. Zákazník, 

který má zájem o určitý produkt ze standardní nabídky podniku, tak má velmi důležitou roli 

v celém procesu zakázek. Má vlastní představu o tom, jakou by měl plnit funkci a možná také, 

jak by měl vypadat. Před přípravou celé zakázky je nutné nejdříve uskutečnit osobní schůzku 

se zákazníkem, zjistit jeho požadavky, představy o produktu a ujasnit veškeré detaily, které 

jsou nezbytné pro tvorbu kalkulací a cenové nabídky.  

Důležitým dokladem zakázkové výroby je zakázkový list, díky kterému je zakázka sledovaná, 

evidovaná a účtovaná. Při zakázkové výrobě je nutné zajistit, aby vydaný přímý materiál byl 

vztažen ke konkrétní zakázce. Stejně je nutné postupovat i s přímými mzdami, kdy vykázání 

jednotlivých pracovních úkonů musí být také vztažen ke konkrétní zakázce. Tyto úkony 

mohou být zjištěny jako odpracovaná pracovní doba na zakázce s uplatněním hodinové mzdy 

nebo jako sazebník úkonů při úkolové mzdě.  
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4.8.1 Kalkulace dělením 

Kalkulace dělením je nejjednodušší kalkulací. Používá se v případě, kdy se vyrábí jeden 

druh výkonu. Jde o homogenní výkon, např. výroba elektrické energie. Potom je kalkulační 

jednotkou 1 MWh vyrobené elektrické energie. Homogenní výkon jsou také např. plech, ocel, 

ruda, uhlí, ujeté kilometry nebo tunokilometry v nákladní dopravě atd. 

Jestliže podnik vyrábí jeden druh výkonu, potom se kalkulace na jeden výkon stanoví 

v kalkulační struktuře tak, že se jednotlivé složky nákladů vydělí počtem výkonů. 

Jde však o speciální případ, homogenní výkon. V těchto případech je možné vycházet při 

kalkulaci z druhového členění nákladů. Náklady na jednotku výkonu opět zjistíme vydělením 

každého nákladového druhu objemem výkonů.  

 

4.8.2 Transformace nákladů 

V případě, kdy se jedná o současnou výrobu několika výkonů, nelze použít kalkulaci dělením, 

jelikož u jednotlivých výkonů jsou známé jejich přímé náklady a režijní náklady, které jsou 

společné všem současným výkonům, jsou známé jen v souhrnu. Je nutné přejít od druhového 

členění nákladů ke kalkulačnímu členění nákladů. Tento přechod bývá označován jako 

transformace nákladů. Pro kalkulační členění nákladů je charakteristické rozlišení dvou 

skupin, a to nákladů přímých a nákladů režijních.  

Přímé náklady jsou zjistitelné přímo na konkrétní výkon. Zůstává problém, jak rozdělit režijní 

položky mezi jednotlivé výkony. Většinou se postupuje tak, že se náklady rozdělí v poměru 

nějaké veličiny, která je známá. Mohou to být např. přímé náklady, u kterých víme, jak jsou 

mezi skupiny různých výkonů rozděleny. Nejčastěji jde o přímé mzdy, součet přímých mezd a 

přímého materiálu nebo součet všech složek přímých nákladů.  

 

4.8.3  Přirážková kalkulace 

V přirážkové kalkulaci je nutné rozvrhnout režijní náklady. Při tomto rozvrhování se 

vypočte koeficient režie    (viz vzorec 1) jako poměr rozvrhované režie a rozvrhové 
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základny. Tento koeficient se vynásobí 100 k získání režijní přirážky v procentech. Příslušný 

podíl režijních nákladů na výkon se vypočte jako součin koeficientu režie a části rozvrhové 

základny, kterou výkon obsahuje.   

    
  

  
                (1) 

   – koeficient režie 

   – rozvrhovaná režie 

   – rozvrhová základna 

Pro rozvrh výrobní režie se jako rozvrhová základna použijí přímé mzdy. Jejich vydělením se 

vypočte koeficient výrobní režie     (viz vzorec 2), pomocí kterého se rozvrhne výrobní režie 

na výkony, a to vynásobením koeficientu režie a přímých mezd. 

     
  

  
                          (2) 

    – koeficient režie 

   – výrobní režie 

   – přímé mzdy  

Zásobovací režie se nejčastěji rozvrhuje podle přímého materiálu. Správní režie pak podle 

rozvrhové základny, kterou tvoří součet přímé mzdy a přímého materiálu. Prodejní režie se 

může rozvrhnout podle součtu všech přímých nákladů (přímý materiál, přímé mzdy, ostatní 

přímé náklady) nebo podle výnosů z prodeje výkonů.  

 

4.8.4 Kalkulace využívající podobnosti výkonů 

Tato kalkulace se využívá, pokud se vyrábějí výrobky technologicky podobné nebo výrobky 

odstupňované v typové řadě. Používá se u tohoto druhu kalkulace dělením, tak že se z daných 

výrobků zvolí představitel, pomocí kterého se vyjádří ostatní výrobky. Objem výroby se tak 

vyjádří pomocí zvoleného představitele, na kterého se vypočítají náklady. Vztahy mezi 

jednotlivými výrobky a zvoleným představitelem se určí tzv. poměrovými čísly [12].  
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4.8.5 Kalkulace pomocí režijních paušálů 

Kalkulace, která vychází z režijních paušálů, bývá nazývána kalkulací výrobní ceny. Od 

přirážkové kalkulace se liší v tom, že nepoužívá režijní přirážky k přímým nákladům. Její 

výhodou je její jednoduchost. Většinou se využívají položky přímo z účetnictví a není nutno 

rozvrhovat. Tím je kalkulace výkonů značně zpřesněna. Vnitropodnikové informace slouží ke 

stanovení standardních režijních paušálů na jednu provozní hodinu příslušného útvaru 

(střediska, oddělení apod.) [12]. Kalkulace režijních paušálů řeší problematiku oceňování 

výkonů. Je to významné hlavně ve vnitropodnikovém řízení. 

Rozlišení přímých a režijních nákladů u kalkulace režijních paušálů zůstává zachováno. 

Režijní náklady se ve vnitropodnikových útvarech člení na další dvě skupiny, a to na stálou a 

proměnlivou režii [17]. Náklady se rozdělí na výkony úměrně kapacitě daného útvaru při 

výrobě daných výkonů.  

Stálá režie se dělí na: 

 S – správní režie, 

 K – kapitálové náklady (např. úroky), 

 M – odpisy movitého majetku (stroje, zařízení, přístroje), 

 N – odpisy nemovitého majetku (budovy, stavby). 

 

Proměnlivá režie se dělí na: 

 D – externí dodávky materiálu, 

 Dv – vnitropodnikové dodávky polotovarů a služeb, 

 U – náklady na opravy a údržbu, 

 P – ostatní režijní náklady útvaru. [12]  

Všechny uvedené položky musí být stále sledovány ve vnitropodnikovém účetnictví.  
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5 Analýza současné metodiky zpracování zakázkových 

kalkulací ve vybraném podniku 

Ve vybraném podniku EcoSun Systems s.r.o., a to podniku s montážní technologií, kde se 

poskytují služby podle individuálních objednávek zákazníků, mají podstatu zakázkové 

kalkulace a sestavují se na časové období, které udává trvání konkrétní zakázky. Vzhledem 

k tomu, že každá zakázka má jinou dobu trvání, mají zakázkové kalkulace v tomto podniku 

neperiodický charakter.  

Proces zpracování zakázky probíhá takto: 

 Zadání zakázky. 

 Základní technické řešení – sestava se skládá z materiálu, pro který je již většinou 

vytvořená kalkulace a pokud není, cenu na novou část odhadne jednatel. 

 Objednávka přímého materiálu. 

 Montážní příkaz. 

 Zajištění kooperace. 

 Vlastní montáž zakázky u zákazníka. 

 Kontrola zakázky.  

 Zaškolení zákazníka. 

 Fakturace. 

 

Předmětem kalkulace zakázek v tomto podniku je finální výkon daný zakázkou. Jelikož při 

různých výkonech vznikají různé náklady, je nutné, aby je podnik sledoval pro jednotlivé 

zakázky odděleně. Základním dokladem v podniku je montážní příkaz, který plní funkci 

požadovaného rozlišování nákladů. Pomocí montážního příkazu je zakázka sledovaná, 

evidovaná a účtovaná. Montážní příkaz stanovuje rozsah výkonů a jedná se vlastně o evidenci 

konkrétní zakázky. Montážní příkaz obsahuje identifikační číslo zakázky dle systému 

používaného v tomto podniku (např. TČ2012/032).  

Zákazník, který má zájem o určitou zakázku podniku, má velmi důležitou roli v celém 

procesu zakázek. Před přípravou celé zakázky je nutné nejdříve uskutečnit osobní schůzku se 



33 

 

zákazníkem, zjistit jeho požadavky, představy o zakázce a ujasnit veškeré detaily, které jsou 

nezbytné pro tvorbu kalkulace a cenové nabídky. Cenová nabídka je v podniku vytvořena po 

vytvoření předběžné kalkulace. Předběžná kalkulace je tvořena s využitím MS Excel.  

V případě zakázek tohoto podniku je nezbytné znát energetickou ztrátu objektu (např. rodinný 

dům, byt, hospodářský objekt, atd.).  Následuje výběr vhodného tepelného čerpadla, které by 

mělo mít výkon vyšší, než je energetická ztráta objektu. Cena vybraného tepelného čerpadla 

v kalkulaci zakázky a cenové nabídce se odvíjí od výkonu tohoto čerpadla (viz obrázek 20). 
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Obr. 20 Ceník tepelných čerpadel a dalších komponentů
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Poté již odpovědný pracovník sestaví předběžnou kalkulaci a předběžnou cenovou nabídku. 

V této předběžné cenové nabídce je uvedena cenová nabídka zakázky, finanční podmínky 

montáže zakázky a garance za zakázku.  

V předběžné kalkulaci zakázky podnik zahrnuje základní přímý materiál, kterým je konkrétní 

tepelné čerpadlo. Dále zde zahrnuje drobný přímý materiál a tím je materiál potřebný 

k montáži tepelného čerpadla. Poslední položkou, kterou v předběžné kalkulaci podnik 

zahrnuje, je práce nezbytná k uskutečnění zakázky.  

Na základě konzultací s pracovníky obchodního oddělení bylo zjištěno, že v podniku nejsou 

žádné směrnice, které by stanovovaly způsob kalkulací. Tvoří se předběžná kalkulace a 

cenová nabídka po konzultaci se zákazníkem. Vliv na cenu mají výkon tepelného čerpadla, 

investiční záměr zákazníka a ceny konkurenčního okolí.  

První položkou v kalkulaci je tedy základní přímý materiál – tepelné čerpadlo. Cena 

tepelného čerpadla vychází z doporučené ceny dané výrobcem s procentuální ziskovou 

přirážkou. Druhou položkou je drobný přímý materiál. Podnik zde běžně zahrnuje nakoupený 

pomocný materiál (potrubí, ventily, kolena, přechody, rozvaděče, jističe, oběhová čerpadla). 

Cena drobného materiálu vychází z nákupní ceny materiálu s procentuální ziskovou 

přirážkou. Hodnota přímého materiálu je vyjádřena pro každý druh materiálu zvlášť, a to 

vynásobením ceny za jednotku a spotřebovaného množství daného materiálu. 

Mimo hodnoty přímého materiálu je nutné určit nepřímé náklady, které se vztahují ke 

konkrétní zakázce a tvoří třetí položku v kalkulaci. Do nepřímých nákladů je zařazena práce 

za montáž. Jedná se o napojení tepelného čerpadla, vnitřní a venkovní jednotky, montáž 

elektroinstalace, topenářské práce, revizi elektroinstalace a dopravu. Hodnota těchto 

nepřímých nákladů se odvíjí od velikosti výkonu tepelného čerpadla a složitosti jeho zapojení. 

Záleží, zda se zapojuje tepelné čerpadlo např. skrz zeď nebo se musí potrubí vést celým 

sklepem. Tyto činnosti provádějí sami zaměstnanci podniku. Jedná se o činnosti označované 

jako montáž, propojení, zkouška tepelného čerpadla a montáž elektroinstalace. Cena výkonu 

označovaného jako revize elektroinstalace je stanovená paušální částkou. Doprava je účtovaná 

cenou 10 Kč/km. Topenářské práce si podnik nechává provádět subdodavatelským podnikem. 

Tab. 1 Příklad zakázkové kalkulace pro cenovou nabídku pro tepelné čerpadlo vzduch/voda:  
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cena za 

m.j.

Měrná 

jednotka 

(m.j.)

Počet 

m.j.

Nákupní 

cena v 

Kč/m.j.

Zisková 

přirážka 

v %

Prodejní 

cena v Kč

Náklad v 

Kč

Výnos v 

Kč

Výsledek 

hospodaře

ní v Kč

A1 137 900,00 ks 1 89635,00 35 137 900,00 89635,00 48265,00

A2 12 067,00 ks 1 7843,55 35 12 067,00 7843,55 4223,45

A3 15 663,00 ks 1 10180,95 35 15 663,00 10180,95 5482,05

107659,50 165 630,00 107659,50 57970,50

-36 438,00

129192,00 129192,00

cena za 

m.j.

Měrná 

jednotka 

(m.j.)

Počet 

m.j.

Nákupní 

cena v 

Kč/m.j.

Zisková 

přirážka 

v %

Prodejní 

cena v Kč

Náklad v 

Kč

Výnos v 

Kč

Výsledek 

hospodaře

ní v Kč

B1 2 150,00 ks 1 1935,00 10 2 150,00 1935,00 215,00

B2 1 450,00 ks 1 1305,00 10 1 450,00 1305,00 145,00

B3 450,00 ks 2 405,00 10 900,00 810,00 90,00

B4 4 000,00 sada 1 3600,00 10 4 000,00 3600,00 400,00

B5 4 200,00 sada 1 3780,00 10 4 200,00 3780,00 420,00

B6 3 100,00 ks 1 2790,00 10 3 100,00 2790,00 310,00

B7 800,00 sada 1 720,00 10 800,00 720,00 80,00

B8 0,00 ks 0 0,00 10 0,00 0,00 0,00

B9 0,00 ks 0 0,00 10 0,00 0,00 0,00

B10 0,00 ks 0 0,00 10 0,00 0,00 0,00

14535,00 16 600,00 14940,00 1660,00 16 600,00

cena za 

MJ

Měrná 

jednotka 

(m.j.)

Počet 

m.j.

Pracnost v 

min.

Normomi

nuta v Kč

Pracnost v 

hod.

Normoho

dina v Kč

Pracnost 

v Kč

Zisková 

přirážka 15 

% v Kč

Celková 

pracnost 

v Kč

Výsledek 

hospodaření v 

Kč

C1 7 000,00 hodina 32 1 920,00 3,10 32,00 185,94 5950,00 1050,00 7000,00

C2 400,00 hodina 1 120,00 2,83 2,00 170,00 340,00 60,00 400,00

C3 1 500,00 ks 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C4 10 000,00 kooperace 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 10000,00

C: Celkem práce (bez DPH) 17 400,00 17 400,00

Cenová kalkulace zakázky pro tepelné čerpadlo vzduch/voda

Topenářské práce (AKU, TUV a TČ)

Celkem tepelné čerpadlo vzduch/voda (bez DPH) 163 192,00

B: Celkem drobný přímý materiál (bez DPH)

C: Práce

Montáž, propojení, tl. zkouška tepelného čerpadla

Montáž elektro

Revize elektro

Měděné potrubí k zapojení tep. čerpadla

Oběhové čerpadlo 

Izolace potrubí 

Sada pro ohřev TUV

Externí topná spirála pro TUV - 6kW

Rozdělovač

B: Drobný přímý materiál

Set TUV (expanzní nádoba, poj. a vyp. ventil, ...) 

Expanzní nádoba na topení 35l

Pojistný ventil pro TČ

Kolena, přechody, T-kusy, ostatní armatury

A: Celkem základní přímý materiál (bez DPH)

A: Sleva 22,00%

A: Celkem základní přímý materiál po slevě (bez DPH)

A: Základní přímý materiál 

Čerpadlo 7kW + záložní zdroj 4kW

Akumulační zásobník + izolace

Zásobník TUV 



37 

 

V tabulce 1 je uveden příklad zakázkové kalkulace pro cenovou nabídku pro tepelné čerpadlo 

vzduch/voda (upraveno autorem). 

Kalkulace zakázky je vytvořena ze tří položek, a to základního přímého materiálu, drobného 

přímého materiálu a práce. Základním přímým materiálem je tepelné čerpadlo a zásobník. 

Drobným přímým materiálem je nakoupený pomocný materiál. Měrnou jednotkou přímého 

materiálu jsou kusy nebo sada. Cena materiálu vychází z ceny v ceníku, která je navýšena o 

ziskovou přirážku. Přičtením ziskové přirážky k ceně z ceníku je vypočtena prodejní cena. 

Vynásobením nákupní ceny a počtu požité měrné jednotky jednotlivého druhu materiálu je 

zjištěn náklad v Kč. Výnos na materiálu je získán rozdílem prodejní ceny a nákladu.  

Práce se skládá z několika druhů práce. Měrnou jednotkou práce je hodina nebo kus. Cenu 

práce jejíž měrnou jednotkou je hodina, tedy pracnost, pracovník zjistí vynásobením počtu 

hodin odpracovaných na zakázce a cenou normohodiny v Kč. K této ceně je uplatněna 

zisková přirážka a je získaná celková pracnost v Kč.  

Součtem cen všech tří cen jednotlivých položek je vypočtena cena zakázky. Pokud se však 

v podniku rozhodnou poskytnout zákazníkovi slevu, je uplatněna pouze z ceny základního 

přímého materiálu, tepelného čerpadla.  

Z takto vytvořené kalkulace zakázky vytvoří odpovědný pracovník cenovou kalkulaci (viz 

tabulka 2). Cenovou kalkulaci odpovědný pracovník vytvoří ze tří položek, a sice ze 

základního přímého materiálu, kterým je tepelné čerpadlo, dále z nakoupeného drobného 

přímého materiálu a z jednotlivých druhů práce za montáž. Všechny tři položky jsou již se 

ziskovou přirážkou. Cenu za jednotlivé položky pracovník získá vynásobením ceny za 

měrnou jednotku a počtem použité měrné jednotky. Celkovou cenu cenové nabídky získá 

pracovník součtem cen jednotlivých položek. Pokud se pracovník rozhodne dát zákazníkovi 

slevu na zakázce, uplatní slevu z ceny základního přímého materiálu.  
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Tab. 2.  Příklad cenové nabídky pro tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Položka 
Cena v 
Kč za 
m.j. 

Měrná 
jednotka 

(m.j.) 

Počet 
m.j.  

Celkem v 
Kč 

1   
             0 ks                  0 

2 1f LG Therma V 7kW + záložní zdroj 4kW 137 900 ks 1      137900 

3 
Akumulační zásobník DZD NAD 300l  + 
izolace 12 067 ks 1 12 067 

4 Zásobník TUV NAD 250 HP 15 663 ks 1 15 663 

5   0 ks   0 

6   0 ks   0 

Celkem technologie (bez DPH)      165630 

Sleva Např.: 22 %      -36438 

Celkem technologie po slevě (bez DPH)      129192 

Montáž - materiál 

Položka 
Cena v 
Kč za 
m.j.  

Měrná 
jednotka 

(m.j.) 

Počet 
m.j. 

Celkem v 
Kč 

1 
Set TUV (expanzní nádoba, poj. a vyp. ventil, 
...)  2 150 ks 1 2 150 

2 Expanzní nádoba na topení 35l 1 450 ks 1 1 450 

3 Pojistný ventil pro TČ 450 ks 2 900 

4 Kolena, přechody, T-kusy, ostatní armatury 4 000 komplet 1 4 000 

5 Měděné potrubí k zapojení tep. Čerpadla 4 200 komplet 1 4 200 

6 Oběhové čerpadlo Grunfoss 25/4 3 100 ks 1 3 100 

7 Izolace potrubí - Mirelon, K-flex 800 komplet 1 800 

8 Sada pro ohřev TUV 0 ks   0 

9 Externí topná spirála pro TUV - 6kW 0 ks   0 

10 Rozdělovač 0 ks   0 

Celkem materiál (bez DPH)       16 600 

Montáž - práce 

Položka 
Cena v 
Kč za 
m.j. 

Měrná 
jednotka 

(m.j.) 

Počet 
m.j. 

Celkem v 
Kč 

1 
Montáž, propojení, tl. zkouška tepelného 
čerpadla 7 000 komplet 1 7 000 

2 Montáž elektro 400 komplet 1 400 

3 Revize elektro 1 500 komplet   0 

3 Topenářské práce (AKU, TUV a TČ) 10 000 komplet 1 10 000 

Celkem práce (bez DPH)       17 400 

  

Celkem tepelné čerpadlo vzduch/voda (bez DPH) 
163 192 
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Pokud zákazník takovou cenovou nabídku odsouhlasí, je vystavena smlouva o dílo. Finanční 

podmínky realizace zakázky si podnik stanovuje na základě dvou podmínek. První platba 

musí být zrealizovaná na základě vydaných faktur jako záloha ve výši ceny technologií včetně 

platné DPH a doplatek má být zaplacen do 14 dnů od převzetí zakázky zákazníkem včetně 

platné DPH. Konkrétní hodnota plateb je specifikovaná ve smlouvě o dílo. Předání zakázky 

po jejím dokončení se uskutečňuje na základě předávacího protokolu. Veškeré vady a 

nedodělky, pokud se vyskytnou, musí být v tomto protokolu uvedeny a také termín jejich 

odstranění. V garanci za zakázku podnik stanovuje konkrétní dobu záruky. Na dodávku celé 

zakázky poskytuje záruku v trvání dvou let. Pokud zákazník podepíše servisní smlouvu 

s podnikem, záruka je prodloužena na pět let. Základní záruka na zařízení je tři roky a je dána 

výrobcem zařízení. 

Po provedení a dokončení zakázky se zjistí skutečné náklady. Nejsou ani sestavovány 

výsledné kalkulace, jsou jen porovnávány celkové předpokládané náklady s dosaženou 

skutečností za podnik celkem. Z rozdílu ceny zakázky a skutečných nákladů, je tak zjištěn 

vliv na výsledek hospodaření. Následuje vyhodnocení a pokud není výsledek hospodaření ze 

zakázky uspokojivý, je to důvod ke změně metodiky cenové nabídky. Tuto změnu řeší v další 

zakázce. V průběhu zakázky nedochází k navýšení sjednané ceny z důvodu případného 

navýšení nákladů. Toto riziko nese podnik. K navýšení ceny by mohlo dojít pouze v případě, 

pokud by se sjednaná zakázka rozšířila o další komponenty či funkce. K dalšímu navýšení 

ceny může dojít až po skončení celé zakázky na základě skutečně vynaložených nákladů. 
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6 Zhodnocení stávajícího systému zpracování 

zakázkových kalkulací v daném podniku a návrh jeho 

zlepšení 

Výsledkem provedené analýzy současné metodiky zpracování zakázkových kalkulací v 

podniku EcoSun Systems s.r.o. je zjištění, že zakázkové kalkulace se zpracovávají jako 

podklad pro cenovou nabídku. Oblast výpočtu nákladů na přímý materiál je standardní a není 

co vytknout. Problémem je definování nákladů na montážní práce, které jsou sice rozděleny 

podle jednotlivých druhů prací, ale jsou stanoveny celkové náklady, bez uvedení časové 

náročnosti a hodinových sazeb. V této oblasti se při tvorbě kalkulací vychází z osobních 

zkušeností, z obvyklých cen montáží na trhu, především pak z cen konkurence. Nejsou 

sestavovány výsledné kalkulace, jsou jen porovnávány celkové předpokládané náklady 

s dosaženou skutečností za podnik celkem. 

Na základě provedené analýzy navrhuji detailněji rozdělovat montážní práce (místo 

současných tří druhů – viz tab. 1 a 2), a to na takový detail, který odpovídá jednotlivým 

primárním montážním činnostem. Toto členění v předběžných kalkulacích při současném 

sledování skutečné časové náročnosti na tento detail činností umožní přesněji vyhodnocovat 

příčiny rozdílů předpokládaných nákladů proti skutečnosti. 

V rámci metodiky zpracování předběžných kalkulací zakázek navrhuji zpřesnit podklady 

pro výpočet nákladů na montážní práce, a to na základě hodinové náročnosti dané 

montážní práce a její hodinové nákladové sazby.  

V této souvislosti navrhuji, aby výpočet hodinové nákladové sazby jednotlivých montážních 

prací vycházel z podílu osobních nákladů pracovníků, kteří tyto práce zajišťují a 

z předpokládané výše využitelného časového fondu těchto pracovníků. Využitelným časovým 

fondem se rozumí jen ten čas, který je fakturován zákazníkům v rámci sjednané ceny. K takto 

vypočtené hodinové sazbě přímých osobních nákladů by se na základě stejné metodiky 

výpočtu navýšila o ostatní přímé náklady, které jsou vyvolány jen konkrétními druhy činností 

(speciální přístroje, kooperace). Součet těchto dvou hodnot by se pak navýšil o přirážku 

ostatní výrobní režie, prodejní režie a správní režie. Alokačním klíčem pro výpočet této 
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přirážky by byl součet hodinové sazby přímých osobních nákladů a ostatních přímých 

nákladů. 

Vzhledem ke zjištěným faktům v rámci provedené analýzy navrhuji zpracování 

kompletních výsledných kalkulací, to znamená ne jen v oblasti přímých nákladů, ale i 

v oblasti skutečných nákladů na montážní práce. Tento výpočet by vycházel ze skutečné 

časové náročnosti v hodinách a ze skutečných hodinových nákladových sazeb, jejichž výpočet 

by vycházel z navržené metodiky pro předběžné kalkulace s tím, že by se pracovalo se 

skutečnou výší přímých osobních nákladů, ostatních přímých nákladů a ostatních režijních 

nákladů. Pokud budou sestavovány obojí kalkulace, bude možné porovnat předem 

stanovené náklady na zakázku a skutečné náklady.   

Výše uvedené návrhy by měly podniku zajistit možnost využití kalkulací k efektivnímu řízení 

nákladů a k přesnějším analýzám dosažené nákladovosti a rentability zakázek. 
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7 Závěr 

V této diplomové práci jsou řešeny zakázkové kalkulace montážního podniku. Jedná se o 

podnik EcoSun Systems s.r.o., který pracuje v režimu zakázek a kalkulace podnikových 

zakázek jsou pro podnik důležitým nástrojem pro jeho řízení, řízení jeho efektivnosti a 

rentability. Vzhledem k neustále sílící konkurenci, tlaku trhu a zároveň zákazníků, je podnik 

nucen se stále více a více přizpůsobovat požadavkům zákazníků, snižovat cenu zakázek a 

zvyšovat jejich kvalitu. Proto musí podnik věnovat stále více pozornosti plánování a 

sledování nákladů jednotlivých zakázek, za jakou cenu své zakázky nabízí, aby se nestal 

ztrátový, a aby cena byla dostupná pro zákazníka a sestavovat předběžné a výsledné kalkulace 

jednotlivých zakázek. 

V teoretické části práce byly nejdříve objasněny poznatky z oblasti nákladů podle odborné 

literatury, a to jako základní kategorie manažerského účetnictví. Toto manažerské účetnictví 

vychází z finančního, ekonomického a hodnotového pojetí nákladů. Dále bylo objasněno 

členění nákladů. V další kapitole bylo popsáno teoretické vymezení kalkulačního systému, a 

to základní kalkulační pojmy a kalkulační systém, jednotlivé druhy kalkulací, struktura 

kalkulace, jednotlivé druhy kalkulačních vzorců a kalkulační metody. 

V praktické části byla provedena analýza současného zpracování zakázkových kalkulací 

v podniku EcoSun Systems s.r.o.. Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení stávajícího 

systému zpracování zakázkových kalkulací v daném podniku a návrh jeho zlepšení. 

Výsledkem zhodnocení bylo zjištění, že zakázkové kalkulace se zpracovávají jako podklad 

pro cenovou nabídku. Výpočty nákladů na přímý materiál jsou standardní a není co vytknout. 

Problémem však je definování nákladů na montážní práce, které jsou rozděleny dle 

jednotlivých druhů prací, ale jsou stanoveny pouze celkové náklady, bez uvedení časové 

náročnosti a hodinových sazeb. Nejsou ani sestavovány výsledné kalkulace, jsou jen 

porovnávány celkové předpokládané náklady s dosaženou skutečností za podnik celkem.  

Na základě provedené analýzy jsou v návrhu na zlepšení definovány tyto návrhy: 

 Detailně rozdělovat montážní práce na takový detail, který odpovídá jednotlivým 

primárním montážním činnostem. 
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 Zpřesnit podklady pro výpočet nákladů na montážní práce na základě hodinové 

náročnosti dané montážní práce a její hodinové nákladové sazby.  

 Vycházet při výpočtu hodinové nákladové sazby jednotlivých montážních prací 

z podílu osobních nákladů pracovníků, kteří tyto práce zajišťují a z předpokládané 

výše využitelného časového fondu těchto pracovníků. 

 Zpracovávat kompletní výsledné kalkulace v oblasti přímých nákladů, ale i 

v oblasti skutečných nákladů na montážní práce. 

 

Kalkulace nákladů vytváří velká rizika při sjednávání cen montážních prací a nevhodný 

způsob kalkulací může mít vážné dopady na činnost podniku. Může se jednat buď o 

podcenění výše nákladů a tím vygenerování špatného výsledku hospodaření, nebo o 

nadhodnocení nákladů, které v důsledku vede ke zbytečnému odstoupení od zakázky. 

Kalkulace jsou proto velmi důležitým a citlivým nástrojem pro cenová vyjednávání. Výše 

uvedené návrhy by měly podniku pomoci zajistit možnost využití kalkulací k přesnějším 

analýzám dosažených nákladů, rentability zakázek, k efektivnímu řízení nákladů a pomoci 

podniku obstát na trhu s neustále sílící konkurencí. 
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