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1 Úvod 

Kalkulace mají pro ekonomické řízení podniku zásadní význam a jejich využití 

je velice mnohostranné. Vzhledem k narůstající konkurenci a globalizaci trhů je pro podniky 

velmi důležité mít propracovaný kalkulační sytém, který je tvořen jednotlivými druhy 

kalkulací. Ty jsou vymezeny z hlediska účelu, k jakému slouží. Managementu tak umožní 

kvalitně provádět řízení hospodárnosti a ekonomické efektivnosti aktivit v podniku. 

Cílem této bakalářské práce je problematika kalkulace zakázek v konkrétních 

podmínkách společnosti, respektive způsob zahrnutí režijních nákladů do kalkulací 

jednotlivých zakázek. 

V první části bakalářské práce je zaznamenána charakteristika společnosti. Dále také 

stručný popis aktuálního způsobu provádění kalkulací. 

V druhé části jsou popsána teoretická východiska kalkulací, která jsou uplatňována 

při řešení zadaného tématu v následujících kapitolách. Je zde uvedena základní charakteristika 

nákladů, kalkulačních technik a metod. 

Ve třetí části je aplikovaná jedna z kalkulačních metod v praxi. Je proveden výpočet 

hodinového režijního paušálu v závislosti na využití kapacity a srovnávány plánované 

a výsledné kalkulace. 
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2 Charakteristika podniku 

Zástupci společnosti si přáli nezveřejňovat skutečný název společnosti. Z tohoto 

důvodu je v této bakalářské práci použit  pro charakterizovaný podnik název ABC. 

Firma ABC, s.r.o. je společností, která se zabývá výrobou neonové a světelné reklamy 

a vizualizací čerpacích stanic PHM včetně ukazatelů cen PHM (totemů). 

Je schopna vyrobit venkovní i vnitřní neony, plastická písmena (bloky), grafické 

kompozice včetně animací. Vyráběné neony splňují nejvyšší normy bezpečnosti a jejich 

výroba je v souladu s pravidly pro ochranu životního prostředí. Firma se také zabývá výrobou 

světelných panelů včetně velkoplošných, atiky přestřešení čerpacích stanic PHM, ukazatele 

cen paliv včetně bezdrátového ovládání cenových panelů. 

Pracovníci jsou připraveni k odborné montáži téměř v jakýchkoliv podmínkách. 

V rámci montáže provádí elektroinstalace pro reklamy, zapojení na síť a vystavení potřebných 

certifikátů případně revize elektropřívodů.  

Firma se v současné době zabývá výrobou bezdrátových ovládání ukazatelů cen 

pohonných hmot, plechového písma s neonem na povrchu, uzavřeného krabicového písma 

prosvětleného nebo podsvětleného neonovou trubicí, písma z neonových trubic připevněném 

na plexiskle nebo drátěné síti, světelnou reklamou prosvětlenou zářivkou, velkoplošnou 

reklamou z vinylu nebo vizualizací čerpacích stanic. 

Aktuální výsledky hospodaření společnosti nejsou uspokojivé a vedení společnosti 

vidí problém právě v kalkulacích. V plánovaných kalkulacích používá sazbu 390,- Kč, která 

je odvozena z úsudku jednatele s přihlédnutím ke konkurenčním cenám a situaci na trhu. 

V účetnictví používá nákladovou sazbu 260 Kč, která byla propočtena v minulém roce. Přesto 

není dosahováno požadovaných výsledků a vedení vyžaduje aktualizaci a ověření správnosti 

metodiky kalkulací. 
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3 Teoretická část 

3.1 Charakteristické znaky kalkulace 

Slovo „kalkulace“ pochází z latinského slova calculare (počítat, vypočítat). Kalkulací 

se rozumí činnost, která vede ke zjištění nákladů na konkrétní výkon podniku, je druhově, 

objemově a jakostně vymezen. Výkonem  se označují výrobky , polotovary, práce a služby, 

které jsou výsledkem výrobního procesu. Dělí se podle toho, jestli se realizují v podniku nebo 

mimo podnik, na interní a externí. Mohou se vyjadřovat v peněžních nebo naturálních 

jednotkách. 

Za kalkulaci se také označuje výsledek této činnosti, čili systém vzájemně 

skloubených propočtů, které jsou zpracovány pro podstatné kalkulační jednice a za různým 

účelem. Kalkulace je také součástí informačního systému v podniku a je jedním z nástrojů 

souvisejících s účetnictvím a hodnotících na velmi podrobné úrovni vztah nákladů a výkonů. 

Využití kalkulací v řízení je velice mnohostranné. Zejména o kalkulacích nákladů 

finálních výkonů, ale i polotovarů, činností dílčích aktivit a operací lze říci, že jsou 

informačním nástrojem s nejširším spektrem použití: 

- využívají se jako podklad pro rozhodování o optimálním sortimentu prodávaných 

výkonů a pro rozhodování o způsobu jejich provádění (např. v případě volby, zda 

určitou část vyrábět ve vlastní režii nebo nakupovat externě), 

- ve formě vnitropodnikových cen umožňují zobrazit vztahy mezi odpovědnostními 

útvary a způsobem ocenění ovlivňovat chování pracovníků těchto útvarů tak, aby 

jednali v souladu s podnikovými cíli, 

- lze je využít jako nástroj řízení hospodárnosti, 

- využívají se jako důležitý podklad pro tvorbu plánů nákladů, výnosů a zisku,  

- a v neposlední řadě jsou i významným nástrojem ocenění stavu a změny stavu 

nedokončené výroby, polotovarů, hotových výrobků a jiných aktivovaných výkonů.
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3.1.1 Základní pojmy 

Předmět kalkulace je jeden nebo více druhů výkonů, pro něž se sestavují kalkulace 

nákladů. Obecně mohou být předmětem kalkulace všechny druhy dílčích i finálních výkonů, 

které podnik vyrábí nebo provádí. Předmět kalkulace je vyjádřen jednak kalkulační jednicí, 

jednak kalkulovaným množstvím. 

 

Kalkulační jednice vyjadřuje určitý výkon, vymezený druhem, měrnou jednotkou, 

místem vzniku, na který se stanoví nebo zjišťují vlastní náklady a další hodnotové veličiny. 

 

Kalkulované množství zahrnuje určitý počet kalkulačních jednic, pro které se najednou 

stanovují nebo zjišťují celkové náklady. Souvisí s časovým obdobím a jeho vymezení je 

významné zejména z hlediska určení průměrného podílu fixních nákladů připadajících 

na kalkulační jednici. 

 

Struktura kalkulace je určena kalkulačním vzorcem, kalkulační technikou a kalkulační 

metodou. 

 

Kalkulační vzorec zobrazuje systematické uspořádání nákladových položek 

v kalkulaci tak, aby bylo možné určit vlastní náklady na kalkulační jednici. 

 

Kalkulační technika je způsob, který se využívá pro vyčíslení struktury a výše 

vlastních nákladů na kalkulační jednici. 

 

Kalkulační metoda je určena konkrétními výrobními podmínkami, technologiemi, 

složitostí a hromadností výroby. 

 

Všechny kalkulace sestavované v podniku a vztahy mezi nimi tvoří značně rozsáhlý 

kalkulační systém. 
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Typový kalkulační vzorec:1 

 

1. PŘÍMÝ MATERIÁL 

2. PŘÍMÉ MZDY 

3. OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY 

4. VÝROBNÍ REŽIE + ZÁSOBOVACÍ REŽIE 

∑ (1-4) VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

5. SPRÁVNÍ REŽIE 

∑ (1-5) VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

6. ODBYTOVÁ REŽIE 

∑ (1-6) ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

7. ZISK / ZTRÁTA 

∑ (1-7) CENA 

 

 

Přímý materiál – veškeré suroviny, materiál, polotovary a jiné, 

Přímé mzdy – mzdy zahrnované do nákladů, zpravidla i ostatní osobní náklady související 

s provedením výkonu, 

Ostatní přímé náklady – nejsou obsaženy v přímých nákladech na mzdy a materiál, provoz 

stavebních strojů, vnitrostaveništní přesun hmot, odpisy drobného hmotného majetku, 

průzkum a geologické práce, 

Výrobní režie – náklady související s řízením, 

Správní režie – náklady související s řízením a správou firmy,  

Odbytová režie – náklady na skladování, propagaci, prodej a expedici výrobků, 

Zisk (ztráta) - vyčíslení zisku, rozdíl mezi cenou a úplnými vlastními náklady výkonu. 

                                                 
1 MRUZKOVÁ, J. Kalkulace. Studijní materiál vytvořený v rámci řešení projektu FRVŠ č.      1572/2006 

„Vytvo ření studijních materiálů multimediálního charakteru pro předměty       „Náklady, kalkulace a ceny“  

a „Náklady a kalkulace pro cenovou tvorbu“. 
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3.1.2 Klasifikace kalkulací v kalkulačním systému 

 

3.1.2.1 Vazby kalkulačního systému 

Kalkulační sytém vytvářejí jednotlivé typy kalkulací a vztahy mezi nimi, které jsou 

určeny zejména jeho dvěma oblastmi. Kalkulační systém slouží jako informační nástroj 

jednak řízení hospodárnosti, jednak ekonomické efektivnosti prováděných výkonů. Z tohoto 

hlediska s také vymezuje ve svém užším a širším pojetí. 

Cílem kalkulačního systému v užším pojetí je řízení hospodárnosti, a to primárně 

jednicových , popř. ostatních variabilních nákladů. Základním smyslem těchto kalkulací je 

působit na zmenšování variabilních nákladů vyvolaných jednotkou výkonu. 

Cílem kalkulačního systému v širším pojetí je nejen řízení úspornosti, ale i řízení 

výtěžnosti ekonomických zdrojů, která je ovlivněna využitím kapacit, a také ekonomické 

efektivnosti prováděných výkonů, kterou kromě úspornosti a výtěžnosti ovlivňuje ještě 

vynakládání ekonomických zdrojů a schopnost podniku je zhodnotit ve vztahu k vnějšímu 

tržnímu prostředí. 

Základním kritériem rozlišení kalkulací je to, zda jsou podkladem pro strategické 

rozhodování, taktické (střednědobé) řízení, preventivní, operativní (běžné)  řízení nebo 

následné ověření průběhu provádění podnikových výkonů.  

Jednotlivé prvky kalkulačního systému zobrazují vztah nejen úplných nebo neúplných 

nákladů, ke kalkulační jednici, nebo metodami přiřazení nákladů předmětu kalkulace, ale také 

dobu sestavení  a vztah k časovému horizontu jejich využití. 
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Obr. 1     Kalkula ční systém a jeho členění z hlediska vztahu kalkulací k časovému 

horizontu zpracování a využití. 

KALKULACE

NÁKLAD Ů CENY

PŘEDBĚŽNÁ VÝSLEDNÁ

PROPOČTOVÁ PLÁNOVÁ OPERATIVNÍ

REÁLNÝCH
NÁKLAD Ů

CÍLOVÝCH
NÁKLAD Ů

 
Zdroj: KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, 2002. 547s. 

ISBN 80-7261-062-7. 

 

 

3.1.2.2 Propočtová kalkulace 

Hlavním úkolem propočtové kalkulace je vytvářet podklady pro předběžné posouzení 

efektivnosti, resp. návrh ceny nově zaváděného nebo individuálně prováděného výkonu. 

Kalkulovat náklady lze přitom nejen pro výkony určené na prodej mimo podnik, ale 

i pro vnitřní potřebu podniku. 

Propočtová kalkulace se sestavuje zpravidla současně s technickým upřesněním 

výrobku nebo jiného výkonu, ale ještě před jeho konstrukční a technologickou přípravou. 

V té době ještě nejsou k dispozici příslušné nebo spotřební výkonové normy. Kalkulaci je 

třeba sestavit na základě různých orientačních podkladů, jako např. na základě informací 

o vlastních a cizích podobných výrobcích, o jejich technicko-ekonomických parametrech, 

kalkulacích, cenách a podobně. 

Cíli propočtové kalkulace, které se v současné době prosazují v zakázkově 

orientovaných výrobách s dlouhým výrobním cyklem a s nižší úrovní konkurence, je zejména 
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vyjádřit nákladovou náročnost výkonu, která by odpovídala současným schopnostem podniku 

při jeho výrobě, a dát podklad pro zpracování cenové nabídky. V souvislosti s rostoucí 

konkurencí se však role propočtové kalkulace mění. Jejím hlavním cílem již není vyjádřit 

současné podmínky výroby a její nákladovou náročnost, ale spíše cílové podmínky, kterých 

by měl podnik dosáhnout, pokud chce s výrobkem vstoupit na trh a být při jeho prodeji 

úspěšný. Tento přístup k vyjádření nákladové náročnosti výkonu se zpravidla nazývá 

kalkulace cílových nákladů (anglicky: Target Costing). 

 

 

3.1.2.3 Plánová kalkulace 

Zpracování plánových kalkulací má zásadně význam pro výkony, jejichž výroba 

či provádění se budou opakovat v průběhu delšího časového intervalu (alespoň jednoho roku). 

Sestavují se již v návaznosti na podrobnou konstrukční a technologickou přípravu výroby 

určitého výrobku, její součástí je i stanovení výchozích spotřebních a výkonových norem. 

Tyto normy vycházejí z existujícího konstrukčního řešení výrobku, navržené technologie 

a organizace výroby. 

V dalších krocích se však upravují o inovace a změny, ke kterým má v celém 

hodnoceném období dojít. 

Plánová kalkulace slouží jako jeden z podkladů pro sestavení rozpočtové výsledovky 

a je i významným nástrojem řízení hospodárnosti jednicových nákladů, vymezují úkol, jakého 

mají dosáhnout při inovacích útvary. 

 

 

3.1.2.4 Operativní kalkulace 

Jednotlivé operativní kalkulace platné vždy ode dne, kdy došlo ke změně v průběhu 

výrobního procesu, vyjadřují úroveň předem stanovených nákladů, které odpovídají 

dosaženým konkrétním technickým a výrobním podmínkám, v nichž se výrobní proces 

uskutečňuje. 

Sestavují se zejména v položkách přímých jednicových nákladů, a to na základě 

operativních spotřebních a výkonových norem. Tyto normy vyjadřují materiálovou náročnost 

a pracnost výkonu s ohledem na vytvořené podmínky, mění se vždy, kdy dochází ke změnám 

těchto podmínek. 
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Operativní kalkulace se využívá zejména při zadávání nákladového úkolu výrobním 

útvarům a při kontrole jejich plnění. Druhý významný úkol operativní kalkulace plyne z jejího 

vztahu k plánové kalkulaci. Jejich vzájemným porovnáním v průběhu roku se kontroluje 

zajištěnost ročního plánu nákladů podniku, a tedy i to, jak se daří vytvářet podmínky zadané 

v plánu inovací. Třetí podstatný úkol operativní kalkulace plyne z jejího vtahu ke kalkulaci 

ceny, nebo v případě, že se již výrobek vyrábí a prodává, k jeho současné prodejní ceně. 

Operativní kalkulace by měla v tomto případě sloužit jako informační podklad pro cenová 

vyjednávání s odběrateli, pro změny cen, za které se výrobky se výrobky prodávají konečným 

zákazníkům nebo pro změny v objemu sortimentu vyráběných výrobků. 

 

 

3.1.2.5 Výsledná kalkulace 

Výsledná kalkulace je nástrojem následné kontroly hospodárnosti. Vyjadřuje 

v podstatě skutečné náklady průměrně připadající na jednotku výkonu vyráběnou v určité 

sérii, zakázce či v celkovém množství výkonů vyrobených za období. Tyto průměrné 

jednotkové náklady se porovnají s nákladovým úkolem a slouží k hodnocení hospodárnosti 

útvarů, které se podílejí na výrobě, a pro ověření reálnosti operativních kalkulací výkonů. 

Význam výsledné kalkulace je větší v takových podmínkách podnikání, které jsou 

charakteristické delším výrobním cyklem a zakázkovým typem finálního produktu. Naopak 

nižší vypovídací schopnost má výsledná kalkulace v podmínkách hromadné a sériové výroby 

výrobků, jejichž výroba je charakteristická krátkým výrobním cyklem a které jsou určené 

pro neznámého konečného spotřebitele. 

 

3.1.2.6 Kalkulace ceny 

Cenová kalkulace zobrazuje toky zpětné návratnosti nákladů a zisku uskutečněné 

ve formě výnosů. Vychází z nákladů v jejich ekonomickém pojetí, obsahuje kalkulovaný zisk 

nebo jinou veličinu vyjadřující požadovanou úroveň zhodnocení ekonomických zdrojů 

vložených do podnikání. 

S rozvojem tržního hospodářství, jehož rysem je v řadě odvětví silný vliv podmínek 

trhu na cenu, se mění význam a úloha cenových kalkulací. V porovnání s minulostí 

se sestavují méně často a jako zásadní podklad pro konečnou cenu se dnes využívají jen 
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při některých způsobech tvorby ceny. Příkladem je návrh ceny individuálně nabízených 

výkonů (stavební zakázka, audit). 

 

3.1.2.7 Kalkulace přirážková 

Tato technika se používá v průmyslových výrobách, kdy se vyrábí více výkonů, které 

jsou výsledkem různého technologického postupu. Protože výrobky jsou zpracovány různými 

postupy a výrobními operacemi, mění se i poměr nákladů mezi výrobky. 

V případě výroby více druhů výrobků se vyskytují z kalkulačního hlediska náklady 

přímé – zjistitelné na kalkulační jednici a náklady nepřímé, na kalkulační jednici nezjistitelné. 

Náklady přímé se zjistí z operativních nebo plánových THN norem a příslušných cen 

při tvorbě předběžných kalkulací, nebo z operativní evidence o výrobě a skutečných cen 

při sestavování výsledných kalkulací. 

Náklady nepřímé jsou společné většině nebo všem výkonům a nelze je na jednotlivé 

kalkulační jednice stanovit v poměru množství výkonů, protože množství výkonů ovlivňuje 

výší společných nákladů jen částečně nebo vůbec. 

Nepřímé náklady v této kalkulační technice se na výrobky rozvrhují podle veličin, 

označovaných jako rozvrhové základny a přičítání nepřímých nákladů na kalkulační jednici 

se provádí pomocí režijních přirážek nebo režijních sazeb. Peněžní rozvrhová základna je 

vyjádřena v hodnotových jednotkách, naturální rozvrhová sazba je vyjádřena v naturálních 

jednotkách. 

Největším problémem kalkulace přirážkové je tedy určení nejvhodnějších rozvrhových 

základen, které by zabezpečily ekonomicky zdůvodněné přiřazení nepřímých nákladů 

kalkulačním jednicím, a to při respektování příčinné souvislosti těchto nákladů a rozvrhových 

základen. 

 

Rozvrhová základna tedy představuje základ pro rozvržení nákladů, které nelze 

jednoznačně zjistit a přiřadit na kalkulační jednici. Určují poměry nepřímých nákladů 

mezi kalkulačními jednicemi za určité období sestavení kalkulace. 
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Výpočetní postup při rozvrhu nepřímých nákladů:2 

a) V případě výpočtu pomocí peněžní rozvrhové základny se použije režijní přirážka: 

 

1. Výpočet přirážky: 

 

100⋅=
∑

v
v

n
n RZ

NN
p           [1] 

p
n 
…přirážka n-tého nákladového druhu nepřímého nákladu (%)  

NN 
n
…rozvrhovaný nepřímý náklad n-tého nákladového druhu (Kč)  

RZ 
v 
…… peněžní rozvrhová základna v-tého výrobku (Kč) 

 

Přirážka vyjadřuje, kolik % daného nepřímého nákladu připadá na 1 Kč peněžní 

rozvrhové základny. 

 

2. Výpočet průměrných nepřímých nákladů na výrobek: 

 

vnvn RZpn ⋅= 100/,           [2] 

n 
n, v 

…nepřímý náklad n-tého nákladového druhu, připadající na v-tý výrobek (Kč/jedn. výr.)  

p 
n 
…přirážka n-tého nákladového druhu (%)  

RZ
v 
…peněžní rozvrhová základna v-tého výrobku (Kč) 

 

3. Výpočet celkových nepřímých nákladů připadajících na výrobek: 

 

vvnvn QnN ⋅= ,,            [3] 

N 
n, v 

…nepřímé náklady n-tého nákladového druhu připadající na v-tý na výrobek (Kč)  

Q 
v 
…. kalkulované množství v-tého výrobku (objem výkonů) (jedn. Q) 

                                                 
2 MRUZKOVÁ, J. Kalkulace. Studijní materiál vytvořený v rámci řešení projektu FRVŠ č.      1572/2006 

„Vytvo ření studijních materiálů multimediálního charakteru pro předměty       „Náklady, kalkulace a ceny“  

a „Náklady a kalkulace pro cenovou tvorbu“. 
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b) Při výpočtu pomocí naturální rozvrhové základny se použije režijní sazba: 

 

1. Výpočet sazby: 

 

∑
=

v
v

n
n RZ

NN
s            [4] 

s 
n 
…sazba nepřímých nákladů n-tého nákladového druhu (Kč/jedn. rozvrhové základny)  

NN 
n 
…rozvrhovaný nepřímý náklad n-tého nákladového druhu (Kč)  

RZ 
v 
…naturální rozvrhová základna v-tého výrobku (jedn. rozvrh. základny) 

 

Sazba vyjadřuje, kolik nepřímých nákladů dané položky připadá na jednu jednotku 

naturální rozvrhové základny. 

 

2. Výpočet průměrných nepřímých nákladů na výrobek: 

 

vnvn RZsn ⋅=,            [5] 

n 
n, v 

…nepřímý náklad n-tého nákladového druhu v-tého výrobku (Kč/jedn. výr.)  

s 
n 
…sazba nepřímých nákladů n-tého nákladového druhu (Kč/jedn. rozvrhové základny)  

RZ 
v 
…naturální rozvrhová základna v-tého výrobku (jednotky rozvrh. základny) 

 

3. Výpočet celkových nepřímých nákladů připadajících na výrobek:  
 

vvnvn QnN ⋅= ,,            [6] 

N 
n, v 

…nepřímé náklady n-tého nákladového druhu připadající na v-tý na výrobek (Kč)  

Q 
v 
…kalkulované množství v-tého výrobku (objem výkonů) (jedn. Q) 
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3.1.2.8 Kalkulace pomocí metody hodinových režijních paušálů 

Nazývá se také kalkulace výrobní ceny. Pomáhá řešit problematiku oceňování výkonů, 

proto je významnou součástí vnitropodnikového řízení. 

Tato kalkulace se v minulosti používala vzácně. Dnes je již rozšířená, neboť v mnoha 

oblastech výroby může nahradit kalkulaci přirážkovou, která je v dnešní době jednou 

z nejpoužívanějších kalkulací u nás.  

Použití kalkulace pomocí hodinových režijních paušálů (též hodinových režijních 

sazeb či hodinových režijních tarifů) nemá význam u výroby pouze jednoho výrobku, kde je 

vhodnější použít pro zjištění celkových nákladů prostou kalkulaci dělením. 

U kalkulace pomocí hodinových režijních paušálů se sestavuje hodinová sazba 

režijních nákladů, které mají být vynaloženy na daný proces. Tato sazba, tzv. Hodinový 

režijní paušál (HRP), je vypočten jako podíl režijních nákladů a kapacity:3 

 

K

RN
HRP=            [7] 

HRP...hodinový režijní paušál (Kč/hod) 

RN...režijní náklady (Kč) 

K...kapacita (hod) 

 

Celková kalkulace je pak součtem režijních nákladů a přímých nákladů: 

 

PRN+= HRPRNCK  

CK…celková kalkulace (Kč/hod) 

RNHRP…režijní náklady vypočtené dle metody HRP (Kč/hod) 

PRN…přímé náklady (Kč/hod) 

 

Mezi přednosti této metody patří zejména: 

- jednoduchost a aplikační nenáročnost při jejím sestavování, protože využívá již 

existující data, 

- spojuje nákladové a kapacitní středisko, 

                                                 
3 ZRALÝ, M. Kalkulace nákladů výrobků a služeb. Teze a příklady k přednášce pro INTELLEGO OLOMOUC, 

1996. 
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- náklady režijní jsou přiřazovány úměrně času, 

- není přidávána procentní přirážka. 

 

Mezi slabiny metody HRP patří: 

- průměruje náklady pracovišť v rámci střediska, ALE : 

- realizovatelnost 

- souvislost 

- nezbytnost existence, 

- citlivost na správný odhad kapacity, ALE : 

- využití kapacity je zásadní pro hospodárnost činnosti 

- kapacitu lze stanovit variantně, 

- metoda není obecně využitelná. 

 

3.2 Pojetí nákladů 

Ve finančním účetnictví se náklady vymezují jako úbytek ekonomického prospěchu, 

který se projevuje poklesem aktiv nebo přírůstkem dluhů a který v hodnotovém období vede 

ke snížení vlastního kapitálu.  Náklady zobrazené ve finančním účetnictví vyjadřují skutečně 

spotřebované, peněžně vyjádřené ekonomické zdroje. Mají volný vztah mezi náklady 

a předmětem činnosti. 

V manažerském pojetí se naopak vychází z charakteristiky nákladů jako hodnotově 

vyjádřeného, účelného vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově souvisejícího 

s ekonomickou činností. Účelnost nákladů znamená racionalitu a přiměřenost nákladů 

výsledku činnosti. Účelovost  vyjadřuje vztah k výkonu, snahu o zhodnocení spotřebovaných 

zdrojů. 

 

Pojetí nákladů z pohledu státu též označováno jako daňové pojetí nákladů se zabývá 

pouze náklady, resp. výdaji, které jsou vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
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3.3 Členění nákladů 

Předpokladem účinného řízení nákladů je jejich podrobnější rozčlenění 

do stejnorodých skupin. Existuje mnoho způsobů, jak toto rozčlenění provést. Je však třeba si 

uvědomit, že členění jakýchkoli jevů musí být vyvoláno účelovou potřebou – vztahem 

k řešení určitých otázek a rozhodnutí. 

 

3.3.1 Druhové členění nákladů4 

Pokud se podrobněji člení náklady vstupující do výrobního procesu podniku 

z vnějšího okolí, projevují se v prvotní podobě jednotlivých druhů. Za základní nákladové 

druhy se považují spotřeba materiálu, spotřeba použití externích prací a služeb, mzdové 

a ostatní osobní náklady, odpisy dlouhodobě využívaného majetku a finanční náklady. 

 

Pro vstupující nákladové druhy z vnějšího okolí jsou charakteristické tři základní 

vlastnosti: 

- Náklady externí - náklad vzniká na hranici podniku s vnějším okolím.  

- Náklady prvotní  – vstupují na hranici podniku poprvé, tzn., že v nákladotvorném 

procesu se objevují poprvé.  

- Náklady jednoduché – obsahují jen jeden vymezený druh vynaloženého výrobního 

činitele, tzn., že se nerozkládají na jednotlivé složky nákladů při průchodu vnitřní 

strukturou podniku (např. spotřeba uhlí nakoupeného od OKD je stále tímto druhem 

nákladu). 

 

Pro vstupující nákladové druhy z jiného útvaru podniku do vnitropodnikového útvaru 

jsou charakteristické  tyto tři základní vlastnosti: 

 

- Náklady interní  – vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů vyrobených uvnitř 

podniku (ve vlastním nebo okolním útvaru). Vznikají tedy na základě vnitřních vazeb 

                                                 
4 MRUZKOVÁ, J. Teorie nákladů. Studijní materiál vytvořený v rámci řešení projektu FRVŠ č. 1572/2006 

„Vytvo ření studijních materiálů multimediálního charakteru pro předměty        „Náklady, kalkulace a ceny“ 

a „Náklady a kalkulace pro cenovou tvorbu“. 
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v podniku (např. spotřeba elektrické energie, vyrobené podnikovou elektrárnou, 

oprava stroje v soustružně provedená střediskem údržba). 

- Náklady druhotné - v nákladotvorném procesu se objevují podruhé. Poprvé se 

objevují ve formě prvotních nákladů, které jsou spotřebovány na výrobu předávaného 

výkonu ve vnitropodnikovém útvaru, který předává interní výkon.  

- Náklady komplexní (složené) – lze je rozložit na původní složky nákladů (nákladové 

druhy), ze kterých daný druhotný náklad vznikl (např. spotřebu elektrické energie, 

vyrobenou vlastní podnikovou elektrárnou, lze rozložit na prvotní nákladové druhy: 

spotřebu uhlí, odpisy strojů, mzdové náklady, atd.). 

 

Základní význam druhového členění nákladů spočívá v tom, že je informačním 

podkladem pro zajištění proporcí, stability a rovnováhy mezi potřebou těchto zdrojů 

v podniku a vnějším okolím, které je schopno poskytnout. Mělo by dát odpovědi na otázky, 

od koho, kdy a jak musí podnik zajistit materiál, energii, ostatní externí výkony a služby. 

Větší význam má toto členění z makroekonomického hlediska při zjišťování 

národního důchodu, úhrnné materiálové spotřeby a osobních nákladů za celé národní 

hospodářství. Z tohoto důvodu s uplatňuje jako základní členění v finančním účetnictví. 

Pro řízení na nižších vnitropodnikových úrovních je však použití samostatného 

druhového členění omezené. Platí to zejména v případě hodnocení hospodárnosti, účinnosti 

a efektivnosti podnikové činnosti. Důvodem je skutečnost, že druhové členění nevyjadřuje 

příčinu vynaložení nákladů. 
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3.3.2 Účelové členění nákladů 

Jedou z nejdůležitějších skupin rozhodovacích úloh jsou úlohy založené na kontrole 

hospodárnosti vynaložených nákladů. Jejich cílem je zjistit, zda se v podniku náklady spoří 

nebo naopak překračují. Základem stanovení nákladového úkolu, s kterým se poměřuje 

skutečná spotřeba nákladové položky, je účelové členění nákladů. 

 

Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení 

Náklady technologické patří do skupiny nákladů bezprostředně vyvolaných 

technologií (např. spotřeba papíru v hlavní tiskařské výrobě konkrétního titulu). 

Náklady na obsluhu a řízení patří do skupiny nákladů, které byly vynaloženy 

za účelem vytvoření, zajištění a udržení podmínek průběhu činnosti (např. náklad na osvětlení 

tiskárny, plat mistra). 

 

Náklady jednicové a režijní 

Toto členění nákladů je výchozím momentem pro určení konkrétního nákladového 

úkolu jednotlivých nákladových složek. 

Jednicové náklady jsou částí technologických nákladů, které jsou vyvolány 

vytvořením každé definované jednotky výkonu  a bezprostředně souvisí s konkrétní jednotkou 

výkonu (např. náklady na základní materiál – plech na automobil, dřevo na nábytek, mzdy 

výrobních dělníků). 

Nákladový úkol v oblasti jednicových nákladů se stanovuje pomocí tzv. norem 

spotřeby zdrojů a jejich ocenění. Norma je stanovením úkolu ve spotřebě ekonomických 

zdrojů, které jsou příčinně vyvolány konkrétně vymezenou jednotkou výkonu. Norma je 

vyjadřována v naturálních jednotkách, jako spotřeba určitého množství měrných jednotek 

ekonomického zdroje na jednotku výkonu. 
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Všechny vzorce dále v textu použité jsou převzaty z: 

MRUZKOVÁ, J. Kalkulace. Studijní materiál vytvořený v rámci řešení projektu FRVŠ 

č. 1572/2006 „Vytvoření studijních materiálů multimediálního charakteru pro předměty 

„Náklady, kalkulace a ceny“ a „Náklady a kalkulace pro cenovou tvorbu“. 

 

 

Nákladový úkol pro daný druh jednicového nákladu se stanoví:  

 

svsvs CenaNormajn ⋅= ,,          [8] 

vvsvs QjnJN ⋅= ,,           [9] 

jn 
s, v 

...nákladový úkol s-tého druhu jednicového nákladu pro v-tý výrobek (Kč/jed v)  

Norma 
s, v 

...norma spotřeby s-tého druhu ekonomického zdroje pro v-tý výrobek (jed s-tého 

druhu ekonomického zdroje/ jed v)  

Cena 
s 
...cena s-tého druhu ekonomického zdroje (Kč/ jed s-tého druhu ekonomického zdroje)  

JN
s , v 

…nákladový úkol s-tého druhu jednicového nákladu pro v-tý výrobek (Kč)  

Q 
v 
…objem výkonů v-tého výrobku (jed v) 

 

Režijní náklady tvoří část technologických nákladů, která souvisí se zabezpečením 

konkrétního druhu výkonu nebo skupiny výkonů vlastním technologickým procesem 

a veškeré náklady na zajištění, obsluhu a řízení (např.  náklady na pomocný materiál – 

mazadla, oleje, kancelářské potřeby, spotřeba páry na vytápění, spotřeba elektrické energie 

na osvětlení, odpisy strojů, náklady na opravy a údržbu, mzdy pomocných dělníků). 

Nákladový úkol v oblasti režijních nákladů se stanovuje pomocí tzv. rozpočtu 

režijních nákladů. Ten je sestavován jako nákladový úkol (plán nákladů) pro určitý 

vnitropodnikový útvar a druh nákladu na určité časové období. Porovnáním rozpočtu se 

skutečně naběhlými náklady je zjišťována úspora nebo překročení nákladů a zjišťována 

příčina vzniklé odchylky vč. provedení opatření k odstranění negativní odchylky (překročení 

nákladů). 

 

Režijní náklady se v podniku obvykle člení dle funkce, kterou plní při obsluze, 

zajištění a řízení výrobního procesu. Vzniká tak:  
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Výrobní režie – náklady na zajištění, obsluhu a řízení vč.technologických nákladů 

ve výrobních útvarech,   

Zásobovací režie – náklady souvisící s pořizováním, skladováním a výdejem materiálu;  

Správní režie – náklady souvisící se správou, řízením a organizací podniku jako celku nebo 

jeho dílčích samostatných částí,  

Odbytová režie – náklady spojené se skladováním výrobků, prodejní činností, expedicí 

a balením. 

 

Přímé a nepřímé náklady 

Přímé náklady - náklady souvisící s určitým druhem výkonu, jejichž výše je na daný 

výkon zjistitelná (např. při výrobě automobilů je přímým nákladem spotřeba plechu 

na karoserii, neboť je zjistitelná z technické dokumentace (výkresu) daného automobilu). 

Nepřímé náklady - náklady, které nelze zjistit na daný výkon (např. při výrobě 

automobilů jsou nepřímým nákladem odpisy výrobní linky na výrobu karoserií – nelze je 

zjistit na konkrétní karoserii, neboť na lince se vyrábí více druhů karoserií. Dále např. náklady 

na osvětlení výrobní haly, kde se karoserie vyrábí). 

 

3.3.3 Klasifikace nákladů podle vztahu ke změně objemu výkonů 

Členění nákladů podle jejich závislosti na objemu finálních, ale i dílčích výkonu se 

začalo systematicky využívat ve dvacátých letech dvacátého století ve Spojených státech. 

Základem tohoto členění jsou dvě základní skupiny nákladů: náklady, které se v závislosti 

na objemu výkonů mění, označované jako variabilní, a tzv. náklady fixní, které zůstávají 

neměnné i při změnách v určitém intervalu prováděných výkonů či využití kapacity. 

 

3.3.3.1 Fixní náklady – konstantní 

Fixní náklady jsou náklady, které se nemění v určitém rozsahu prováděných výkonů 

nebo aktivity podniku. V reálném životě se fixní náklady projevují jako dlouhodobě 

vytvořená kapacita (stroje, dopravní prostředky, budovy), která se aktivně účastní výrobního 

procesu.  
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Členění dle vztahu k objemu výkonů 

 

a) Absolutně fixní náklady – jejich celková výše se nemění, přestože se mění objem 

produkce. Avšak průměrné (jednotkové) náklady s rostoucím objemem výkonů 

klesají, mají tzv. degresivní průběh. 

 

Jsou vyjádřeny vztahem: 

 

Q

FN
fn =            [10] 

fn…průměrné fixní náklady (Kč/jedn.) 

FN…celkové fixní náklady (Kč) 

Q…objem výroby (měr.jedn.) 

 

b) Relativně fixní náklady nebo také fixní náklady měnící se skokem – po překročení 

určité hranice objemu výroby  se mění najednou – skokem. Touto hranicí objemu 

výroby je výrobní kapacita. Výrobní kapacita5 představuje množství výkonů, které je 

schopno konkrétní výrobní zařízení vyrobit za určité časové období. Obvykle bývá 

vyjádřena počtem vyrobených výrobků za určité období nebo počtem hodin 

vykonaných za určité časové období. 

 

Členění v závislosti na čase 

 

a) Čisté fixní náklady – nemění se v čase. 

b) Fixní náklady s trendem – zahrnují vliv činitele času. 

c) Fixní náklady s periodickým kolísáním – výše těchto nákladů souvisí se sezónností 

daného časového období. 

 

 

                                                 
5 MRUZKOVÁ, J. Teorie nákladů. Studijní materiál vytvořený v rámci řešení projektu FRVŠ č. 1572/2006 

„Vytvo ření studijních materiálů multimediálního charakteru pro předměty „Náklady, kalkulace a ceny“ 

a „Náklady a kalkulace pro cenovou tvorbu“. 
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Členění z hlediska využití výrobní kapacity – fiktivní členění 

 

a) Využité fixní náklady [ KVFN ] – zahrnuje tu část celkových fixních nákladů, která 

odpovídá využité výrobní kapacitě.  

 

Jsou vyjádřeny vztahem: 

 

K
KV Q

Q
FNFN 1⋅=           [11] 

FN…fixní náklady celkem (Kč) 

Q
1
…skutečný (plánovaný) objem výroby (měr.jedn.)  

Q
K
…objem výroby daný výrobní kapacitou (měr.jedn.) 

 

b) Nevyužité fixní náklady (volné) [ vFN ]– zahrnuje tu část celkových fixních nákladů, 

která odpovídá nevyužité části výrobní kapacity. 

 

)1( 1

K
v Q

Q
FNFN −⋅=          [12] 

FN…fixní náklady celkem (Kč) 

Q
1
…skutečný (plánovaný) objem výroby (měr.jedn.)  

Q
K
…objem výroby daný výrobní kapacitou (měr.jedn.) 

 

Současně platí vztah:  vKV FNFNFN +=   (Kč)      [13] 

 

3.3.3.2 Variabilní náklady – proměnné 

Variabilní náklady se mění v bezprostřední závislosti na množství výkonů, jsou tedy 

náklady opakovaně vkládanými (např. spotřeba základního materiálu, spotřeba pomocných 

materiálů pro výrobní účely, spotřeba obalů, dopravné). 

 

Dle typu závislosti variabilních nákladů na objemu výkonů rozlišujeme: 
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Proporcionální náklady – lineární 

Mění se přímo úměrně se změnou objemu výroby. Tempo růstu nákladů i objemu 

výroby je stejné. Při nulovém objemu výroby, variabilní náklady nevznikají. 

 

Vývoj celkových proporcionálních nákladů lze vyjádřit funkcí:  

 

QvnVN ⋅=            [14] 

VN…celkové proporcionální náklady (Kč) 

vn…proporcionální náklady na jednotku výkonu (Kč/jedn.) 

Q…množství výkonů (jedn.) 

 

Průměrné proporcionální náklady jsou vyjádřeny vztahem: 

 

Q

VN
vn=            [15] 

vn…průměrné proporcionální náklady (Kč/jedn.) 

VN…celkové proporcionální náklady (Kč) 

Q…množství výkonů (jedn.) 

 

Průměrné variabilní náklady jsou při každém objemu výkonu konstantní. 

 

Podproporcionální náklady – degresivní 

Tyto náklady rostou v celkové výší pomaleji než objem produkce. Tempo růstu je 

nižší než tempo růstu objemu produkce. Pro tyto náklady platí, že pokud se nevyrábí, 

nevznikají žádné náklady. A přírůstky nákladů se zvyšujícím se objemem výkonů postupně 

klesají. 

 

Jejich vývoj je vyjádřen kvadratickou funkcí:  

 

2QcQbVN ⋅−⋅=           [16] 

VN…celkové podproporcionální náklady (Kč) 

b,c…parametry nákladové funkce  
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Q…množství výkonů (jedn.) 

 

Průměrné podproporcionální náklady jsou vyjádřeny vztahem: 

 

Q

QcQb
vn

2⋅−⋅=           [17] 

vn…průměrné podproporcionální variabilní náklady (Kč/jedn.) 

b,c…parametry nákladové funkce pro konkrétní nákladový druh podproporcionálního nákladu 

Q…množství výkonů (jedn.) 

 

Při růstu objemu výkonů průměrné podproporcionální náklady klesají, proto jsou tyto 

náklady někdy označovány jako degresivní.  

 

Nadproporcionální náklady – progresivní 

Tyto náklady rostou v jejich celkové výši rychleji než roste objem výkonů. Tempo 

růstu těchto nákladů je vyšší než tempo růstu objemu výkonů. Platí, že jestliže se nevyrábí, 

žádné náklady nevznikají. A přírůstky nákladů se zvyšujícím se objemem výkonů rostou. 

 

Jejich vývoj je vyjádřen kvadratickou funkcí: 

 

2QcQbVN ⋅−⋅=           [18] 

VN…celkové nadproporcionální náklady (Kč)
 

b,c…parametry nákladové funkce  

Q…množství výkonů (jedn.) 

 

Průměrné nadproporcionální náklady jsou vyjádřeny vztahem: 

 

Q

QcQb
vn

2⋅−⋅=           [19] 

vn…průměrné nadproporcionální variabilní náklady (Kč/jedn.) 

b,c…parametry nákladové funkce pro konkrétní nákladový druh nadproporcionálního nákladu 

Q…množství výkonů (jedn.) 
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Při růstu objemu výkonů průměrné nadproporcionální náklady rostou – jsou proto 

označovány jako progresivní. 

Nadproporcionální vývoj nákladů by měl být upozorněním pro vedoucí pracovníky , 

aby provedli podrobnou analýzu a opatření, které zamezí tomuto vývoji nákladů. 

 

Regresivní náklady 

Tyto náklady s rostoucím objemem výroby absolutně klesají nebo naopak s klesajícím 

objemem výroby absolutně rostou. Tento jev je vyvolán jen u dílčích nákladových 

položek.U celkových nákladů tento jev nepřichází v úvahu. 

 

Způsob stanovení typu variabilních nákladů 

Pro stanovení typu variabilních nákladů se využívá tzv. koeficient reakce, 

označovaný také jako koeficient pružnosti. Je to bezrozměrné číslo vyjadřující podíl 

přírůstku nákladů a přírůstku objemu výkonů, které jsou vyjádřeny v procentech. Jeho 

výpočet proběhne dle vztahu: 

 

100
1

12

100
1

12

⋅−

⋅−

=

Q

QQ
N

NN

K r           [20] 

K
r
…koeficient reakce  

N1…náklady výchozího období (Kč)  

N2…náklady běžného (hodnoceného) období (Kč)  

Q2…objem výkonů výchozího období (měr.jedn.)  

Q1…objem výkonů běžného (hodnoceného) období (měr.jedn.)  

 

Podle hodnoty koeficientu reakce se zjistí typ variabilních nákladů:  

- Proporcionální náklady ........................K
r 
= 1  

- Podproporcionální náklady ............0 < K
r 
< 1 

- Nadproporcionální náklady ..................K
r 
> 1  

- Regresivní náklady .............................. K
r 
< 0  
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Fixní náklady mají hodnotu koeficientu reakce rovnu 0, protože při změně objemu 

výkonů nedochází ke změně fixních nákladů (za předpokladu, že nedochází ke změně fixních 

nákladů skokem). 
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3.4 Oceňovaní nedokončené výroby v účetnictví 

Současná legislativa definuje nedokončenou výrobu, patřící do zásob, a její oceňování 

takto:6 

 

Nedokončená výroba jsou produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními 

stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Pod pojem nedokončená 

výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné 

produkty. 

Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A nebo B. Při způsobu A 

účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu zásob nedokončené výroby ve vlastních 

nákladech, tj. v přímých nákladech, popř. včetně výrobní režie. Odchylně mohou účetní 

jednotky oceňovat nedokončenou výrobu: 

a) ve výrobě s krátkodobým nepřetržitým cyklem, v níž se účtují mzdy až na výrobky 

nebo polotovary, a to pouze v položkách přímých materiálových nákladů (přímý materiál, 

polotovary), 

b) v hromadné a velkosériové výrobě pouze přímými náklady (přímý materiál, 

polotovary, přímé mzdy, ostatní přímé náklady), 

c) v malosériové a kusové (zakázkové) výrobě a ve výrobě s dlouhodobým cyklem 

položkami přímých nákladů, výrobní, popř. správní režie (v této položce jen zcela výjimečně 

v případě, že výrobní cyklus přesahuje jeden rok). 

Při způsobu B se zde účtuje při uzavírání účetních knih. 

                                                 
6 Opatření čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele 
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4 Praktická část 

 

4.1 Popis současného stavu kalkulačních technik podniku 

V současné době používá společnost ABC, s.r.o. v  plánovaných kalkulacích sazbu 

390 Kč/hod, která je odvozena z úsudku jednatele s přihlédnutím ke konkurenčním cenám 

a situaci na trhu. Tato sazba zahrnuje přímé náklady, režii i zisk. V účetnictví používá 

nákladovou sazbu 260 Kč/hod, která byla propočtena v minulém roce. Tato sazba zahrnuje jak 

přímé náklady tak i veškeré režie. Požadovaná rentabilita tržeb je stanovena majiteli na 5%. 

Při výpočtech je předpokládáno, že rentabilita zakázek, které jsou zhotoveny čistě 

pomocí subdodávek (v roce 2007 to bylo cca 35 % z celkových tržeb, což by představovalo 

dle plánu 2008, kde jsou tržby cca 10 mil.Kč, asi 3,5 mil.Kč) bude dosahovat 5% . 

Požadovaná rentabilita tržeb je stanovena majiteli právě na 5%. Pokud by rentabilita u těchto 

zakázek byla např.o 1% vyšší znamenalo by to příspěvek na úhradu fixních nákladů ve výši 

35 tis. Kč a naopak pokud by byla nižší o 1%, musely by ostatní zakázky zajistit dodatečný 

zisk ve výši 35 tis. Kč, aby byla dodržena požadovaná rentabilita. 

 

4.2 Návrh na úpravu kalkulačních technik podniku 

Pro potřeby řešení zadaného tématu této bakalářské práce byla použita metoda hodinových 

režijních paušálů (sazeb, tarifů). 
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4.2.1 Výpočet hodinového režijního paušálu 

Pro výpočet hodinové režijní sazby podle metody hodinových režijních paušálů 

[vzorec č.7] je použita plánovaná výše fixních nákladů očištěná od přímých mezd dělníků. 

Ta byla zjištěna z plánu nákladů na rok 2008 firmy po součtu jednotlivých hodnot fixních 

nákladů. Celková výše tedy činí 2 688 364Kč.  

Náklady jsou zobrazeny v příloze č.1. 

 

Dále je pro výpočet použita výrobní kapacita, čili výrobní časový fond (VČF), který 

byl zjištěn vynásobením pracovního kalendářního fondu roku 2008 (253 dnů), počtu 

pracovníků podílejících se na zakázce (8 pracovníků) a počtu hodin za jednu pracovní směnu 

(8 hodin).  

 

1619288253 =⋅⋅=VCF  hod 

Hodnota výrobního časového fondu činí 16192 hodin. 

 

Podílem těchto dvou veličin, fixních nákladů a VČF, je vypočten hodinový režijní 

paušál (HRP), který při 100% využití výrobní kapacity hradí jen fixní náklady, bez přímých 

mezd dělníků. 

 

166
16192

2688364==HRP  Kč/hod 

 

K výpočtu celkové hodinové režijní sazby je ještě potřeba zjistit minimální sazbu, 

která nám uhradí přímé mzdové náklady dělníků. Vypočte se jako podíl mzdových nákladů 

dělníků a výrobního časového fondu.  

Mzdové náklady za leden 2008 jsou zobrazeny v příloze č. 2. 

 

145
16192

2350776
PRN ==  Kč/hod 

Hodnota minimální hodinové sazby činí 145 Kč/hod. Pokud by v kalkulacích bylo 

kalkulováno se sazbou menší než 145 Kč/hod, nebyly by pokryty ani mzdové náklady 

vč. sociálního a zdravotního pojištění výrobních dělníků, kteří na zakázce dělají. 
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Pro výpočet celkových hodinových režijních sazeb je nutno tyto dvě sazby sečíst. 

 

311145166 =+=CK  Kč/hod 

Touto sazbou, 311 Kč/hod., jsou při 100% využití kapacity hrazeny veškeré fixní 

náklady. 

 

4.2.2 Průměrná kapacita 

Pro výpočet průměrného využití kapacit byla převzata skutečná data z evidence 

docházek zaměstnanců firmy za období říjen až březen z přelomu roku 2007/2008. V evidenci 

byl podrobněji rozepsán VČF na zakázky dle jednotlivých měsíců a ostatní neproduktivní 

hodiny. Díky tomuto je možné určit pracovní vytíženost pracovníků za jednotlivé měsíce jen 

na zakázkách a následně vypočítat průměrnou výrobní kapacitu za poslední půlrok.   

Souhrn aktuálních dat v příloze č. 3. 

Využití kapacity pracovníků za jednotlivé měsíce bylo spočteno jako podíl celkového 

fondu hodin s počtem hodin souvisejících jen s pracemi na zakázkách. Průměrné využití 

kapacity je pak aritmetickým průměrem již zjištěných hodnot. Průměr činí 71%.  

 

4.2.3 Výpočet hodinových sazeb dle stupně využití kapacit 

Z důvody možných změn využití výrobní kapacity může být hodinový režijní paušál 

stanoven variantně, v závislosti na stupni využití kapacity.  

V předchozí kapitole byla skutečná průměrná kapacita vypočtena na 71%. Z toho je 

zřejmé, že společnost nevyužívá plně své kapacity, aby uhradila své veškeré fixní náklady 

(bez zahrnutí zisku) musela by kalkulovat se sazbou 379 Kč/hod (momentálně kalkuluje se 

sazbou 390 Kč/hod, která však zahrnuje i zisk).  

Viz tabulka č. 1, dále v textu. 
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Tabulka č.1 – Hodinová sazba dle využití kapacit (není kalkulováno se ziskem) 

Kapacita 
 
 

Hodiny 
 
 

Režijní 
sazba 

(Kč/hod) 

Přímá 
sazba 

(Kč/hod) 

Celková 
sazba 

(Kč/hod) 

100% 16192 166 145 311 

80% 12954 208 145 353 

71% 11496 234 145 379 

60% 9715 277 145 422 
(Zdroj: vlastní) 

 

Pokud společnost zvýší svou výrobní kapacitu, například na 80% , stačí jí na úhradu 

všech fixních nákladů hodinová sazba 353 Kč/hod. Jestliže svou kapacitu naopak sníží, 

například na 60%, musí již hodinovou sazbu zvýšit, a to na 422 Kč/hod. 

 

4.2.4 Srovnání plánovaných a výsledných kalkulací 

Pro srovnání jsou vypočtené sazby hodinových režijních paušálů dle různých variant 

využití výrobní kapacity použity do konkrétních kalkulací zakázek, kde jsou podrobně 

rozepsány jejich náklady, cena a výsledný plánovaný zisk. Nejprve je srovnávána plánována 

kalkulace (původně používaná sazba 390 Kč/hod, s nově vypočtenou sazbou při průměrném 

využití výrobní kapacity tzn. 379 Kč/hod), dále pak výsledná kalkulace (zhodnocení 

ziskovosti zakázky v případě různého využití výrobních kapacit). 

Viz příloha č. 4. 

 

U zakázky č. 1 je patrné, že při plánované hodinové sazbě 390 Kč/hod, která v sobě 

zahrnuje i určité procento zisku, plánovaných nákladech o velikosti 398 700 Kč a prodejní 

ceně zakázky 408 000 Kč, je kalkulováno se ziskem 9 300 Kč (výnosy mínus náklady), což 

vytváří rentabilitu 2,3% (zisk děleno výnosy). Teď je potřeba zjistit, zda plánovaná sazba 390 

Kč/hod v sobě zahrnuje dostatečné procento zisku, nejméně však 5%. 

To bude zjištěno na základě výpočtu se sazbou, která v sobě zohledňuje skutečnou 

výrobní kapacitu 71%. V tabulce č. 1, kap. 4.2.3, byla tato sazba již vypočtena. Její hodnota 

činí 379 Kč/hod. 

Tato sazba je dosazena do tabulky zakázky č. 1, v příloze č. 4, kde jsou k ní přiřazeny 

plánované náklady. Výsledná rentabilita dosahuje pouze 3,1%, což je o 1,9% méně 
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než požadovaná rentabilita majiteli (5%), a to značí, že nebylo kalkulováno s dostatečně 

velkou sazbou. 

Pokud jsou ovšem k této sazbě zohledňující průměrné využití výrobní kapacity 

přiřazeny skutečné náklady, rentabilita se zvýší na hodnotu 26,6%, ale to jen díky velké 

úspoře nákladů. 

 

Ve finále je tedy tato zakázka zisková a vygenerovala o 21,6% zisku navíc. Ten je 

použit jako příspěvek na úhradu fixních nákladů, kterým jsou kryty případné ztráty z jiných 

zakázek. 

 

V zakázce č. 2 plánovaná sazba a plánované náklady nevytváří žádný zisk navíc, 

neboli příspěvek na úhradu fixních nákladů. Je ovšem potřeba opět zjistit, zda je tato 

plánovaná sazba dostačující, aby generovala min. 5% zisk. 

To bude zjištěno na základě výpočtu se sazbou, která v sobě zohledňuje skutečnou 

výrobní kapacitu 71%. V tabulce č. 1, kap. 4.2.3, byla tato sazba již vypočtena. Její hodnota 

činí 379 Kč/hod. 

Tuto sazbu lze dosadit do tabulky zakázky č. 2, v příloze č. 4, kde k ní jsou přiřazeny 

plánované náklady. Výsledná rentabilita dosahuje pouze hodnoty 0,8%, což vypovídá o nízké 

hodnotě plánované kalkulované sazby. 

Pokud jsou k sazbě 379 Kč/hod přiřazeny skutečné náklady, rentabilita dosahuje 

velikosti 3,3%. Tato hodnota je oproti požadované rentabilitě majitelů menší o 1,7%. Z toho 

lze vyvodit závěr, že tato zakázka vytváří nedostatečný zisk. V tom případě je třeba zajistit 

dodatečný zisk na jiných zakázkách. Krátkodobě sice k této situaci může dojít, ale ta je 

dlouhodobě neudržitelná. Majitelé požadují 5% rentabilitu a pokud tato rentabilita nebude 

dlouhodobě plněna, nejspíše přesunou své investice jinam. 
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5 Závěr 

V bakalářské práci byl řešen problém z ekonomické praxe – možnosti úpravy 

kalkulačního systému nákladů společnosti ABC s.r.o. Konkrétně se jednalo o stanovení 

způsob zahrnutí režijních nákladů do kalkulací jednotlivých zakázek. 

Pomocí metody hodinových režijních paušálů byly kvantifikovány hodinové sazby, 

které jsou závislé na skladbě režijních nákladů. Byla stanovena minimální hodinová sazba, 

která zahrnuje jen mzdové náklady dělníků, dále režijní sazba, která zahrnuje ostatní fixní 

náklady a nakonec i celková hodinová sazba, která vznikla součtem dvou předchozích sazeb. 

Dále bylo zjištěno průměrné využití kapacity za poslední půlrok a hodinové sazby 

byly variantně přepočteny na základě stupně využití výrobní kapacity. 

Při srovnání plánovaných a výsledných kalkulací bylo zjištěno, že společnost používá 

v plánovaných kalkulacích nedostatečnou sazbu, která nesplňuje požadavky majitelů 

(rentabilita 5%), a to by mohlo dokonce z dlouhodobého hlediska vést k ukončení činností 

a přesunu investic do jiné oblasti. Z výsledných kalkulací již situace nevypadá tak dramaticky, 

především díky úspoře nákladů. Pro lepší rozhodování je však nutné zahrnout do výpočtů 

a srovnání více zakázek než pouze dvě poskytnuté, dále také v pravidelných intervalech 

aktualizovat vypočtené sazby.  

Obecně lze dosáhnout zlepšení situace efektivním využíváním výrobní kapacity, 

zvýšením prodejních cen a zvýšením objemu zakázek. Nutné je však zmínit, že jedna věc je 

výpočet nákladové sazby a druhá věc je to co říká trh a zda je cena konkurenceschopná. 

To však nemění nic na situaci, že management musí mít přesnou informací o nákladovosti 

výroby. 
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Seznam zkratek 

 

p
n  

- přirážka n-tého nákladového druhu nepřímého nákladu  

NN 
n
  - rozvrhovaný nepřímý náklad n-tého nákladového druhu  

RZ 
v 
 - peněžní rozvrhová základna v-tého výrobku 

n 
n, v 

 - nepřímý náklad n-tého nákladového druhu, připadající na v-tý výrobek  

N 
n, v 

 - nepřímé náklady n-tého nákladového druhu připadající na v-tý výrobek  

Q 
v 
 - kalkulované množství v-tého výrobku 

s 
n 
 - sazba nepřímých nákladů n-tého nákladového druhu 

HRP  - hodinový režijní paušál 

RN  - režijní náklady 

K  - kapacita 

RNHRP - režijní náklady vypočtené dle metody HRP 

PRN - přímé náklady 

CK   - celkové náklady 

jn 
 
  - nákladový úkol s-tého druhu jednicového nákladu pro v-tý výrobek  

JN
  

- nákladový úkol s-tého druhu jednicového nákladu pro v-tý výrobek  

Q  - objem výkonů 

fn  - průměrné fixní náklady 

FN  - celkové fixní náklady 

VN  - celkové variabilní náklady 

vn  - průměrné variabilní náklady 

b,c  - parametry nákladové funkce  

K
r
  - koeficient reakce  

FNv  - fixní náklady volné 

FNkv  - fixní náklady využité 

VČF - výrobní časový fond
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