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1. ÚVOD 

Kalkulace nákladů jsou velmi významným prvkem  vnitropodnikového ekonomického 

systému řízení. Kalkulace nákladů umožňují stanovit vnitropodnikové ceny výkonů, 

kontrolovat hospodárnost a rentabilitu výkonů, sestavit rozpočty vnitropodnikových útvarů a 

porovnávat vývoj nákladů v různých časových obdobích. 

Cílem bakalářské práce je porovnat kalkulace nákladů vytvořené přirážkovou 

kalkulací a kalkulací metodou Activity Based Costing ve společnosti zabývající se 

farmaceutickou výrobou. Jelikož si vedení společnosti nepřálo, aby pravé obchodní jméno 

společnosti bylo zveřejněno, z důvodů citlivosti dat, které byly poskytnuty jako podklad pro 

zpracování bakalářské práce, společnost je v této bakalářské práci nazývána fiktivním jménem 

Gama s.r.o. 

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část aplikační. V teoretické části 

jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti nákladů a kalkulací, popsána nejpoužívanější členění 

nákladů, východiska pro tvorbu kalkulací a charakterizována přirážková kalkulace i kalkulace 

tvořená metodou Activity Based Costing. 

Aplikační část je věnována charakteristice společnosti, analýze postupu zpracování 

kalkulací oběma metodami a dále aplikaci přirážkové kalkulace i kalkulace metodou Activity 

Based Costing u vybraných výrobků v konkrétních podmínkách společnosti a jejich 

vzájemnému porovnání a zhodnocení. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA TVORBY KALKULACÍ 

NÁKLAD Ů 

Pro účely této práce a pro hlubší rozbor metod kalkulací a jejich srovnání je potřeba 

definovat základní pojmy z oblasti nákladů a kalkulací. 

2.1. Náklady 

Ve finančním účetnictví se náklady vymezují jako pokles nebo spotřebování majetku 

nebo přírůstek závazků, zapříčiněné dodáním výrobků nebo zboží nebo poskytnutím služeb či 

jiné činnosti související s hlavní nebo pokračující ekonomickou aktivitou podniku. 

V manažerském účetnictví se naopak vychází z charakteristiky nákladů jako 

účelného vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově souvisejícího s ekonomickou 

činností, v hodnotovém vyjádření. 

2.1.1. Výkony 

Výkony jsou definovány jako výsledek výrobního procesu. Výkony jsou konečnou 

příčinou vzniku nákladů. Množství výkonů se vyjadřuje v naturálních jednotkách nebo 

v peněžním vyjádření, a to tehdy, nelze-li použít naturální měrnou jednotku. 

2.1.2. Členění nákladů 

Předpokladem účinného řízení nákladů je jejich podrobnější rozčlenění do skupin. 

Členění nákladů je vyvoláno potřebou detailněji zjistit příčinu jejich vzniku. 

Nejčastěji jsou používána následující členění nákladů: 

� účelové členění, 

� druhové členění, 

� podle závislosti na objemu výkonu, 

� pro využití v rozhodovacím procesu, 

� z hlediska změn v podmínkách nákladového procesu. 

2.1.2.1. Účelové členění nákladů 

Vynaložené náklady jsou sledovány v úzkém vztahu ke konkrétním výkonům a 

činnostem. Účelově členěné náklady jsou využívány zejména ke kontrole hospodárnosti ve 

vztahu k procesům, činnostem a aktivitám. Účelové členění nákladů je využíváno pro 

hodnocení minulých a řízení současných i budoucích aktivit. 

Náklady v tomto členění jsou děleny: 
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a) dle vztahu k procesu, činnostem a aktivitám na: 

� náklady technologické - jsou bezprostředně vyvolány technologií dané činnosti, 

aktivity nebo operace; 

� náklady na obsluhu a řízení - vznikají v důsledku bezprostředního průběhu výrobního 

procesu; 

 

b) dle způsobu kontroly hospodárnosti na: 

� jednicové náklady – jsou částí technologických nákladů, bezprostředně souvisí 

s konkrétní jednotkou výkonu. Příkladem může být spotřeba základního materiálu nebo 

jednicové mzdové náklady vynaložené na konkrétní výrobek. 

� režijní náklady – tvoří náklady na obsluhu a řízení a část technologických nákladů, 

které nepřímo souvisí s konkrétním výkonem, příkladem jsou odpisy a náklady na 

vytápění budov, mzdové náklady mistrů; 

 

c) dle vztahu k výkonům (kalkulační členění nákladů) na: 

� přímé náklady – jsou náklady, které bezprostředně souvisejí s konkrétním druhem 

výkonu, jejichž výše je na daný výkon zjistitelná;  

� nepřímé náklady – jsou náklady, které nelze zjistit na daný výkon, jedná se většinou o 

náklady, které se nevztahují k jednomu druhu výkonu, ale zajišťují průběh 

podnikatelského procesu podniku v širších souvislostech; 

 

d) náklady podle jednotlivých míst vzniku – vztah nákladů je posuzován ke konkrétnímu 

vnitropodnikovému útvaru, kde se uskutečňuje příslušná činnost, náklady se zachycují na 

místech vzniku – střediscích; 

 

e) náklady podle odpovědnosti a rozhodovací pravomoci – náklady jsou sledovány dle 

místa vzniku a jsou upravovány tak, aby byla určena jednoznačná odpovědnost střediska 

za výši těchto nákladů. 

2.1.2.2. Druhové členění nákladů 

Při členění nákladů vstupujících do reprodukčního procesu podniku z vnějšího okolí se 

náklady projevují v podobě nákladových druhů. Mezi základní nákladové druhy patří 

spotřeba materiálu, spotřeba a použití externích prací a služeb, mzdové a ostatní osobní 

náklady, odpisy dlouhodobého majetku, finanční náklady a mimořádné náklady. 
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Druhové členění nákladů je využíváno ve finančním účetnictví, pro základní 

nákladové druhy je vytvořena účtová osnova a syntetické účty. Slouží jako informační 

podklad pro řízení zdrojů podniku, např. řízení zásob. Využívá se také pro stanovení výše 

nákladů za časové období dle jednotlivých nákladových druhů. Není však plně využitelné pro 

hodnocení a kontrolu hospodárnosti, protože se nezabývá příčinou vynaložení nákladů. 

Pro vstupující nákladové druhy jsou charakteristické tyto vlastnosti: 

� druhově vynaložené náklady jsou z hlediska jejich zobrazení prvotní , vstupují na 

hranici podniku poprvé; 

� jsou to náklady externí, vznikají spotřebou výrobků, prací či služeb jiných subjektů; 

� jsou to náklady jednoduché, obsahují jen jeden druh vynaloženého výrobního činitele, 

tyto náklady nelze dále rozdělit na jednodušší složky. 

2.1.2.3. Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonu 

Takto členěné náklady jsou využívány ke kontrole přiměřenosti vynakládání nákladů a 

jako nástroj řízení vývoje nákladů při změně objemu výkonů. 

Základem tohoto členění jsou tyto skupiny nákladů: 

� variabilní náklady  – mění se v závislosti na objemu výkonu; 

� fixní náklady – náklady, které jsou neměnné při dané kapacitě; 

� smíšené náklady – tzv. semivariabilní náklady, které mají jak fixní tak variabilní 

charakter. 

2.1.2.4. Členění nákladů pro potřeby rozhodovacího procesu 

Je využíváno jako podklad při rozhodování o realizaci investičních záměrů, o změnách 

výrobního programu a technickém rozvoji výrobků. 

Dle tohoto členění jsou rozlišovány náklady: 

� relevantní náklady – budoucí náklady, které přísluší pouze danému rozhodnutí a liší se 

podle jednotlivých možných variant; 

� irelevantní náklady – budoucí náklady, které se nemění při uplatnění určitého 

rozhodnutí; 

� náklady ovlivnitelné rozhodnutím – jsou náklady, jejichž vzniku se zamezí, jestliže 

dané rozhodnutí nebude realizováno; 

� nevyhnutelné náklady – jsou to budoucí náklady, které mají souvislost s dřívějšími 

rozhodnutími, nelze jim zabránit; 
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� vyhnutelné náklady - jsou náklady vznikající ve spojitosti s dřívějšími rozhodnutími, 

ale jejich dalšímu vzniku zabránit lze; 

� utopené náklady - jsou náklady, které byly vynaloženy v minulosti, v budoucnosti 

neovlivnitelné nebo náklady vyvolané investičním rozhodnutím v minulosti, které může 

odstranit jiné budoucí investiční rozhodnutí; 

� oportunitní náklady  – jsou náklady vyplývající z neuskutečněné druhé nejlepší 

varianty rozvoje podniku. 

2.1.2.5. Členění nákladů z hlediska změn v podmínkách nákladotvorného 

procesu 

V tomto členění jsou vymezeny: 

� rozdílové náklady – představují rozdíl mezi původní a běžnou úrovní nákladů před 

změnou, která ovlivňuje průběh výrobního procesu a po ní; 

� přírůstkové náklady – jsou takové rozdílové náklady, které jsou vyvolány pouze 

přírůstkem objemu výkonů. 

2.2. Kalkulace 

V nejobecnější rovině se kalkulací rozumí propočet nákladů, marže, zisku nebo ceny 

na výrobek, práci, službu nebo operaci na definovanou jednotku výkonu. 

Pojem kalkulace je využíván ve třech základních významech: 

� jako činnost vedoucí k zjištění nákladů na výkon, který je přesně druhově, objemově a 

kvalitativně vymezen; 

� jako výsledek této činnosti; 

� jako část informačního systému podniku, tvořící součást manažerského účetnictví. 

2.2.1. Základní pojmy teorie kalkulací 

2.2.1.1. Metoda kalkulace 

Metodou kalkulace se rozumí způsob zjištění výše hodnotové veličiny na konkrétní 

výkon. Závisí na: 

� vymezení předmětu kalkulace; 

� způsobu přiřazování nákladů předmětu kalkulace; 

� struktuře nákladů, ve které se zjišťují náklady na kalkulační jednici. 

Tradičně se kalkulační metody člení dle použité kalkulační techniky takto (viz 

kapitola 2.2.3.2. Klasifikace kalkulace podle použité kalkulační techniky): 
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� kalkulace dělením prostá, 

� kalkulace dělením s poměrovými čísly, 

� přirážková kalkulace, 

� kalkulace metodou ABC  

Dle charakteru výrobního procesu jsou rozlišovány kalkulační metody: 

� kalkulace v členité výrobě – je používána v případech, kdy se výrobní proces člení na 

několik samostatných úseků. Je sestavována jako: 

o kalkulace postupná – kalkulace, která se používá ve stupňové výrobě. 

Předmětem této kalkulace je produkt každého výrobního stupně ve výrobním 

procesu, tedy polotovar i hotový výrobek. 

o kalkulace průběžná – kalkulace, která se používá ve stupňové i fázové 

výrobě. Předmětem výrobní kalkulace je pouze konečný výkon daného 

výrobního procesu.  

� kalkulace zakázková – kalkulace, která se využívá v podnicích s heterogenní výrobou 

a montážní technologií, kde se dle individuálních objednávek zákazníků zhotovují 

jednotlivé výrobky či malé série výrobků. Předmětem takovéto kalkulace je finální 

výkon daný zakázkou; 

� kalkulace sdružených výkonů – kalkulace, která je využívána ve výrobách, kde 

v jednom technologickém postupu vzniká více druhů výrobků, jejichž vzájemný poměr 

není možno libovolně ovlivňovat. Předmětem kalkulace sdružených výkonů jsou 

jednotlivé druhy hlavních výrobků dokončené v kalkulačním období. Pro kalkulaci 

nákladů se používá: 

o odečítací způsob - používá se tehdy, je-li možno jeden z výrobků považovat za 

hlavní a ostatní za vedlejší; 

o rozčítací způsob - používá se tehdy, nelze-li rozdělit výrobky na hlavní a 

vedlejší; 

o případně kombinace obou, v případech sdružených výrob s více hlavních i 

vedlejších výrobků. 

2.2.1.2. Předmět kalkulace, kalkulační jednice, kalkulované množství 

Předmětem kalkulace je druh výkonu, pro který se sestavují kalkulace nákladů. Je 

vymezen kalkulační jednicí a kalkulovaným množstvím. 

Kalkula ční jednice je definována jako konkrétní výkon, vymezený druhem, měrnou 

jednotkou a místem vzniku, na který se zjišťují náklady. 
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Tab. 2.1 Struktura typového kalkulačního vzorce

1. Přímý materiál

2. Přímé mzdy

3. Ostatní přímé náklady
4.  Výrobní režie

Vlastní náklady výroby
5. Správní režie

Vlastní náklad výkonu
6. Odbytové náklady

Úplné vlastní náklady výkonu
7. Zisk (ztráta)
Cena výkonu

Tab. 2.2  Vzor dynamického kalkulačního vzorce
Přímý (jednicový) materiál
Přímé (jednicové) mzdy
Ostatní přímé náklady  - variabilní
  - fixní
Přímé náklady celkem
Výrobní režie  - variabilní

 - fixní
Vlastní náklady výroby
Správní režie - variabilní  - variabilní

 - fixní
Vlastní náklad výkonu
Přímé (jednicové) odbytové náklady
Odbytová režie  - variabilní

 - fixní
Úplné vlastní náklady výkonu
Výnosy
Zisk (ztráta)

Kalkulované množství je počet kalkulačních jednic, pro než se zjišťují najednou 

celkové náklady. 

2.2.1.3. Struktura kalkulace a kalkula ční vzorec 

Struktura kalkulace  je představována výčtem jednotlivých položek nákladů. 

V kalkulaci se používá kalkulační členění nákladů vyjadřující přiřaditelnost a zjistitelnost 

nákladů na kalkulační jednici. Tedy členění nákladů na přímé a nepřímé. Analýza těchto 

nákladů vyžaduje i respektování jednicového, či režijního charakteru nákladů, které mají vliv 

na způsob výpočtu nákladů na výkon v kalkulaci a jejich zařazení v kalkulaci. Nelze ani 

zanedbat fixní, či variabilní charakter nákladů, které mají vliv na způsob výpočtu nákladů na 

kalkulační jednici a na využití kalkulací při řízení a rozhodování. Struktura kalkulace je 

tvořena kalkulačním vzorcem. 

Kalkula ční vzorec je charakterizován jako systematické setřídění nákladových 

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

podniku je využíván specifický kalkulační vzorec, který byl většinou vyvinut ze 

závazného prototypu, kterým byl typový kalkulační vzorec. Výhodou typového kalkulačního 

vzorce je jeho univerzální charakter, který umožňuje porovnávat kalkulace teoreticky všech 

výkonů. Mezi nevýhody patří statické zobrazení nákladů na kalkulační jednici a také to, že 

některé kalkulační položky v typovém kalkulačním vzorci obsahují nákladové druhy fixního i 

variabilního charakteru, které nejsou odděleny. 

Mnohé podniky v současnosti nahrazují kalkulační vzorec vycházející z typového 

vzorce dynamickým kalkulačním vzorcem. Jeho výhodou je, že kalkulační položky se 

smíšeným charakterem nákladů jsou rozděleny na variabilní a fixní část nákladů.  
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2.2.2. Předpoklady pro tvorbu kalkulací 

Cílem tvorby kalkulace je zjistit nebo stanovit náklady na kalkulační jednici. 

Vypovídací schopnost kalkulace závisí na: 

� správném stanovení rozsahu nákladů, které jsou účelově vyvolány výkony; 

� správném přičítání nákladů jednotlivým výkonům. 

Úkolem normování a rozpočtování nákladů, popř. účetnictví je právě správné 

stanovení rozsahu nákladů, které budou obsahem kalkulace. Pro kalkulaci je v této souvislosti 

významné členění nákladů podle jejich zjistitelnosti a přiřaditelnosti k výkonům a 

podnikovým útvarům. Přitom jsou rozlišovány přímé a nepřímé náklady. Přímé náklady jsou 

charakteristické zjistitelností a přiřaditelností jednotlivým kalkulačním jednicím. Nepřímé 

náklady lze přímo přiřadit jen buď určité skupině výkonů nebo určitému vnitropodnikovému 

útvaru nebo uvést jen za celý podnik. Jejich podíl na kalkulační jednici lze proto určit jen 

nepřímo pomocí kalkulačních technik. 

Tvorba kalkulace proto vyžaduje: 

� jednotné definování předmětu kalkulace, přesné vymezení přímých nákladů a 

nepřímých nákladů společných pro daný předmět kalkulace; 

� vytváření středisek pro přesné zjištění nákladů dle místa vzniku, které je předpokladem 

přesnějšího přiřazení nákladů střediska k jeho výkonům a dále ke kalkulačním jednicím 

a rovněž pro měření hospodárnosti a efektivnosti na základě stanovené odpovědnosti 

daného střediska. 

2.2.3. Členění kalkulací 

Kalkulace nákladů je možno členit dle různých hledisek, které souvisí s jejich 

využitím, technikou výpočtu apod. S ohledem na předmět řešení této bakalářské práce je 

uvedena pouze klasifikaci podle času sestavení a klasifikace podle použité kalkulační 

techniky. 

2.2.3.1. Klasifikace kalkulací podle času sestavení 

Předběžná kalkulace vyjadřuje předem stanovené náklady kalkulační jednice. Do 

této skupiny je zařazena: 

� operativní kalkulace - vyjadřuje náklady na kalkulační jednici v konkrétních 

technických, technologických a organizačních podmínkách; 

� plánová kalkulace - vyjadřuje průměrné náklady, jichž se má dosáhnout u určitého 

výkonu v plánovacím období; 
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� propočtová kalkulace – je sestavována u nových nebo inovovaných výrobků a vyjadřuje 

předběžně stanovené náklady daného výkonu. 

Výsledná kalkulace vyjadřuje průměrné skutečné náklady kalkulační jednice po jejím 

dokončení za určité období. 

2.2.3.2. Klasifikace kalkulace podle použité kalkulační techniky 

V souvislosti s použitou kalkulační technikou se pak rozlišuje kalkulace dělením 

(kalkulace dělením prostá a kalkulace dělením s poměrovými čísly), přirážková kalkulace a 

kalkulace metodou Activity Based Costing (ABC). 

a) kalkulace dělením prostá je kalkulace, ve které všechny náklady daného období, které se 

týkají stejnorodých výkonů, jsou stanoveny na kalkulační jednici prostým dělením počtem 

kalkulačních jednic vyrobených za stejné období. Je typická pro homogenní výrobu 

s jedním druhem výkonu; 

b) kalkulace dělením s poměrovými čísly je kalkulace, která se využívá ve výrobách se 

stejným technologickým postupem, ale s rozdílnými parametry výkonů. Nepřímé náklady 

jsou rozvrhovány pomocí tzv. poměrových čísel; 

c) přirážková kalkulace je kalkulace, která se využívá ve výrobách s různorodým 

technologickým postupem, tedy ve výrobách s heterogenními výkony. Je definována jako 

kalkulace, ve které se část nákladů zjišťuje na kalkulační jednici přímo a část nákladů 

nepřímo pomocí vhodné rozvrhové základny; 

d) kalkulace metodou ABC je charakterizována jako kalkulace, ve které jsou přiřazeny 

nepřímé, zejména však režijní náklady na kalkulační jednice prostřednictvím aktivit a 

činností. 

 

Dále následuje podrobnější charakteristika přirážkové kalkulace a kalkulace tvořené 

metodou ABC včetně podmínek, ve kterých jsou převážně uplatňovány a postup jejich 

zpracování. 

2.3. Přirážková kalkulace 

Přirážková kalkulace se používá tehdy, zahrnuje-li výrobní program podniku alespoň 

dva různé druhy výkonů s různou výší i skladbou, jejichž vzájemný poměr nepřímých nákladů 

není navíc stabilní. Tento stav je typický pro většinu současných průmyslových podniků. 

Náklady společné většině nebo dokonce všem výkonům není možné stanovit na jednotlivé 

kalkulační jednice v poměru jejich množství, protože výše společných nákladů (tj. výrobní, 
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správní a odbytové režie) je ovlivněna množstvím výkonů jen částečně nebo vůbec. Společné 

náklady se přičítají jednotlivým kalkulačním jednicím nepřímo pomocí režijních přirážek 

nebo sazeb k určité rozvrhové základně. 

Kalkulačně-technický princip spočívá tedy v přímém přičítání těch nákladů, které lze 

přiřadit konkrétnímu výkonu a v nepřímém přičítání ostatních společných nákladů, které lze 

většinou přímo přiřadit určitému vnitropodnikovému útvaru, ale ne už  jednotlivému výkonu. 

U přirážkové kalkulace je nejdůležitější určení nejvhodnějších rozvrhových 

základen, které by zajistily správné přiřazení společných nepřímých nákladů jednotlivým 

druhům výkonů. 

2.3.1. Druhy rozvrhových základen 

Rozvrhová základna by měla teoreticky splňovat tato kritéria: 

� nepřímé náklady by k ní měly být v příčinné souvislosti; 

� poměr mezi rozvrhovou základnou a nepřímými náklady by měl být stálý; 

� výše rozvrhové základny má být pro jednotlivé kalkulované výkony snadno zjistitelná a 

kontrolovatelná; 

� má být stálá, aby zajišťovala srovnatelnost kalkulací zjištěných v různém období; 

� má být velká natolik, aby malá chyba v její výši nezpůsobovala velkou chybu 

v kalkulaci nepřímých nákladů. 

Rozeznáváme následující základní druhy rozvrhových základen: 

� peněžní základny (např. různé nákladové veličiny, cena zásob, cena zařízení apod.); 

� naturální základny (např. vyjadřující čas, hmotnost, různé technické parametry apod.). 

Nejběžněji se používají: 

a) z peněžních základen: 

� přímé mzdy, 

� přímý materiál, 

� přímé náklady, 

� tržby, atd.; 

b) z naturálních základen: 

� strojové hodiny, 

� normohodiny, 

� hmotnost spotřeby materiálu, atd.; 

c) popř. kombinace peněžních a naturálních rozvrhových základen. 
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Výhodou peněžních rozvrhových základen je jejich snadná zjistitelnost z norem, 

účetnictví nebo rozpočtů. Nevýhodou je, že jejich výše je ovlivňována cenovou úrovní, která 

s ohledem na dynamiku cen může nepříznivě ovlivňovat stabilitu rozvrhových základen. 

Naopak výhodou naturálních rozvrhových základen je skutečnost, že nejsou nepříznivě 

ovlivňovány změnami cen, avšak jejich zjistitelnost je náročnější oproti peněžním 

rozvrhovým základnám. 

2.3.2. Přirážky a sazby nepřímých nákladů 

Abychom mohli stanovit částku nepřímých nákladů, která se má připočítat k určité 

kalkulační jednici, musíme nejdříve znát poměr mezi sumou nepřímých nákladů a zvolenou 

rozvrhovou základnou. Poměr u peněžních základen nazýváme přirážka, u naturálních 

základen sazba. 

Přirážka nepřímých nákladů je poměr nepřímých nákladů ke zvolené peněžní 

rozvrhové základně vyjádřený v procentech. Je vypočtena dle vztahu: 

PRZ

NN
p

100⋅=           (1) 

p  přirážka nepřímých nákladů (%) 

NN  rozvrhované nepřímé náklady (Kč) 

PRZ  peněžní rozvrhová základna (Kč) 

Sazba nepřímých nákladů je poměr nepřímých nákladů ke zvolené naturální rozvrhové 

základně vyjádřený absolutní částkou připadající na jednotku rozvrhové základny. Je 

vypočtena dle vzorce: 

NRZ

NN=s           (2) 

s  sazba nepřímých nákladů )/( RZjednotkaKč  

NN  rozvrhované nepřímé náklady (Kč) 

NRZ  naturální rozvrhová základna (jednotka rozvrhové základny) 

2.3.3. Volba rozvrhových základen v přirážkové kalkulaci 

Souhrnně lze uvést, že v praxi výrobních podniků 

� převládá používání peněžních základen oproti naturálním, a to především pro 

jednoduchost a přesnost jejich zjišťování; 

� struktura položek zvolených kalkulačních vzorců zásadně předpokládá rozdílné přirážky 

(sazby) pro určité skupiny nepřímých nákladů, zejména výrobní režie a správní režie, 

popř. i zásobovací a odbytové režie. 
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Z teoretického i praktického hlediska bývá určitým problémem rozvrhová základna 

přímé mzdy, v praxi velmi často používaná. Její použití je odůvodnitelné ve výrobách, kde 

jednotlivé výkony jsou poměrně pracné, kde průběh výrobků jednotlivými úseky výroby je 

rovnoměrný a kde mechanizace práce v úsecích výroby je na stejné úrovni. Při použití této 

rozvrhové základny v podmínkách výroby, kdy se značně liší pracnost výkonů, strojní 

vybavenost, stupeň automatizace ve výrobních úsecích a podíl účasti výrobních úseků na 

jednotlivých výkonech, je logickým důsledkem přesun výrobní režie na výkony s největším 

podílem přímých mezd. 

Použití této základny v kapitálově vybavenějších výrobních procesech bývá 

problematické, protože přímé mzdy tvoří v podmínkách automatizované výroby poměrně 

malý podíl ve vlastních nákladech výkonu, přičemž roste relativně i absolutně režijní složka 

nákladů. Za rozvrhovou základnu proto musí být zvolena jiná veličina, např. strojové hodiny. 

U tradičních metod kalkulace není většinou možné zvolit rozvrhovou základnu tak, 

aby vyhověla všem požadavkům na ni kladeným. Proto i rozvrh nepřímých nákladů na 

samostatně kalkulované výkony není přesný. Typickým příkladem jsou režijní náklady. 

Jednotlivé druhy režie jsou nákladové položky obsahující technologické náklady, mzdové, 

energetické i materiálové náklady a náklady na obsluhu a řízení, apod. Přitom každá z těchto 

složek režie je obvykle vyvolána jinak (odpisy a údržba výrobního zařízení strojovými 

hodinami, energetické náklady energetickou spotřebou zařízení, apod.). Při hodnocení režie 

ve vztahu k objemu vyráběné produkce je patrné, že některé složky mají variabilní charakter, 

zatímco jiné se s objemem výkonu nemění. Zpřesnění kalkulací je docíleno rozdělením 

jednotlivých režijních položek na podpoložky a rozvrhnutím každé z nich na příslušné 

předměty kalkulace podle nejvhodnější základny. 

Ovšem ani nejsofistikovanější způsoby rozvrhování nepřímých nákladů nemohou 

zaručit úplnou správnost stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednic, jako je to při 

přímém přičítání nákladů. 

Jiným způsobem, jak zpřesnit kalkulace, je omezení rozsahu rozvrhovaných 

nepřímých nákladů na co nejmenší míru. Efektivnější kalkulaci nákladů na výkon lze 

dosáhnout tak, že určité útvary budou vyrábět jeden druh výrobků, potom se i režie těchto 

útvarů stanoví na předmět kalkulace přímo. Pokud toto organizační struktura neumožňuje a 

určitý výrobní útvar zhotovuje několik druhů výrobků, musí se volit jiné řešení. Režijní 

náklady se stanoví za dílčí úseky výrobního útvaru – střediska. Tímto způsobem lze značnou 

část režie přiřazovat bezprostředně jen těm výrobkům, které těmito středisky procházejí. 

Uplatnění tohoto postupu ale závisí na pracnosti a hospodárnosti takové kalkulace. 
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2.4. Kalkulace metodou ABC 

Metoda ABC (Activity Based Costing) vznikla koncem 80. let 20. století v důsledku 

snah o zpřesnění přiřazení nepřímých nákladů na kalkulační jednici. Výsledkem aplikace 

kalkulace ABC je informační systém, poskytující detailnější údaje o nákladech na jednotlivé 

výkony, služby, zákazníky, apod.  

Hlavním impulsem vzniku a rozvoje metody ABC jsou změny odehrávající se 

v podnikatelském procesu za posledních dvacet let nejenom v odvětvích výroby, ale i služeb. 

Sortiment výrobků nabízených jednotlivými podniky se rozšířil, narůstá struktura 

prováděných výkonů, ale také klesá objem jednotlivých výkonů díky snaze poskytovat široký 

sortiment výrobků v krátkých časových intervalech. Zlepšující se technologie, výkony 

výrobních zařízení a využití výpočetní techniky způsobilo snížení potřeby přímé manuální 

práce a naopak vzrostl podíl automatizovaných procesů. V konečném důsledku vedly tyto 

změny ke snížení jednicových nákladů ve vztahu k nákladům režijním. Vzrůstající podíl 

režijních nákladů, které jsou většinou nepřímé, vyvolal potřebu zpřesnit způsob jejich 

přiřazování finálním výkonům. 

ABC metoda přiřazuje nepřímé náklady dílčím aktivitám  a činnostem.  

Aktivitou se rozumí základní prvek podnikatelského procesu např. objednávání 

materiálu, čištění stroje. Činnost lze charakterizovat jako systémové spojení jednotlivých 

aktivit, např. zásobovací činnost. 

Kalkulace ABC vznikla jako reakce na hlavní nedostatky tradičních metod, a to 

poskytování málo přesných informací o nákladech dle výkonů, ziskovosti dle zákazníků, 

regionů a neschopnost poskytnout okamžitou a efektivní zpětnou vazbu řídicím pracovníkům 

pro kontrolu režijních nákladů. 

Základním smyslem kalkulace ABC je vyjádření vztahu nákladů k aktivitě. Klí čem 

k pochopení metodologie ABC je, že pouze spotřebou aktivity vznikne náklad. ABC 

opouští předpoklad tradiční metody, že příčinnou vzniku a velikosti nákladů je pouze objem 

výkonů vyjádřený v přímých mzdách, strojových hodinách, apod. Tradiční metody opomíjí 

fakt, že podstatná část režií je na objemu výkonů nezávislá. Režijní náklady se mohou měnit 

podle činností prováděných podnikem. Propočet nákladů ve vztahu k aktivitám umožňuje 

přesnější výpočet nákladů na nákladový objekt (viz kapitola 2.4.1.4.) a podporuje hodnocení 

hospodárnosti činností. 
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2.4.1. Postup aplikace kalkulace ABC 

Postup vytvoření ABC kalkulace je možno rozčlenit do šesti dílčích etap, jejichž 

pořadí není pevné a může se měnit. Jednotlivé etapy jsou nazvány: úprava účetních dat, návrh 

aktivit, přiřazení nákladů jednotlivým aktivitám a činnostem, definování nákladových 

objektů, definování vztahu aktivity, popř. činnosti a nákladového objektu a přiřazení nákladů 

nákladovým objektům. 

2.4.1.1. 1. etapa – úprava účetních dat 

Úpravou účetních dat pro potřeby ABC kalkulace se rozumí očištění těchto dat o 

některé údaje finančního a daňového účetnictví např. o tvorbu opravných položek, rezerv, 

licencí, přeceňovacích rozdílů, prodejů majetku atd. tak, aby se zobrazovaly pouze skutečně 

vynaložené náklady související s nákladovým objektem. Ekonomickou korekci by měly 

také podstoupit některé odpisy dlouhodobého hmotného majetku. Daňové zákony také 

umožňují jednorázově odepsat hmotný majetek s pořizovací cenou do čtyřiceti tisíc korun 

v případě hmotného majetku, ovšem pokud se tento majetek nespotřebuje v jednom účetním 

období, měly by být v rámci korekce účetních dat rozloženy odpisy do více období. Úpravou 

účetních dat je docíleno co nejvystižnějšího vyjádření reálných nákladů.  

V tabulkách 2.3 – 2.9 je uveden pro názornost vzorový příklad aplikace kalkulace 

ABC určitého střediska. Tabulka 2.3 obsahuje upravené vybrané náklady daného střediska. 

Tab. 2.3 Spotřeba nákladových druhů
Nákladový druh Kč
Režijní materiál 73 305
Elektrická energie 18 380
Nájemné 14 515
Časové mzdy 163 310
Odpisy strojů 30 205
Celkem 299 715  

2.4.1.2. 2. etapa – návrh aktivit 

Druhým krokem aplikace ABC kalkulace je definování aktivit a činností podniku. 

Počet těchto aktivit a činností je závislý na mnoha parametrech, např. na velikosti podniku, 

organizační a ekonomické struktuře, struktuře sortimentu, členitosti výroby, apod. Aktivity i 

činnosti by měly být pojmenovány tak, aby co nejsrozumitelněji vyjadřovaly svou podstatu. 

Pro snadnější rozdělování zdrojů na aktivity a přiřazování aktivit k nákladovým objektům by 

mělo být současně definováno, co je a co není obsahem dané činnosti. Aktivity by měly být 

definovány tak, aby jim bylo možno přímo přiřadit co nejvíce nákladů a co nejmenší objem 

nákladů musel být na aktivity rozvrhován (např. osvětlení, vytápění). 
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V tabulce 2.4 je uveden výčet aktivit daného střediska. 

Tab. 2.4 Návrh aktivit a činností
Činnost
Nastavování strojů
Zpracování materiálu
Zpracování objednávek
Nakupování materiálu
Dopravování materiálu
Zabalení výrobků  

2.4.1.3. 3. etapa – přiřazení nákladů jednotlivým aktivitám a činnostem 

Pro ocenění jednotlivých aktivit a činností se využívají upravená účetní data, která 

jsou výsledkem 1. etapy. 

Následně se rozdělí jednotlivé nákladové druhy na aktivity (popř. činnosti) tak, aby 

bylo co nejvíce patrné spojení zdrojů s aktivitami. Náklady by měly být přiřazeny jen těm 

aktivitám, které tyto činnosti vyvolávají. Některé náklady na aktivity lze zjistit přímo na 

základě měření nebo zaznamenávání údajů v operativní evidenci. Některé náklady na aktivity 

je nutno rozvrhovat pomocí zvoleného klíče nebo odborného odhadu. Klíčem k přiřazení 

mohou být měrné jednotky jako např. metry, kilogramy, hodiny, procenta a obdobná měřítka. 

V tabulce 2.5 je uveden příklad přiřazení nákladů na režijní materiál na základě 

stanoveného poměru nákladů a nájemného dle plochy vymezené pro danou aktivitu. 

Tab. 2.5 Příklad přiřazení nákladů aktivitám

Činnost
Odborný odhad 
dle analýzy (%)

Režijní materiál (K č)
Skutečná plocha 

(m2) Nájemné (K č)

Zpracování objednávek 7 5 131 12 780
Nakupování materiálu 3 2 199 13 865
Dopravování materiálu 11 8 064 10 690
Nastavování strojů 5 3 665 22 1 450
Zpracování materiálu 56 41 051 150 9 865
Zabalení výrobků 18 13 195 13 865
Celkem 79 73 305 220 14 515  

Způsob rozdělení jednotlivých nákladových druhů na aktivity a činnosti je podobný 

způsobu rozdělování zdrojů na střediska. Rozdíl ale spočívá v tom, že ABC rozděluje náklady 

nejen na aktivity vztahující se k přetváření vstupů na výstupy, ale i na veškeré související 

aktivity jako je např. nastavení stroje, objednávání materiálu. Kdežto přirážková kalkulace 

přiřazuje tyto nepřímé náklady rovnou výrobním střediskům, odkud jsou přiřazovány 

výkonům podle rozvrhových základen. 

V tabulce 2.6 jsou přiřazeny vybrané nákladové druhy daného střediska jednotlivým 

aktivitám. 



 18 

Tab. 2.6 Komplexní přiřazení nákladů aktivitám

Činnost
Režijní 

materiál (K č)
Elektrická 

energie (K č)
Nájemné 

(Kč)
Časové 

mzdy (K č)
Odpisy 

stroj ů (Kč)

Celkem 
nákladových 
druh ů (Kč)

Zpracování objednávek 5 131 270 780 5 450 0 11 631
Nakupování materiálu 2 199 320 865 1 955 2 505 7 844
Dopravování materiálu 8 064 2 330 690 8 005 5 440 24 529
Nastavování strojů 3 665 750 1 450 13 790 5 355 25 010
Zpracování materiálu 41 051 12 455 9 865 101 240 15 510 180 121
Zabalení výrobků 13 195 2 255 865 32 870 1 395 50 580
Celkem 73 305 18 380 14 515 163 310 30 205 299 715  

2.4.1.4. 4. etapa – definování nákladových objektů 

V rámci tohoto kroku se definují nákladové objekty, které jsou příčinou provádění 

aktivit a v konečném důsledku vzniku nákladů. Nákladové objekty jsou cílem tedy 

předmětem kalkulace. Nákladovým objektem může být produkt, zákazník, služba, region, 

zakázka, atd. 

Nákladovým objektem v uváděném vzorovém příkladě je produkt daného střediska 

vyjádřený v kusech. 

2.4.1.5. 5. etapa - definování vztahu aktivity, popř. činnosti a nákladového 

objektu 

V kalkulaci ABC slouží k přiřazování nákladů aktivit, popř. činností jednotlivým 

nákladovým objektům vztažné veličiny. S těmito vztažnými veličinami by měly být náklady 

aktivit v příčinné souvislosti. 

Pro správné přiřazení nákladů aktivit nákladovému objektu, je nutno nejdříve určit tyto 

vztažné veličiny, které vyvolávají spotřebu aktivit a počet těchto vztažných veličin za dané 

období. Např. náklady aktivity zpracování materiálu se nákladovému objektu přiřadí pomocí 

strojových hodin spotřebovaných na zpracování daného množství materiálu v daném období. 

Existuje však nespočet aktivit a činností, jejichž spotřeba není vyvolána jen jednotkou 

objemu, ale např. počtem nebo velikostí výrobních dávek. Příkladem takovéto aktivity je 

nákladově oceněná aktivita nastavování strojů, která se rozdělí na konkrétní nákladový objekt 

pomocí vtažné veličiny - počet nastavení stroje. Náklady na tyto činnosti se potom 

spotřebovávají podle počtu výrobních dávek jednotlivých činností. Narůstá také počet 

činností, jejichž vztažné veličiny jsou obtížně identifikovatelné. Tyto vztažné veličiny obecně 

souvisí s chodem podniku, např. s ekologickými předpisy – provádění zkoušek pro ekologické 

regulační orgány. Zmíněné vztažné veličiny nemají vazbu k žádnému nákladovému objektu, 

proto závisí na rozhodnutí managementu podniku, zdali tyto náklady budou zahrnuty do 

kalkulací. 
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V tabulce 2.7 je každé definované aktivitě přiřazena vztažná veličina, která je 

s náklady na aktivitu v příčinné souvislosti. 

Tab. 2.7 Příklad stanovení vztažných veličin

Činnost
Náklady celkem 

(Kč)
Vztažná veli čina

Počet vztažných 
veli čin

Zpracování objednávek 11 631 Počet změn 6
Nakupování materiálu 7 844 Počet objednávek 22
Dopravování materiálu 24 529 Počet kilometrů (km) 2 010
Nastavování strojů 25 010 Počet nastavení 55
Zpracování materiálu 180 121 Strojové hodiny (hod) 6 125
Zabalení výrobků 50 580 Počet kusů (ks) 1 965
Celkem 299 715  

V této etapě je provedeno dále ocenění jednotlivých vztažných veličin, které se 

provádí tak, že náklady na činnost se vydělí počtem vztažných veličin, které spotřebu činností 

vyvolávají. Např. náklady na nastavování strojů se vydělí počtem nastavení strojů. Vypočte se 

tzv. sazba nákladů dle vztahu: 

VV

N
sazba

k

j
kj, =                         (3) 

sazba j, k  sazba nákladů j-té činnosti na jednotku k-té vztažné veličiny, 

definované pro danou činnost (Kč/ jednotka vztažné veličiny) 

Nj  náklad j-té činnosti za dané období (Kč) 

VVk výše (počet) k-té vztažné veličiny za dané období (jednotka vztažné 

veličiny) 

V tabulce 2.8 je proveden výpočet sazeb nákladů jednotlivých aktivit na jednotku 

příslušné vztažné veličiny dle vzorce 3. 

Tab. 2.8 Příklad ocenění vztažné veličiny pomocí sazby

Činnost Celkem (K č) Vztažná veli čina
Počet 

vztažných 
veli čin

Sazba 
(Kč/jednotka 

vztažné veli činy)

Zpracování objednávek 11 631 Počet nových objednávek 6 1 939
Nakupování materiálu 7 844 Počet objednávek 22 357
Dopravování materiálu 24 529 Počet kilometrů (km) 2 010 12
Nastavování strojů 25 010 Počet nastavení 55 455
Zpracování materiálu 180 121 Strojové hodiny (hod) 6 125 29
Zabalení výrobků 50 580 Počet kusů (ks) 1 965 26
Celkem 299 715  

2.4.1.6. 6. etapa – přiřazení nákladů nákladovým objektům 

Nákladovému objektu se v této etapě přiřadí nepřímé náklady podle počtu vztažných 

veličin, které nákladový objekt za dané období spotřeboval. Výpočet nákladů na nákladový 

objekt lze vyjádřit vztahem: 

Q

VV
 sazban

v

k, v
kj,vj, ⋅=           (4) 
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n j, v  náklady j-té činnosti na v-tý nákladový objekt (Kč/jed. výrobku) 

sazba j, k  sazba nákladů j-té činnosti na jednotku k-té vztažné veličiny, 

definované pro danou činnost (Kč/jednotka vztažné veličiny) 

VV k, v výše (počet) k-tých vztažných veličin potřebných k výrobě 

kalkulovaného množství výrobku v (jednotka vztažné veličiny) 

Q v  kalkulované množství v-tého výrobku (jed. výrobku) 

V tabulce 2.9 je proveden výpočet nepřímých nákladů na jednotku výrobku dle vzorce 

4. 

Tab. 2.9 Výpočet nepřímých nákladů na výrobek

Činnost
Sazba 

(Kč/jednotka 
vztažné veli činy)

Počet vztažných 
veli čin na 

kalkulované 
množství výrobku

Nepřímé náklady na 
kalkulované množství 

výrobku (K č)

Nepřímé náklady 
na výrobek 

(Kč/ks)

Zpracování objednávek 1 939 2 3 877 3,88
Nakupování materiálu 357 7 2 496 2,50

Dopravování materiálu 12 2 24 0,02

Nastavování strojů 455 32 14 551 14,55

Zpracování materiálu 29 1 854 54 521 54,52

Zabalení výrobků 26 1 000 25 740 25,74

Celkem 101 211 101,21
Počet kusů výrobku 1 000  

Celkové nepřímé náklady na nákladový objekt se vypočítají jako suma nákladů na 

jednotlivé činnosti (aktivity) spotřebované tímto objektem. 

2.4.2. Kalkula ční vzorec při aplikaci metody ABC 

„Kalkulační vzorec by měl obsahovat odděleně jednicové náklady daného výrobku a 

režijní náklady jednotlivých činností. Kalkulační vzorec může mít podobu klasického 

kalkulačního vzorce úplných nákladů nebo retrográdního kalkulačního vzorce.“1 V níže 

uvedeném kalkulačním vzorci jsou odděleny fixní a variabilní náklady. 

                                                 
1 MRUZKOVÁ, J. Kalkulace. 2006. 74 s. 
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Tab. 2.9 Struktura kalkulačního vzorce ABC
Jednicový materiál
Jednicové mzdy
Ostatní jednicové náklady
Jednicové náklady celkem
Variabilní režie - činnost 1
Variabilní režie - činnost 2
…
Variabilní režie - činnost n
Variabilní režie celkem
Variabilní náklady celkem
Fixní režie - činnost 1
Fixní režie - činnost 2
…
Fixní režie - činnost n
Fixní režie celkem
Režijní náklady celkem
ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU  

2.5. Srovnání kalkulace přirážkové a ABC kalkulace 

Pro přirážkovou kalkulaci je charakteristické, že přesnost přiřazování nepřímých 

nákladů na jednici se zvyšuje s rostoucím počtem středisek podniku a jednotlivých druhů 

režijních přirážek a sazeb. Mezi jednoznačné výhody patří to, že se jedná o zavedený způsob 

kalkulování nákladů, který je: 

� součástí podnikových informačních systémů,  

� charakteristický tím, že výsledky jsou rychle a levně zjistitelné, 

�  často aplikovatelný pro svou jednoduchost, protože nevyžaduje sběr dodatečných dat. 

 

Mezi nedostatky přirážkové kalkulace patří: 

� možné zkreslení předběžné i výsledné kalkulace nákladů na výkony, způsobené tím, že 

nepřesně zohledňuje ty nepřímé náklady, které jsou málo závislé na objemu produkce, 

� neschopnost sloužit pro účely strategických rozhodnutí, protože neumožňuje určit 

náklady na zákazníky, trhy, procesy, činnosti, aktivity. 

Přirážková kalkulace je vhodná pro podniky se stálými výkony, realizovanými ve velkých 

objemech, s dlouhodobě stabilními vztahy se zákazníky a malou tendencí ke změnám a 

jednoduchým výrobním procesem, s malým počtem technologických, ostatních pomocných a 

servisních činností.  

 

Za hlavní přednosti ABC kalkulace je považováno, že: 
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� poskytuje přesnější a detailnější informace o nákladech daného nákladového objektu 

tím že, stanoví náklady na aktivity, který daný nákladový objekt spotřebovává a odráží 

tak skutečné příčiny vzniku a velikosti těchto nákladů, 

� umožňuje posoudit nákladovou náročnost a přidanou hodnotu aktivity a odpovědět, zda 

náklady na danou aktivitu rostou nebo klesají a jestli je možno danou aktivitu 

redukovat, 

� upozorňuje na příčiny a nákladovou náročnost nestandardních výkonů či výkonů 

realizovaných v nízkých objemech, přičemž napomáhá k vyšší efektivitě eliminací 

takových výkonů, 

� jsme schopni zjistit náklady nejenom na kalkulační jednici, ale i na jakýkoli nákladový 

objekt. 

 

Mezi nevýhody metody ABC řadíme to, že: 

� se vyznačuje větší náročností na zpracovávaná data, která se zvyšuje s rostoucím 

počtem dílčích aktivit, 

� pro dosažení co nejpřesnějších výsledků je nutno detailněji rozpracovat účetní osnovu, 

organizační a ekonomickou strukturu, 

� implementace kalkulace vyžaduje nemalé finanční nároky, 

� při detailnější analýze jednotlivých aktivit se obvykle vyskytnou potíže s přiřazením 

nákladů společným více aktivitám. 

Největšího efektu dosahuje metoda ABC v podnicích, jejichž sortiment je široký a 

vyznačuje se různou nákladovou náročností produktů s výskytem mnoha technologických, 

pomocných a servisních aktivit a činností. 

Pro vyšší objektivnost předběžných kalkulací, které mají být porovnávány 

s výslednými kalkulacemi sestavovanými touto metodou, je vhodné vytvářet rozpočty 

režijních nákladů v členění dle jednotlivých činností, popř. aktivit a aplikovat tak tzv. Activity 

Based Budgeting. 
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3. ANALÝZA SOU ČASNÉHO ZPŮSOBU TVORBY 

KALKULACÍ NÁKLAD Ů VE FARMACEUTICKÉ VÝROB Ě 

3.1. Profil společnosti 

Společnost Gama s.r.o. je významnou společností s velmi dlouhou historií. Předmětem 

činnosti této společnosti je farmaceutická výroba. Společnost byla založena již v roce 1892, 

tudíž je jednou z nejstarších farmaceutických firem ve střední Evropě s více než 110-ti letou 

tradicí výroby léčiv. Její sídlo se nachází na Moravě. Ve svém širokém portfoliu má generické 

léčivé přípravky (především antiastmatika, cytostatika, imunosupresiva, hypolipidemika, 

antihypertenziva, aj.) v podobě tablet, tobolek a kapalných lékových forem prodávaných na 

lékařský předpis a také volně prodejné léky. Produkty splňují uznávané standardy kvality a 

jsou exportovány do řady zemí celého světa, včetně USA, západní Evropy a Japonska. Ve 

společnosti pracuje přibližně 650 zaměstnanců. V roce 2002 se společnost stala součástí 

nadnárodní skupiny farmaceutické společnosti. 

3.2. Organizační struktura 

Společnost Gama s.r.o. má následující organizační strukturu. 

Obr. 3.1. Organizační struktura společnosti  

 

3.2.1. Výrobně technický útvar 

Společnost vyrábí generické léčivé přípravky, tzn. taková léčiva, na která vypršela 

patentová ochrana vztahující se na originálního výrobce. Z celkového objemu produkce 

společnosti za kalendářní rok dosahuje podíl výroby kapalných léčivých přípravků 60 %, 

tablet 30 % a tobolek 10 %.  

Výrobně technický útvar se specializuje na výrobu a balení léčiv v kapalných 

lékových formách, tablet a tobolek. Do jeho portfolia patří: 

� sterilní roztoky (oční kapky a oční voda), 

Gama s.r.o. 

Výrobně technický útvar Kvalita Logistika Výzkum a vývoj 

Tablety 

Kapalná léková forma 

Tobolky 
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� nesterilní roztoky, suspenze a emulze (ústní, nosní a ušní kapky, ústní roztoky, nosní a 

ústní spreje, sirupy, roztoky a spreje pro kožní aplikaci), 

� tablety, 

� tobolky.  

V kapalných lékových formách dosahuje celková výrobní kapacita 4,5 milionů litrů 

ročně, přičemž v současné době se produkce pohybuje kolem 4 milionů litrů přípravků 

plněných do více než 85 milionů balení. Produkce výroby tablet dosahuje přibližně 250 

milionů tablet ročně ve více než 9 milionech balení. Převládající formou tablet jsou 

potahované tablety zhotovované zejména technologií tzv. přímé komprese. Obsah účinných 

látek v 1 tabletě se pohybuje od 0,25 mg do 1000 mg. U tobolek je průměrná roční bilance 10 

milionů tobolek v 300 000 baleních. Součástí útvaru je také plánování výroby a zavádění 

nových přípravků. Výrobně technický útvar má rovněž na starosti plánování investic, výběr a 

přejímku strojů a zařízení, je zodpovědný za opravu a údržbu strojů, dává podklady k aktivaci 

majetku účtárně a rozhoduje o zařazení do odpisových skupin. 

3.2.2. Kvalita 

V útvaru kvality se řídí, kontrolují a garantují kvalitativní parametry jednotlivých 

vstupů a výstupů a všech procesů přímo spjatých s výrobní činností společnosti. Na těchto 

aktivitách se podílí tři samostatná oddělení:  

� Jakost, 

� Kvalita vstupního materiálu, 

� Výstupní kvalita. 

V běžném kalendářním roce provede Kvalita vstupního materiálu v průměru 95 000 

vstupních analýz, Výstupní kvalita 78 000 výstupních analýz a Jakost zkontroluje 

dokumentaci k 4 700 výrobních šarží. Útvar Kvality rovněž zastřešuje audity prováděné 

národními či mezinárodními autoritami a zákazníky. Systémy kvality splňují celosvětová 

kritéria. 

3.2.3. Logistika 

Útvar logistiky zajišťuje logistické, koordinační a obchodní aktivity společnosti. Patří 

zde oddělení: 

� Nákup, 

� Sklad materiálů a obalů,  

� Sklad hotových výrobků,  
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� Zákaznický servis. 

Je nakupováno přes 5 500 položek pro přímou výrobní spotřebu a provozují se sklady 

s kapacitou více než 26 500 paletových míst. Dodávky primárních2 a sekundárních3 obalů 

probíhají podle principů JIT (Just-in-Time). Objem prodejů se pohybuje kolem 500 milionů 

USD za rok, přičemž export se na tomto výsledku podílí z 90 %.  

3.2.4. Výzkum a vývoj 

Útvar Výzkumu a vývoje se zaměřuje především na proces vývoje a schvalování 

nových moderních značkových generik. Vědeckovýzkumné týmy pravidelně sledují a hodnotí 

nové trendy v moderní farmakologii. Vlastní výzkumné projekty tvořící portfolio nových 

produktů jsou základním předpokladem úspěšného rozvoje společnosti. 

3.3. Hospodaření společnosti, struktura dodavatelů a odběratelů 

Tab. 3.1 Hospodaření splečnosti v letech 2006 - 2008
2006 2007 2008

(tis K č) (tis K č) (tis K č)
Tržby za prodej vlastních výrobk ů 5 050 000 5 347 000 5 252 063

Spotřeba jednicového materiálu 3 210 000 3 247 960 3 292 713
Ostatní výrobní náklady 518 867 552 454 596 113
Marketing 787 500 826 875 868 219
Správa 120 500 127 730 114 957
Výzkum & Vývoj 89 250 93 713 98 398
Provozní náklady 4 726 117 4 848 732 4 970 400

Provozní výsledek hospoda ření 323 883 498 268 281 663  

Společnost v letech 2006 – 2008 hospodařila se ziskem v řádech sta milionů Kč. V 

roce 2006 byl provozní výsledek hospodaření ve výši 6,4 % z tržeb za prodané vlastní 

výrobky. 93,6 % z tržeb tvořily provozní náklady, které jsou společností rozděleny do 

následujících skupin nákladů: spotřeba jednicového materiálu (tvořila v roce 2006 67,9 % z 

celkových provozních nákladů), ostatní výrobní náklady (11 %), marketing (16,7 %), správa 

(2,5 %), výzkum a vývoj (1,9 %). Rok 2007 byl pro společnost v rámci tohoto tříletého 

období nejúspěšnější. Provozní výsledek hospodaření vzrostl oproti předcházejícímu roku o 

53,8 %. Tržby v tomto roce vrostly o 5,9 %, avšak provozní náklady pouze o 1 %. Provozní 

výsledek hospodaření v roce 2008 byl na úrovni 56 % provozního výsledku hospodaření 

předcházejícího roku. Bylo to dáno poklesem tržeb o 1,8 %, který byl způsoben kursovými 

rozdíly. Provozní výsledek hospodaření byl ovlivněn také rostoucími provozními náklady, 

                                                 
2 Primární obal – je bezprostřední obal výrobku (blistr nebo lahvička). 
 
3 Sekundární obal – chrání primární balení, využívá se pro propagaci výrobků (krabička). 
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které jsou o 2,5 % vyšší oproti roku 2007. Pouze správní náklady byly v tomto období nižší 

než v období předcházejícím. I přesto však byl ve společnosti v roce 2008 vykázán provozní 

výsledek hospodaření ve výši 281,6 milionů Kč. 

Struktura dodavatelů a odběratelů - konečnými odběrateli společnosti v České 

republice jsou nemocnice, společnosti zabývající se distribucí léčiv (GEHE Pharma Praha, 

spol. s r.o., PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., Pharmos a.s.) a lékárny. V případě 

exportu jsou odběrateli marketingové jednotky společnosti v daných zemí. Hlavními 

dodavateli obalových materiálů jsou Valois (sterilní sklo), VERTEX, a.s. (sklo), Modely a.s. 

(obalové materiály). Pokud jde o suroviny, hlavními dodavateli aktivních farmaceutických 

látek jsou ostatní sesterské společnosti (jedná se o tzv. intercompany business). 

3.4. Ekonomická struktura společnosti 

Smyslem vytvoření středisek je seskupení podobných pracovních úkonů do 

samostatných útvarů za účelem definování organizační a ekonomické struktury podniku. 

Každé středisko má svého vedoucího, který je řídí odborně i ekonomicky. Kontrola nákladů a 

výnosů podnikových středisek a porovnávání s rozpočtem je klíčovým nástrojem 

ekonomického řízení společnosti. Ve společnosti existuje 25 nákladových středisek, počet 

těchto nákladových středisek je dán složitostí výrobního procesu, organizační strukturou, 

efektivnější možností řízení nákladů a využitím při tvorbě kalkulací.  

Ve společnosti jsou vytvořena následující nákladová střediska (CC): 

Výroba tablet -  je útvar hlavní činnosti, ve kterém se vyrábí pevná léková forma. 

Balení tablet – je útvar hlavní činnosti, ve kterém se balí pevná léková forma do 

primárních a sekundárních obalů. 

Výroba tobolek - je útvar hlavní činnosti ve kterém se vyrábí měkké želatinové 

tobolky. 

Balení tobolek - je útvar hlavní činnosti, ve kterém se balí vyrobené tobolky. 

Výroba kapalné lékové formy (KLF) - je útvar hlavní činnosti, ve kterém se vyrábí 

kapalná léková forma. 

Balení KLF - je útvar hlavní činnosti, ve kterém se balí kapalná léková forma. 

Plánování výroby – obslužně výrobní středisko odpovědné za tvorbu výrobního plánu 

z plánu prodejních objednávek. Předmětem činnosti střediska je tvorba ročního plánu výroby, 

rozhodování spolu s útvary kvality a výrob o velikosti výrobních dávek a řazení výrobních 

dávek, což výrazně ovlivňuje nákladovost výrobního procesu a hodnotu zásob. Klíčová role 

tohoto střediska nespočívá pouze v sestavování ročního plánu výroby, ale také v tvorbě 
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měsíčně aktualizovaných výrobních forecastů (předpovědí) vycházejících z predikcí 

prodejních objednávek. 

Údržba – jedná se o obslužně výrobní středisko, které je zodpovědné za pravidelně se 

opakující údržbu, kalibraci4, preventivní údržbu a opravy závad. 

Jakost – patří mezi obslužně výrobní střediska. Předmětem činnosti střediska je 

administrativní kontrola zajišťující funkčnost procesů nezbytných k úspěšnému testování 

společnosti Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), případně dalšími institucemi 

kontrolujícími léčiva v jednotlivých zemích. 

Kvalita vstupního materiálu – je obslužně výrobní středisko, jehož pracovníci 

zajišťují, aby všechny materiály vstupující do výrobního procesu splňovaly předepsané 

standardy kvality. 

Výstupní kvalita - obslužně výrobní středisko zodpovědné za to, aby se k zákazníkům 

dostala léčiva v optimální kvalitě.  

Nákup - obslužně výrobní středisko zodpovědné za nákup materiálu a surovin 

potřebných k výrobě léčivých přípravků. 

Budovy (facility management) - obslužně výrobní středisko zodpovídající za opravy 

a údržbu budov, vytápění budov a energetické dodávky. 

Dispečink  - obslužně výrobní středisko zodpovědné za operativní plánování výroby 

vycházející z podkladů střediska Plánování výroby. V kooperaci s tímto střediskem 

pracovníci střediska Dispečink spolurozhodují o velikosti výrobních šarží s cílem zajistit 

nákladově nejefektivnější průtok výroby společností. 

Sklad materiálu a obalů - obslužně výrobní středisko, jehož předmětem činnosti je 

uskladňování vstupního materiálů a jeho výdej do výroby. Pracovníci skladu mají povinnost 

připravit po paletách požadované množství materiálu dle vystaveného pracovního příkazu 

oddělením výroby. Důraz je kladen zejména na správné načasování vyskladnění dodávky do 

výroby a shodu vyskladněných položek s položkami na pracovním příkazu. Je-li rozdíl mezi 

fyzicky vydaným materiálem a požadavkem, vzniknou dodatečné náklady spojené s kontrolou 

nebo v případě neodhalení neshody s likvidací vyrobené šarže. 

Životní prostředí – je obslužně výrobní středisko odpovědné za dodržování emisních 

limitů chemických látek vypouštěných do ovzduší a vodního toku. Dalším úkolem střediska je 

minimalizovat náklady spojené s množstvím vyprodukovaného a následně likvidovaného 

odpadu.  

                                                 
4 Kalibrace – určování a označování míry na měřidlech. 
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BOZP – obslužně výrobní středisko zodpovědné za dodržování zákonných a interních 

předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Výzkum a vývoj - strategické středisko zaměřující se na vývoj generických přípravků, 

kterým končí patentová ochrana originálního výrobce.  

Management – správní středisko pod které jsou zařazeni generální a výrobní ředitel se 

svými asistentkami. 

Finance – je správní středisko, jehož předmětem činnosti je provedení veškerých 

účetních operací a zajištění platebního styku. 

Controlling  - správní středisko, jehož předmětem činnosti je provádění finančních 

analýz, tvorba ročních rozpočtů a měsíčních forecastů a kalkulací. 

IT  – správní středisko zabezpečující chod podnikového informačního systému. 

HR - správní středisko zajišťující nábor a propouštění zaměstnanců, odměňování, 

benefity a školení zaměstnanců. 

Právní – patří mezi správní střediska. Interní naplní práce pracovníků střediska je 

vyjednávání s odborovou organizací o kolektivní smlouvě, sepisování a kontrola smluv s 

dodavateli a odběrateli, dodržování shody se zákoníkem práce v případě organizačních změn 

ve společnosti. Nejdůležitějším úkolem střediska je právní ochrana proti žalobám podaným 

originálními výrobci na porušení patentového práva. U komerčně úspěšných léčivých 

přípravků originální výrobce obvykle podává žalobu na patentovou kolizi, protože v případě 

nástupu alternativního výrobce na trh dochází k prudkému snížení ceny léčiva.  

Sklad hotových výrobků – obslužně odbytové středisko, jehož předmětem činnosti je 

uskladňování hotových výrobků a jejich výdej odběratelům. 

Zákaznický servis – obslužně odbytové středisko zodpovědné za komunikaci 

s odběrateli a předávání objednávek odběratelů středisku Plánování výroby, které tyto 

prodejní objednávky zařazuje do plánu výroby. 

Pro každé CC je sestavován rozpočet nákladů. Snahou je přiřadit veškeré náklady na 

nákladová střediska s jednoznačnou odpovědností vedoucího střediska. Rozpočet je členěn 

dle analytických účtů. Nejvýraznější část nákladů tvoří náklady mzdové, odpisy, spotřeba 

energie, režijního materiálu a náklady na údržbu a opravy. Tyto náklady tvoří přes 80 % 

celkových nákladů výrobních a obslužně výrobních středisek. Pro jednoznačné určení fixní a 

variabilní povahy nákladů, jsou tyto náklady rozlišeny účty v upravené účetní osnově, 

vytvořené pro účely tvorby kalkulací a využívané ve středisku Controlling. Jednicový 

materiál není součástí nákladů CC, protože tyto náklady nejsou ovlivnitelné vedoucím 

střediska a svým charakterem jsou od ostatních výrobních nákladů odlišné. 
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Ve společnosti jsou dále vytvořena zisková střediska (PC), mající pouze 

dokumentační a evidenční charakter. Na těchto střediscích nepracují žádní zaměstnanci. 

Odpovědným pracovníkem střediska je manažer sídlící na centrále společnosti, jehož úkolem 

je sledovat správné zaúčtování prodejů a s tím souvisejících nákladů na daný region. Lokální 

management není přímo zodpovědný za hospodářský výsledek PC. Zodpovědnost za správné 

vykazování mají zaměstnanci středisek Finance a Controlling. Zisková střediska jsou zřízena 

ke sledování efektivnosti činnosti společnosti dle jednotlivých segmentů pro potřeby mateřské 

společnosti. Jedná se v podstatě o sledování výnosů a provozního zisku dle teritorií. Z 

hlediska řízení společnosti jsou zákazníci děleni do jednotlivých zeměpisných oblastí 

(Západní Evropa, Východní Evropa, USA, Latinská Amerika). Uvedené zeměpisné oblasti 

jsou zařazeny pod jednotlivá PC. Ve společnosti tak existují čtyři zisková střediska. Jejich 

provozní výsledek hospodaření, výnosy a celkové náklady se sledují odděleně, protože se 

výrazně liší mezi jednotlivými regiony.  

Například na ziskovém středisku Východní Evropa se eviduje počet prodaných 

výrobků v daném regionu a z toho pramenící výnosy z prodeje a náklady k těmto prodaným 

výkonům se vztahující. Materiálové náklady se danému výrobku přiřadí z THN, které jsou 

oceněny standardními cenami. Fixní a variabilní výrobní náklady výrobních a obslužně 

výrobních středisek jsou výrobku přiřazeny prostřednictvím předběžné kalkulace. Z toho 

plyne, že výše uvedené náklady (jednicové materiálové, fixní a variabilní výrobní náklady) 

jsou danému výrobku přiděleny jednoznačně. Náklady správní, marketingové a náklady na 

výzkum a vývoj nejsou zahrnuty v kalkulacích, tudíž nejsou jednoznačně přiřaditelné danému 

ziskovému středisku a alokují se podle procenta hodnoty předávek danému ziskovému 

středisku na celkové hodnotě předávek. Toto procento je fixní. Je vypočteno na základě 

rozpočtu předávek a v případě, že ve skutečnosti nedochází k výrazným odchylkám 

procentního rozložení předávek mezi jednotlivými ziskovými středisky, se procentní alokace 

nemění.  

3.5. Popis technologického procesu výroby tablet 

Ve společnosti probíhají tři základní technologické procesy farmaceutické výroby, a to 

výroba tablet, KLF a tobolek. V této podkapitole je však uveden pouze technologický postup 

výroby tablet, protože je dále posuzováno provedení kalkulace nákladů tablet. 

Na základě vystavení pracovního příkazu pracovníkem výroby se vyskladní potřebné 

suroviny – účinná látka a pomocné látky jako např. plniva, rozvolňovadla, pojiva, 

stabilizátory vlhkosti tabletoviny, absorbenty a kluzné látky. Takto vyskladněné suroviny jsou 
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přemístěny do vstupní oblasti výroby, kde dojde ke kontrole a převážení surovin v porovnání 

s vystaveným pracovním příkazem. Následně je vydané skladové množství surovin 

přemístěno na středisko Výroba tablet, kde je uskutečněna první technologická operace – 

vážení. Proběhne finální kontrola a přesné rozvážení surovin na jednotlivé výrobní šarže5. 

Dále prochází rozvážené látky výrobní operací – míchání, kde se dle receptury smísí v 

přístroji zvaném homogenizátor. Výsledkem činnosti homogenizátoru je sypká prášková směs 

obsahující účinnou látku. Následně některé přípravky vstupují do technologické operace 

granulování – slouží k zlepšení vlastností tabletoviny a rovnoměrnému rozptýlení léčivé 

látky na pomocné látky. Další operací, kterou musí projít všechny druhy přípravků, je 

presování, kde se z sypké práškové směsi nebo z granulátu vytvoří tableta. Poslední 

technologickou operací, která je aplikovaná pouze na určité druhy tablet je potahování. 

Důvody potahování jsou estetické a technologické (stabilita a zacílení místa a času 

uvolňování účinné látky). Ze střediska Výroby tablet postupují dále všechny tablety na 

středisko Balení tablet, kde jsou nasypány trychtýřem do balící linky. Tímto postupem jsou 

tablety zabaleny ve výrobní operaci zvané blistrování do blistrů - primární obal a na další 

části linky jsou spolu s příbalovým letákem zabaleny do krabičky - sekundární obal. Druhým 

způsobem balení tablet je balení do  kontejnerů. Na příslušné balící lince jsou tablety 

umístěny spolu s příbalovým letákem do kontejneru, který plní funkci primárního i 

sekundárního obalu zároveň. 

Popsaný technologický postup je znázorněn v příloze č. 1. 

3.6. Analýza kalkulačního systému společnosti 

Ve společnosti jsou zpracovávány výhradně předběžné kalkulace, a to konkrétně 

kalkulace propočtové a plánové. Kalkulace jsou sestavovány pracovníky střediska 

Controlling. 

Propočtové kalkulace se ve společnosti využívají pro předkládání tzv. cenové kotace 

(nabídkové ceny). Mezi jednotlivými dceřinými společnostmi koncernu existuje 

vnitropodniková soutěž, ve které se na základě cenových nabídek rozhoduje, ve které dceřiné 

společnosti bude daný nový výrobek vyráběn. Znamená to, že jednotlivé závody koncernu 

předloží cenovou nabídku, k jejímuž vytvoření slouží předběžné (propočtové) kalkulace, které 

jsou základním vodítkem pro rozhodování managementu mateřské společnosti.  

Plánové kalkulace jsou ve společnosti sestavovány na roční období. Výsledkem 

plánových kalkulací jsou tzv. standardní ceny, jimiž jsou oceněny zásoby hotových výrobků 

                                                 
5 Výrobní šarže – množství surovin vyráběných najednou. 
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a na jejichž základě se počítá hrubá marže6 jednotlivých výrobků. Standardní ceny jsou 

neměnné pro celý následující fiskální (kalendářní) rok. Rozdíl mezi předem stanovenými 

náklady, přepočtenými na skutečný objem výroby a skutečnými náklady se vyjadřuje 

odchylkami (materiálové odchylky a režijní odchylky). Pravidelné měsíční vyhodnocování 

odchylek slouží ke srovnání skutečných a plánovaných nákladů. Ve společnosti nejsou 

sestavovány výsledné kalkulace, protože výrobní portfolio je tvořeno několika stovkami 

heterogenních přípravků, přičemž porovnání skutečných nákladů jednotlivých výrobků se 

standardními cenami jednoznačně neodpovídají na otázku nákladové efektivnosti celého 

portfolia. 

3.6.1. Kalkula ční jednice a kalkulační vzorec 

Kalkula ční jednice - jako kalkulační jednice je stanoven 1 litr KLF nebo 1000 ks 

tablet, (tobolek) pro střediska výrobní a jeden ks balení daného druhu výrobku pro střediska 

balení.  

Do roku 2005 byly ve společnosti sestavovány kalkulace s využitím přirážkové 

kalkulace. Kalkula ční vzorec přirážkové kalkulace měl následující podobu: 

Tab. 3.2 Kalkulační vzorec přirážkové kalkulace
Přímý materiál
Přímé mzdy
Výrobní režie
Standardní cena
Hrubá marže
Prodejní cena  

Kalkulační položka přímý materiál obsahuje náklady na základní materiál a suroviny 

pro výrobu léků stanovené dle THN spotřeby a standardních cen. Položka přímé mzdy 

zahrnuje mzdy, sociální a zdravotní pojištění, bonusy a přesčasy přímých (jednicových) 

pracovníků pracujících u výrobních linek. Výrobní režie je tvořena součtem ostatních nákladů 

výrobních a obslužně výrobních středisek. Standardní cena je tvořena kalkulačními položkami 

přímý materiál, přímé mzdy a výrobní režie, tvoří tak vlastní náklady výroby. Hrubá marže 

slouží k pokrytí nákladů ostatních středisek a výsledku hospodaření. Výše hrubé marže se 

vypočte jako rozdíl mezi prodejní cenou a standardní cenou. Metodika stanovení prodejní 

ceny produktů výrobního závodu je v kompetenci marketingové jednotky na úrovni centrály. 

Prodejní cena je vypočtena odpovědným pracovníkem na úrovní PC, kterému se daný 

výrobek prodává. Při prodeji v České republice se prodejní cena rovná tržní ceně. Ve všech 

                                                 
6 Hrubá marže – rozdíl mezi tržbami za výkony a výrobními náklady prodaných výrobků. 
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ostatních případech jsou výrobky prodávány za tzv. transferovou cenu – cena stanovená mezi 

sesterskými organizacemi. 

Kalkulační vzorec ve výše uvedené podobě je možno sestavit až pro finální výrobek, 

který prošel celým technologickým procesem výroby (střediskem Výroba tablet i Balení 

tablet). Kalkulační vzorec pro středisko Výroba tablet je tvořen pouze kalkulačními 

položkami přímé mzdy a výrobní režie. Tyto kalkulační položky přepočtené na 1 ks balení 

pak vstupují spolu s vlastními náklady střediska do stejného kalkulačního vzorce pro středisko 

Balení tablet. Náklady na přímý materiál jsou převzaty z THN a obsahují veškeré materiálové 

náklady finálního výrobku. Znamená to, že kalkulace 1 ks balení daných tablet vyjádřená 

uvedeným kalkulačním vzorcem je kalkulací průběžnou. 

Součástí kalkulace nejsou správní, odbytové náklady ani náklady na výzkum a vývoj. 

Také licenční poplatky a odpisy nehmotného majetku nebyly zahrnuty do kalkulace. Tyto 

náklady by měly být pokryty hrubou marží. Důvodem nezapočítání výše uvedených nákladů 

do kalkulací je to, že ve společnosti jsou prostřednictvím kalkulace počítány standardní ceny 

určené k ocenění zásob dokončených výkonů. Zahrnutí správní, odbytové režie a nákladů na 

výzkum a vývoj by odporovalo ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zároveň u 

těchto nákladů chybí adresnost alokovaných nákladů na výrobky. 

Od roku 2006 jsou ve společnosti požívány kalkulace metodou ABC. Důvodem 

zavedení této kalkulační techniky je snaha o zdokonalení a zpřesnění kalkulací. Kalkula ční 

vzorec ABC kalkulace má následující strukturu: 

Tab. 3.3 Kalkulační vzorec kalkulace metodou ABC
Přímý materiál
Vážení - variabilní náklady
Vážení - fixní náklady
Granulace - variabilní náklady
Granulace - fixní náklady
Presování - variabilní náklady
Presování - fixní náklady
Potahování - variabilní náklady
Potahování - fixní náklady
Blistrování - variabilní náklady
Blistrování - fixní náklady
Kontejner - variabilní náklady
Kontejner - fixní náklady
Náklady kvality
Náklady ostatních obslužně výrobních středisek
Standardní cena
Hrubá marže
Prodejní cena  

V případě kalkulací metodou ABC se rozvrhují fixní a variabilní výrobní náklady na 

finální výrobek (jedno balení daného druhu výrobku). Přímý materiál je stejně jako u 
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přirážkové kalkulace počítán z plánovaných THN a standardních cen. Další položky 

kalkulačního vzorce představují jednotlivé náklady aktivit na finální výrobek v členění na 

variabilní a fixní náklady. 

Variabilní náklady aktivit  jsou tvořeny přímými (jednicovými) mzdovými náklady, 

spotřebou variabilního pomocného materiálu (veškerý materiál, který se opotřebovává při 

běhu stroje, např. mazadla), spotřebou variabilní energie (energie na pohon výrobních 

přístrojů a zařízeních), údržbou variabilního charakteru (ta část nákladů na údržbu 

spotřebovaná v závislosti na provozu stroje). Fixní náklady aktivit  zahrnují fixní mzdové 

náklady (mzdové náklady nepřímých (režijních) pracovníků, mistrů, THP a manažerů), 

odpisy strojů, spotřebu fixní energie (klimatizace, vytápění budov), náklady na kalibraci. 

Některé výrobní náklady jsou však semivariabilního charakteru. Účty, které tyto náklady 

zachycují, jsou mimoúčetně – pro účely ABC kalkulace rozděleny na variabilní a fixní část 

v určitém poměru, který stanovuje manažer střediska Controlling odborným odhadem, vždy 

individuálně pro každý účet a následně jsou tyto náklady přiřazeny daným aktivitám. 

Dalšími položkami kalkulačního vzorce jsou náklady kvality (zahrnují náklady 

středisek Kvalita vstupního materiálu a Výstupní kvalita) a náklady ostatních obslužně 

výrobních středisek, které dohromady tvoří náklady všech výrobně obslužných středisek. Tyto 

náklady jsou rozvrženy na kalkulační jednici. 

Standardní cena výrobku je zjištěna součtem přímého materiálu, variabilních a fixních 

nákladů aktivit na finální výrobek, nákladů kvality a nákladů ostatních obslužně výrobních 

středisek. Hrubá marže se vypočte stejným způsobem jako u přirážkové kalkulace. 

3.6.2. Způsob sestavení přirážkové kalkulace ve společnosti Gama s.r.o. 

Jak již bylo uvedeno přirážková kalkulace byla ve společnosti používána do roku 

2005. Mezi náklady přímé patří přímý materiál a přímé mzdy. Mezi náklady nepřímé patří 

veškeré ostatní výrobní náklady. Náklady na přímý materiál vycházely z THN, které tvoří 

recepturu výrobku. Výpočet přímých mezd je popsán v následujících krocích tohoto způsobu 

sestavení kalkulace. Nepřímé náklady se rozvrhovaly pomocí rozvrhové základny přímé 

mzdy. Při sestavování přirážkové kalkulace se postupovalo dle následujících kroků: 

1) Rozdělení pracovníků na přímé a nepřímé - přímý pracovník je ten, kdo přímo 

obsluhuje výrobní linku. Cca 70 % všech výrobních pracovníků jsou přímí pracovníci. 

Vedoucí středisek, technologové, mistři, vedoucí směn a zaměstnanci zabývající se údržbou 

jsou považováni za nepřímé pracovníky. 
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2) Stanovení normohodin na výrobek (počítáno na 1000 ks tablet). Jsou stanoveny 

odpovědným pracovníkem změřením počtu časových jednotek potřebných k výrobě optimální 

výrobní dávky (nákladově nejefektivnější výrobní dávky) daného výrobku. Normohodiny jsou 

stanoveny za všechny technologické operace probíhající ve středisku Výroba tablet. 

3) Výpočet potřeby normohodin (Nh) pro středisko Výroba tablet z výrobního plánu - 

vypočítá se jako součin normohodin daného výrobku a plánovaného počtu vyrobených kusů 

tablet na dané středisko. 

4) Výpočet předpokládaného fondu pracovní doby - se provádí tak, že se zjistí počet 

pracovních dnů v roce, denní pracovní doba v hodinách, přesčasy, dovolená, odhadne se počet 

dnů pracovní neschopnosti, případně další průměrná neúčast v práci (paragrafy, ošetřování 

člena rodiny, atd.). Od počtu dní v kalendářním roce se odečtou dny připadající na víkendy a 

svátky, dále se odečte plánovaná dovolená, odhadovaná průměrná nepřítomnost (pracovní 

neschopnost, případně další neplánovaná neúčast v práci) a připočítá se počet dní 

plánovaných přesčasů. Výsledkem je očekávaný počet pracovních dní v roce. Z očekávaného 

počtu pracovních dní v roce vynásobených počtem hodin denní pracovní doby je zjištěn 

plánovaný počet odpracovaných hodin na rok, tedy fond pracovní doby připadající na jednoho 

pracovníka (FPD).  

5) Výpočet počtu přímých pracovníků dle Nh a FPD – suma celkových normohodin 

střediska Výroba tablet se vydělí FPD a zjistí se tak předpokládaný počet přímých pracovníků 

na středisko. 

6) Výpočet mzdových nákladů připadajících na jednoho přímého pracovníka – se 

vypočítá jako součet součinu průměrné hodinové mzdy a FPD sníženého o plánované 

přesčasy a součinu průměrné hodinové sazby přesčasů a plánovaného počtu přesčasových 

hodin. Připočtením sociálního a zdravotního pojištění je získán předpokládaný mzdový 

náklad na jednoho pracovníka. 

7) Výpočet přímých mzdových nákladů střediska Výroba tablet – je proveden součinem 

mzdových nákladů připadajících na jednoho přímého pracovníka střediska a počtem těchto 

pracovníků. Podílem přímých mzdových nákladů střediska a počtem Nh střediska jsou 

zjištěny přímé mzdové náklady na 1 Nh. 

8) Výpočet celkových rozvrhovaných nákladů střediska Výroba tablet - pro účely 

kalkulace jsou rozlišovány dva typy nákladů, a to tzv. náklady vlastní a alokované. Náklady 

vlastní jsou takové náklady, které vznikají na daném výrobním středisku (Výroba tablet, 

Balení tablet, Výroba KLF, Balení KLF, Výroba tobolek a Balení tobolek). Vedoucím 

střediska je každoročně sestaven rozpočet režijních nákladů. Do výpočtu celkových 
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rozvrhovaných nákladů střediska však vstupují pouze vlastní nepřímé náklady střediska 

(počítáno bez přímých mezd). Náklady alokované jsou tvořeny procentními alokacemi 

nákladů obslužně výrobních středisek (Plánování výroby, Dispečink, Nákup, Sklad materiálu 

a obalů, Kvalita vstupního materiálu, Výstupní kvalita, Údržba, Budovy, Jakost, Životní 

prostředí, BOZP) na dané výrobní středisko. Náklady jsou alokovány dle klíče stanoveného 

vedoucími pracovníky obslužně výrobního střediska a střediska Controlling. Součet vlastních 

nepřímých nákladů a nákladů alokovaných tvoří celkové rozvrhované náklady střediska.  

9) Výpočet režijní přirážky - se provádí tak, že celková hodnota nepřímých nákladů 

střediska Výroba tablet se vydělí celkovými přímými mzdovými náklady střediska. Výsledek 

je pak vynásoben 100 a tímto je přirážka vyjádřena v %. 

10) Výpočet přímých mzdových nákladů na 1000 ks tablet – je proveden součinem Nh 

připadajících na 1000 ks tablet a přímých mzdových nákladů na 1 Nh. 

11) Výpočet nepřímých nákladů na 1000 ks tablet - je pak spočten vynásobením přímých 

mzdových nákladů na výrobek režijní přirážkou. V kalkulačním vzorci jsou tyto náklady 

zařazeny do kalkulační položky Výrobní režie. 

12) Výpočet celkových nákladů na 1000 ks tablet – je získán součtem přímých a 

nepřímých nákladů na kalkulační jednici. V kalkulačním vzorci jsou tyto náklady zařazeny do 

kalkulační položky Standardní cena. 

Výše uvedeným postupem byla sestavena přirážková kalkulace na 1000 ks tablet pro 

středisko Výroba tablet. Následuje středisko Balení tablet, kde se postupuje obdobným 

způsobem jako u střediska Výroba tablet. Kalkulace je počítána na 1 ks balení. Dle THN je 

stanoven koeficient přepočtu volné výroby tablet do balení. Koeficient vyjadřuje počet tablet 

v balení daného výrobku z 1000 ks tablet. Znamená to, že v kalkulaci nákladů střediska 

Balení tablet je součástí položky přímý materiál, která obsahuje materiálové náklady 

primárních i sekundárních obalů vycházejících z THN pro balení a standardní ceny, také 

přepočet přímého materiálu volné výroby tablet do balení. Stejný postup se uplatňuje i pro 

položky přímé mzdy a výrobní režie střediska Balení tablet. Celkové náklady na jedno balení 

středisek Výroba a Balení tablet jsou dány součtem celkových přímých mzdových nákladů na 

jedno balení a celkových nepřímých nákladů na jedno balení.  

3.6.3. Způsob sestavení kalkulace ABC ve společnosti Gama s.r.o. 

Kalkulace ABC je ve společnosti používána od roku 2006. Při sestavování ABC 

kalkulace se postupuje dle následujících kroků: 
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1) Definování nákladového objektu – jako nákladový objekt je stanoven 1000 ks tablet 

pro výrobek střediska Výroba tablet. Pro finální výrobek, který zahrnuje i proces balení tablet 

ve středisku Balení tablet, je to 1 ks balení tablet. 

2) Úprava účetních dat – rozdělení nákladových účtů střediska Výroba tablet na 

variabilní a fixní část. Do nákladů variabilních se řadí přímé personální náklady, energetické 

náklady strojů, spotřeba režijního materiálu spojená s chodem výrobních linek včetně údržby. 

Fixní náklady jsou tvořeny zejména odpisy budov a výrobních zařízení, nepřímými 

personálními náklady, náklady na kalibraci a pravidelnou údržbu. Data v této struktuře nejsou 

k dispozici v účetním systému, protože v mnohých účtech jsou obsaženy fixní i variabilní 

náklady. Po domluvě mezi pracovníky střediska Controlling a výrobními manažery se rozdělí 

variabilní a fixní část nákladů obsažených na stejném účtu. Jednotlivé nákladové účty jsou 

dále začleněny do tří skupin nákladů: odpisy, spotřeba energie a ostatní náklady. Do 

skupiny ostatních nákladů jsou zařazeny: přímé a nepřímé personální náklady, úklid, spotřeba 

režijního materiálu, pojištění budov, údržba, telefony, cestovní náklady, odpady a ostatní 

náklady. V příloze č. 2 jsou zobrazena upravená účetní data střediska Výroba tablet. 

3) Definování aktivit střediska Výroba tablet – návrh aktivit vychází z technologického 

procesu výroby, kde jednotlivé technologické operace představují danou aktivitu. 

Definovanými aktivitami jsou: vážení, granulování, presování a potahování. Z hlediska 

evidence nákladů a zařazení do kalkulací ABC je technologická operace míchání zařazena do 

operace vážení, protože k těmto operacím dochází současně u všech výrobků. Z tohoto 

důvodu není aktivita míchání definována samostatně. Přehled aktivit pro potřeby kalkulace 

ABC je znázorněn v příloze č. 3. 

4) Přiřazení nákladů střediska Výroba tablet jednotlivým aktivitám. Dle kroku 2) jsou 

nákladové účty střediska Výroba tablet rozděleny do tří skupin nákladů. V rámci každé 

skupiny lze určit výši variabilních a fixních nákladů. Na základě tohoto rozdělení jsou 

jednotlivým aktivitám přiřazeny zvlášť variabilní a fixní náklady dle klíče pro přiřazení. 

Dle plánu nákladů je stanoven počet Nh na aktivitu. Nh jsou klíčem k přiřazení 

ostatních (variabilních i fixních) nákladů dané aktivitě. Přiřazení se stanoví dle podílu Nh na 

danou aktivitu vůči celkovým Nh potřebným k výrobě optimální šarže daného přípravku 

(celkové Nh všech aktivit). 

Klíčem k přiřazení nákladů na aktivitu zařazených do skupiny odpisů jsou odpisy 

jednotlivých výrobních zařízení využívaných pro danou aktivitu a odpisy budov. Tyto odpisy 

jsou převzaty z plánu nákladů. Jelikož jsou odpisy výhradně fixního charakteru vstupují 
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pouze do kalkulační položky aktivity, ve které jsou zachyceny fixní náklady. Odpisy 

výrobních zařízení jsou přímo přiřaditelné aktivitám. Odpisy budov se vypočtou dle vztahu: 

ob
ovz

ovz
ob j

j ⋅=                                                                                                              (5) 

obj  odpisy budov střediska Výroba tablet přiřazený j-té aktivitě (Kč) 

ovzj odpisy výrobního zařízení střediska Výroba tablet využívaného pro j-tou 

aktivitu (Kč) 

ovz  celkové odpisy výrobních zařízení střediska Výroba tablet (Kč) 

ob  celkové odpisy budov střediska Výroba tablet (Kč) 

Klíčem k přiřazení spotřeby variabilní energie na aktivitu je množství kWh 

spotřebovaných na pohon výrobních zařízení zajišťujících danou aktivitu. Energie fixního 

charakteru spotřebovaná na vytápění, osvětlení a klimatizaci je aktivitám přiřazena dle m2, 

které jsou vyhrazeny pro dané aktivity. Spotřeba energie je převzata rovněž z plánu nákladů.  

5) Definování vztahu aktivity a nákladového objektu – náklady aktivit na daný výrobek 

(nákladový objekt) se výrobku přiřadí prostřednictvím vztažné veličiny Nh. Dále je 

vypočtena sazba sumy nákladů jednotlivých aktivit na jednotku vztažné veličiny Nh, 

definované na danou aktivitu dle vztahu: 

Nh

N
sazba nj

nj
,

, =          (6) 

sazbaj, n sazba nákladů j-té aktivity na jednotku vztažné veličiny pro fixní nebo 

variabilní náklady (Kč/Nh) 

Nj, n  náklady j-té aktivity fixního nebo variabilního charakteru (Kč) 

Nh  výše Nh definované pro danou aktivitu (Nh) 

n  fixní nebo variabilní náklad dané aktivity 

6) Přiřazení nákladů střediska Výroba tablet nákladovým objektům – náklady aktivity na 

kalkulační jednici (1000 ks tablet) jsou vypočteny dle vztahu: 

Q

Nh
sazban

v

v

njnvj, ⋅= ,,           (7) 

n j, v, n fixní nebo variabilní náklady j-té činnosti na v-tý nákladový objekt 

(Kč/1000 ks tablet) 

Nh v výše Nh dané aktivity potřebných k výrobě kalkulovaného množství 

nákladového objektu v (Nh) 

Q v  kalkulované množství v-tého nákladového objektu (1000 ks tablet) 

v  nákladový objekt 
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7) Přiřazení nákladů obslužně výrobních středisek nákladovým objektům. Mezi náklady, 

které se rovněž alokují na výrobky jsou náklady výrobně obslužných středisek dle 

stanovených procentních podílů, které jsou uvedeny v tab. 4.9. Tyto náklady jsou zařazeny 

v kalkulaci do kalkulačních položek náklady kvality  a náklady ostatních výrobně 

obslužných středisek. Do nákladů kvality jsou zařazeny náklady středisek Kvalita vstupního 

materiálu a Výstupní kvalita. Náklady kvality jsou přiřazeny výrobku prostřednictvím vztažné 

veličiny náklady kvalitativních analýz prováděných na každém druhu výrobku. Náklady 

kvalitativních analýz se vypočítají dle vztahu: 

( ) vvvv PSVyKKVsMNA ⋅+=         (8) 

NAv  náklady analýz v-tého nákladového objektu (Kč) 

KVsMv náklady na kvalitu vstupního materiálu v-tého nákladového objektu 

(Kč/šarže) 

VyKv náklady na výstupní  kvalitu materiálu v-tého nákladového objektu 

(Kč/šarže) 

PSv  počet šarží v-tého nákladového objektu 

Počet analýz je roven počtu výrobních šarží výrobku.  

Náklady kvality se vypočítají dle vztahu: 

( )VV
v

v NsVyMNsKVsM
NA

NA
NK +⋅=       (9) 

NKv  náklady kvality v-tého nákladového objektu (Kč)  

NAv  náklady analýz v-tého nákladového objektu (Kč) 

NA  náklady analýz (Kč) 

NsKVsMV náklady obslužně výrobního střediska Kvalita vstupního materiálu 

alokované na středisko Výroba tablet (Kč) 

NsKVyMV náklady obslužně výrobního střediska Výstupní kvalita alokované na 

středisko Výroba tablet (Kč) 

V středisko Výroba tablet 

Náklady analýz na kalkulační jednici jsou vypočteny dle vztahu: 

v

v
v Q

NK
nk =           (10) 

nkv náklady analýz v-tého nákladového objektu (Kč/1000 ks tablet) 

Náklady ostatních výrobně obslužných středisek jsou přiřazeny výrobku 

prostřednictvím vztažné veličiny počet vyrobených tablet daného druhu výrobku tzn., že 

každý výrobek má přiřazen stejný náklad těchto středisek na kalkulační jednici. 
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Náklady ostatních obslužně výrobních středisek na výrobek se vypočítají dle vztahu: 

V
Vv

Vv
v NOOVS

Q

Q
NOOVS ⋅=

∑ ,

,        (11) 

NOOVSv náklady ostatních obslužně výrobního středisek v-tého nákladového 

objektu (Kč) 

Qv, V počet vyrobených tablet v-tého nákladového objektu ve středisku 

Výroba tablet (1000 ks tablet) 

∑Qv, V   celkový počet vyrobených tablet ve středisku Výroba tablet  

(1000 ks tablet) 

NOOVSV náklady ostatních obslužně výrobního střediska alokovaných na 

středisko Výroba tablet (Kč) 

Náklady ostatních výrobně obslužných středisek na kalkulační jednici jsou vypočteny 

dle vztahu: 

v

v
v Q

NOOVS
noovs =          (12) 

noovsv náklady ostatních obslužně výrobního středisek v-tého nákladového 

objektu (Kč/1000 ks tablet) 

8) Přiřazení nákladů střediska Balení tablet nákladovým objektům. Ve středisku Balení 

tablet se postupuje při sestavování kalkulace ABC analogickým způsobem jako u střediska 

Výroba tablet.  

Kalkulace je počítána na 1 ks balení. Pro středisko Balení tablet jsou definovány tyto 

aktivity: blistrování a kontejner, které jsou rovněž odvozeny z technologického postupu 

výroby tablet. Nákladové účty střediska Balení tablet jsou rovněž začleněny do tří skupin 

nákladů: ostatní náklady, odpisy, spotřeba energie. Klíče pro přiřazení nákladů aktivitám a 

nákladů aktivit nákladovým objektům jsou stejné jako pro středisko Výroba tablet. 

Nákladovému objektu jsou rovněž přiřazeny náklady kvality a náklady ostatních výrobních 

středisek. Pro přepočet nákladů kalkulační jednice střediska Výroba tablet na 1 ks balení je 

použit koeficient přepočtu volné výroby tablet do balení. Celkové náklady středisek Výroba a 

Balení tablet na jedno balení jsou dány součtem jednotlivých variabilních a fixních nákladů 

aktivit středisek, nákladů kvality a nákladů ostatních obslužně výrobních středisek 

přepočtených na jedno balení pro daná střediska.  
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4. POROVNÁNÍ KALKULACÍ NÁKLAD Ů U VYBRANÉHO 

VÝROBKU 

V následující kapitole jsou dle metod a postupů zpracování kalkulací popsaných 

v kapitole 2. Teoretická východiska tvorby kalkulací nákladů a na základě způsobů 

sestavování kalkulací ve společnosti vytvořeny kalkulace nákladů vybraných výrobků a 

porovnány použité kalkulační metody. Pro účely této bakalářské práce je výrobní portfolio 

omezeno na pět druhů tablet. Dalším zjednodušením je, že daný druh výrobku se vyrábí pouze 

v jedné síle (počítáno na mg účinné látky) a je balen v jedné standardní velikosti. 

V tabulce 4.1 jsou uvedeny výrobky, pro které je sestavena kalkulace nákladů, druh 

obalu, velikost balení výrobků (počet blistrů v balení a počet tablet v blistru nebo pro balení 

do kontejneru počet tablet v kontejneru) a charakteristika použití výrobků. 

Tab. 4.1 Specifikace výrobků

Výrobky Obal
Počet blist ů v balení * 
počet tablet v blistru / 
počet tablet v kontejneru

Indikace

Výrobek C 20 mg Kontejner 20 Léčba Parkinsonovy choroby
Výrobek P 60 mg Kontejner 60 Léčba Parkinsonovy choroby
Výrobek S 3*10 mg Blistr 3*10 Léčba zvýšené hladiny cholesterolu
Výrobek N 2*10 mg Blistr 2*10 Léčba úzkostných stavů
Výrobek A 3*10 mg Blistr 3*10 Léčba alergických zánětů  

Názvy výrobků jsou fiktivní z důvodů citlivosti informací vyplývající z kalkulací 

nákladů jednotlivých výrobků. Kvůli utajení unikátních receptur výrobků jsou uvedeny dále 

pouze náklady na přímý materiál celkem nikoli receptura výrobků. Další výpočty se zaměřují 

na detailní propočet režijních a nepřímých nákladů daných výrobků. 

4.1. Výpočet přirážkové kalkulace nákladů 

V tabulce 4.2 je proveden výpočet potřeby Nh na středisko Výroba tablet dle kroků 2) 

a 3) popsaných v kapitole 3.6.2. Způsob sestavení přirážkové kalkulace ve společnosti Gama 

s.r.o. 

Tab. 4.2 Stanovení potřeby Nh na středisko Výroba tablet

Výrobky
Plánovaný po čet 

vyrobených tablet na 
středisko (tisíc ks tablet)

Počet normohodin na 1000 
ks tablet (hod/1000 ks 

tablet)

Normohodiny na 
středisko (hod)

Výrobek C 20 mg 9 969 0,1211 1 207
Výrobek P 60 mg 5 775 0,1744 1 007
Výrobek S 3*10 mg 107 630 0,0673 7 245
Výrobek N 2*10 mg 93 005 0,1680 15 622
Výrobek A 3*10 mg 21 952 0,0738 1 620

Celkem 238 331 26 702  
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V tabulce 4.3 je vypočítán roční FPD připadající na 1 pracovníka. Postup výpočtu je 

popsán v kroku 4) kapitoly 3.6.2. Způsob sestavení přirážkové kalkulace ve společnosti Gama 

s.r.o. 

Tab. 4.3 Výpočet FPD na jednoho pracovníka
Počet dní v roce 365
Počet dní dovolené 25
Počet svátků 10
Počet víkendových dní 104
Předpokladaná pracovní neschopnost + ostatní nepřítomnost 20
Počet přesčasových dní 9

Předpokládaný počet pracovních dní v roce 215
Délka pracovní doby (hod) 8

Počet odpracovaných hodin ro čně (FPD) 1 720  

V tabulce 4.4 je vypočten plánovaný počet přímých pracovníků střediska Výroba 

tablet dle kroku 5) kapitoly 3.6.2. Způsob sestavení přirážkové kalkulace ve společnosti Gama 

s.r.o. 

Tab 4.4 Výpočet počtu přímých pracovníků střediska Výroba tablet dle počtu Nh
Potřeba Nh na středisko Výroba tablet (Nh) 26 702
FPD (hod/1 pracovník) 1 720

Počet p římých pracovník ů střediska Výroba tablet 16  

V tabulce 4.5 je uveden výpočet ročního mzdového nákladu na přímého pracovníka 

střediska. Postup výpočtu je slovně popsán v kroku 6) kapitoly 3.6.2. Způsob sestavení 

přirážkové kalkulace ve společnosti Gama s.r.o. Pro výpočet je použita sazba sociálního a 

zdravotního pojištění ve výši 34 % z mezd. 

Tab. 4.5 Výpočet mzdového nákladu na jednoho přímého pracovníka
Průměrná hodinová mzda (Kč/hod) 85
FPD snížený o přesčasové hodiny (hod/1 pracovník) 1 645
Průměrný hodinový přesčas (Kč/hod) 94
Průměrné plánované přesčasy (hod/1 pracovník) 75

Mzda (Kč/ 1 pracovník) 146 838
Sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (Kč/ 1 pracovník) 49 925

Mzdový náklad (K č/1 přímý pracovník) 196 762  

V tabulce 4.6 je proveden výpočet přímých mzdových nákladů střediska Výroba tablet 

a přímých mzdových nákladů připadajících na jednu Nh. Způsob výpočtu je popsán v kroku 

7) kapitoly 3.6.2. Způsob sestavení přirážkové kalkulace ve společnosti Gama s.r.o. 
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Mzdový náklad (Kč/1 přímý pracovník) 196 762
Počet pracovníků 16

Přímé mzdové náklady st řediska Výroba tablet (K č) 3 148 196

Potřeba Nh na středisko Výroba tablet (Nh) 26 702

Přímé mzdové náklady na jednu Nh (K č/1 Nh) 117,9

Tab. 4.6 Výpočet přímých mzdových nákladů střediska Výroba tablet a přímých mzdových nákladů na 1 Nh

 

V tabulce 4.7 jsou vypočteny mzdové náklady nepřímých pracovníků střediska 

Výroba tablet. Mzda nepřímého pracovníka je smluvní, jedná se o fixní mzdu. Na středisku 

Výroba tablet pracuje šest nepřímých pracovníků. 

Tab 4.7 Výpočet nepřímých mzdových nákladů střediska Výroba tablet
Průměrná roční mzda nepřímého pracovníka (Kč) 300 000
Sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (Kč) 102 000

Mzdový náklad (Kč/1 nepřímý pracovník) 402 000
Počet nepřímých pracovníků 6

Nepřímé mzdové náklady st řediska Výroba tablet (K č) 2 412 000  

V tabulce 4.8 jsou zobrazeny plánované vlastní nepřímé náklady střediska Výroba 

tablet dle jednotlivých nákladových účtů. Nepřímé mzdové náklady jsou převzaty z tabulky 

4.7 a ostatní položky vlastních nepřímých nákladů střediska jsou převzaty z ročního plánu 

nákladů pro středisko Výroba tablet, který je vytvořen s přihlédnutím na vývoj nákladů 

v předchozích letech. Novým trendem je tzv. Zero Based Budgeting, kde rozpočtování 

vycházející z vývoje nákladů v minulosti ustupuje do pozadí a prosazuje se rozpočtování po 

jednotlivých nákladových položkách vycházející ze skutečné potřeby.    

Tab 4.8 Vlastní nepřímé náklady střediska Výroba tablet

Nákladové ú čty
Náklady dle 
nákladových 

účtů (Kč)
Nepřímé mzdy 2 412 000
Úklid 449 100
Spotřeba režijního materiálu 895 979
Odpisy 7 206 037
Spotřeba energie 2 855 701
Pojištění budov 780 431
Údržba 1 132 200
Telefony 48 710

Cestovní náklady 35 100
Odpady 687 863
Ostatní náklady 117 900

Celkové vlastní nep římé náklady (K č) 16 621 021  
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V tabulce 4.9 jsou jednotlivým výrobním střediskům procentuálně přiřazeny pro účely 

kalkulace nákladů náklady obslužně výrobních středisek. Náklady obslužně výrobních 

středisek jsou převzaty z ročního plánu nákladů pro tato střediska. Popis alokace nákladů je 

uveden v kroku 8) kapitoly 3.6.2. Způsob sestavení přirážkové kalkulace ve společnosti Gama 

s.r.o. 

Tab. 4.9 Alokace nákladů obslužně výrobních středisek na výrobní střediska

Výrobn ě obslužná 
střediska

VÝROBA 
tablet

BALENÍ 
tablet

VÝROBA 
KLF

BALENÍ 
KLF

VÝROBA 
tobolek

BALENÍ 
tobolek

Plánování 10% 20% 15% 30% 15% 10%
Nákup 10% 20% 15% 30% 15% 10%
Sklad materiálu a surovin 20% 10% 35% 15% 15% 5%
Dispečink 10% 20% 15% 30% 15% 10%
Údržba 15% 15% 20% 30% 15% 5%
Jakost 10% 20% 15% 30% 15% 10%
Kvalita výstupního materiálu 15% 25% 10% 20% 10% 20%
Výstupní kvalita 15% 25% 10% 20% 10% 20%
Budovy 15% 15% 25% 25% 10% 10%
BOZP 15% 15% 25% 25% 10% 10%
Životní prostředí 15% 15% 25% 25% 10% 10%

11 896 070 12 663 04414 246 262 18 944 280 17 445 916 22 353 275

Celkové náklady 
obslužn ě 
výrobních 

středisek (K č)

Náklady alokované na výrobní st řediska (K č)

2 728 958
4 886 540

14 747 858
1 060 883
5 606 701

13 792 775
34 067 227
5 191 649

10 618 224
2 542 338
2 305 694

Celkové náklady obslužn ě 
výrobních st ředisek (K č) 97 548 847

 

V tabulce 4.10 je vypočtena režijní přirážka. Celkové rozvrhované nepřímé náklady 

střediska Výroba tablet se vypočtou jako součet vlastních nepřímých nákladů střediska a 

nákladů výrobně obslužných středisek procentuálně alokovaných na středisko Výroba tablet. 

Postup výpočtu režijní přirážky je popsán v kroku 9) kapitoly 3.6.2. Způsob sestavení 

přirážkové kalkulace ve společnosti Gama s.r.o. 

Tab. 4.10 Výpočet režijní přirážky střediska Výroba tablet
Vlastní nepřímé náklady střediska (Kč) 16 621 021
Náklady výrobně obslužných středisek procentuálně alokované na středisko (Kč) 14 246 262

Celkové rozvrhované nepřímé náklady (Kč) 30 867 283

Přímé mzdové náklady střediska (Kč) 3 148 196

Režijní p řirážka (%) 980,4753  

V tabulce 4.11 jsou vypočteny celkové náklady střediska Výroba tablet připadající na 

1000 ks tablet. Celkové zpracovací náklady střediska7 rozpočtené na jednici se vypočítají 

součtem přímých mzdových nákladů střediska a nepřímých nákladů střediska, které jsou 

spočteny součinem přímých mzdových nákladů střediska a koeficientu režijní přirážky. 

Postup popsán v krocích 10) – 12) kapitoly 3.6.2. Způsob sestavení přirážkové kalkulace ve 

společnosti Gama s.r.o. 

                                                 
7 Zpracovací náklady střediska  - zahrnují přímé mzdové náklady a nepřímé náklady střediska Výroba tablet. 
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Tab. 4.11 Výpočet zpracovacích nákladů střediska Výroba tablet na 1000 ks tablet kalkulační jednice

Výrobek C 
20 mg

Výrobek P 
60 mg

Výrobek S 
3*10 mg

Výrobek N 
2*10 mg

Výrobek A 
3*10 mg

Počet Nh připadajících na 1000 ks tablet 0,1211 0,1744 0,0673 0,1680 0,0738

Přímé mzdové náklady na jednu Nh (Kč/1 Nh)

Přímé mzdové náklady střediska na 1000 ks tablet (Kč) 14,28 20,56 7,94 19,80 8,70

Režijní přirážka (%)

Nepřímé náklady střediska na 1000 ks tablet (Kč) 140,00 201,59 77,82 194,18 85,30

Celkové náklady st řediska na 1000 ks tablet (K č) 154,28 222,15 85,75 213,98 94,00

117,9

980,4753%

 

Technologický proces výroby není tímto ukončen a z výroby vzniklý polotovar je 

předán středisku Balení tablet, kde jsou vytvořeny finální výrobky – zabalené tablety. Pro 

středisko Balení tablet je tak obdobným způsobem sestavena kalkulace nákladů. 

V tabulce 4.12 jsou vypočteny Nh na středisko Balení tablet. Při srovnání plánovaného 

počtu vyrobených tablet na středisko jsou počty vyrobených tablet ve Výrobě tablet (viz Tab. 

4.2) vyšší než počty tablet ve středisku Balení tablet. Je to dáno tím, že procesu balení tablet 

předchází proces výroby tablet a dochází tak k časovému posunu balení tablet. K rozdílnému 

počtu vyrobených tablet také přispívá to, že v některých prostorách střediska Výroba tablet 

bude probíhat rekonstrukce, tudíž muselo být na tomto středisku vyrobeno více tablet 

z důvodů zabezpečení plynulosti výrobního procesu. Rozdíl v počtu vyrobených tablet je 

zachycen v rozvaze společnosti. Dopad na kalkulace nákladů je takový, že do ocenění 

hotových výrobků vstupují pouze náklady na tablety předané středisku Balení tablet. Rozdíl 

mezi vyrobeným a předaným množstvím tablet vynásobený položkou standardní cena  

střediska Výroba tablet vstupuje do ocenění polotovarů na skladě (nezabalené tablety). 

Tab. 4.12 Stanovení potřeby Nh na středisko Balení tablet

Výrobky

Plánovaný po čet 
vyrobenýchných 

tablet na st ředisko 
(ks tablet)

Plánovaný po čet 
vyrobených balení na 
středisko (ks balení)

Počet 
normohodin na 

1 ks balení 
(hod/1 ks 

balení)

Normohodiny na 
středisko (hod)

Výrobek C 20 mg 9 140 860 457 043 0,0113 5 146
Výrobek P 60 mg 5 653 200 94 220 0,0052 493
Výrobek S 3*10 mg 106 006 544 3 533 551 0,0013 4 523
Výrobek N 2*10 mg 91 612 900 4 580 645 0,0019 8 743
Výrobek A 3*10 mg 21 619 736 720 658 0,0022 1 582

Celkem 234 033 240 9 386 117 20 486  

V tabulce 4.13 je vypočten plánovaný počet přímých pracovníků na středisko Balení 

tablet. 

Tab 4.13 Výpočet počtu přímých pracovníků střediska Balení tablet dle počtu Nh
Potřeba Nh na středisko Výroba tablet (Nh) 20 486
FPD (hod/1 pracovník) 1 720

Počet p římých pracovník ů střediska Balení tablet 12  
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Roční mzdový náklady přímého pracovníka střediska Balení tablet je shodný 

s mzdovým nákladem přímého pracovníka střediska Výroba tablet, viz Tabulka 4.5. 

V tabulce 4.14 je proveden výpočet přímých mzdových nákladů střediska a přímých 

mzdových nákladů na 1 Nh. 

Mzdový náklad (Kč/1 přímý pracovník) 196 762
Počet pracovníků 12

Přímé mzdové náklady st řediska Balení tablet (K č) 2 361 147

Potřeba Nh na středisko Balení tablet (Nh) 20 486

Přímé mzdové náklady na jednu Nh (K č/1 Nh) 115,3

Tab. 4.14 Výpočet přímých mzdových nákladů střediska Balení tablet a přímých mzdových nákladů na 1 Nh

 

V tabulce 4.15 jsou spočteny mzdové náklady nepřímých pracovníků střediska Balení 

tablet. Mzda těchto pracovníků je rovněž smluvní. 

Tab 4.15 Výpočet nepřímých mzdových nákladů střediska Balení tablet
Průměrná roční mzda nepřímého pracovníka (Kč) 288 000
Sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (Kč) 97 920

Mzdový náklad (Kč/1 nepřímý pracovník) 385 920
Počet nepřímých pracovníků 5

Nepřímé mzdové náklady st řediska Balení tablet (K č) 1 929 600  

V tabulce 4.16 jsou zachyceny vlastní nepřímé náklady střediska. Náklady jsou 

převzaty z plánu nákladů pro dané středisko. 

Tab 4.16 Vlastní nepřímé náklady střediska Balení tablet

Nákladové ú čty
Náklady dle 
nákladových 

účtů (Kč)
Nepřímé mzdy 1 929 600
Úklid 243 000
Spotřeba režijního materiálu 615 600
Odpisy 5 679 136
Spotřeba energie 1 503 708
Pojištění budov 548 475
Údržba 1 035 000
Telefony 46 176

Cestovní náklady 43 200
Odpady 65 310
Ostatní náklady 270 000

Celkové vlastní nep římé náklady (K č) 11 979 204  

Náklady výrobně obslužných středisek alokované na středisko Balení tablet jsou 

uvedeny v tabulce 4.9. 

V tabulce 4.17 je vypočtena režijní přirážka střediska Balení tablet. 
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Tab. 4.17 Výpočet režijní přirážky střediska Balení tablet
Vlastní nepřímé náklady střediska (Kč) 11 979 204
Náklady výrobně obslužných středisek procentuálně alokované na středisko (Kč) 18 944 280

Celkové rozvrhované nepřímé náklady (Kč) 30 923 484

Přímé mzdové náklady střediska (Kč) 2 361 147

Režijní p řirážka (%) 1309,6806  

V tabulce 4.18 jsou vypočteny přímé mzdové náklady střediska Balení tablet na 1 ks 

balení, koeficient přepočtu, který se  vypočítá jako počet tablet v balení z 1000 ks tablet (viz 

tabulka 4.1), přepočet přímých mzdových nákladů střediska Výroba tablet na 1 ks balení dle 

koeficientu přepočtu, dále nepřímé náklady střediska Balení tablet, rovněž přepočet 

nepřímých nákladů střediska Výroba tablet na 1 ks balení. Součtem celkových přímých 

mzdových a nepřímých nákladů na 1ks balení obou středisek jsou dány celkové náklady 

středisek na 1 ks balení daného výrobku. 

Tab. 4.18 Výpočet celkových nákladů středisek Výroba a Balení tablet na 1 ks balení tablet
Výrobek C 

20 mg
Výrobek P 

60 mg
Výrobek S 
3*10 mg

Výrobek N 
2*10 mg

Výrobek A 
3*10 mg

Počet Nh připadajících na 1 ks balení tablet 0,0113 0,0052 0,0013 0,0019 0,0022
Přímé mzdové náklady na jednu Nh (Kč/1 Nh)

Přímé mzdové náklady střediska Balení tablet na 1 ks balení tablet (Kč) 1,30 0,60 0,15 0,22 0,25
Koeficient přepočtu na 1 ks balení 0,02 0,06 0,03 0,02 0,03
Přepočet přímých mzdových nákladů střediska Výroba tablet na 1 ks 
balení (Kč)

0,29 1,23 0,24 0,40 0,26

Součet přímých mzdových nákladů středisek Výroba a Balení tablet na 
1ks balení (Kč)

1,58 1,84 0,39 0,62 0,51

Režijní přirážka (%)

Nepřímé náklady střediska Balení tablet na 1 ks balení tablet (Kč) 16,99 7,90 1,93 2,88 3,31
Koeficient přepočtu na 1 ks balení 0,02 0,06 0,03 0,02 0,03
Přepočet nepřímých nákladů střediska Výroba tablet na 1 ks balení (Kč) 2,80 12,10 2,33 3,88 2,56
Součet nepřímých nákladů středisek Výroba a Balení tablet na 1ks 
balení (Kč)

19,79 19,99 4,27 6,76 5,87

Celkové náklady st ředisek Výroba a Balení tablet na 1 ks balení 
tablet (K č)

21,38 21,83 4,65 7,38 6,39

115,3

1309,6806

 

V tabulce 4.19 je vypočtena standardní cena finálních výrobků ve struktuře 

kalkulačního vzorce používaného v přirážkové kalkulaci (viz tab. 3.2). V kalkulační položce 

Přímé mzdy je uveden součet přímých mzdových nákladů středisek Výroba tablet a Balení 

tablet z tab 4.18. V kalkulační položce Výrobní režie je uveden součet nepřímých nákladů 

středisek Výroba tablet a Balení tablet z tab 4.18. Náklady na přímý materiál jsou převzaty 

z THN pro výrobu daného druhu výrobku. 
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Tab. 4.19 Kalkulace nákladů na 1 ks balení tablet

Položky kalkula čního vzorce
Výrobek C 

20 mg
Výrobek P 

60 mg
Výrobek S 
3*10 mg

Výrobek N 
2*10 mg

Výrobek A 
3*10 mg

Přímý materiál (Kč/1 ks balení tablet) 27,07 92,40 4,98 16,11 5,64
Přímé mzdy (Kč/1 ks balení tablet) 1,58 1,84 0,39 0,62 0,51
Výrobní režie (Kč/1 ks balení tablet) 19,79 19,99 4,27 6,76 5,87

Standardní cena (K č/1 ks balení tablet) 48,45 114,23 9,63 23,49 12,03  

4.2. Výpočet kalkulace nákladů metodou ABC 

V tabulce 4.20 je pro potřeby kalkulace ABC uvedeno, kterými výrobními operacemi 

(aktivitami) vybrané nákladové objekty procházejí. 

Tab 4.20 Přehled technologických operaci, kterými procházejí jednotlivé výrobky
Výrobky Vážení Granulování Presování Potahování
Výrobek C 20 mg x x
Výrobek P 60 mg x x x
Výrobek S 3*10 mg x x x
Výrobek N 2*10 mg x x x
Výrobek A 3*10 mg x x  

V tabulce 4.21 jsou uvedeny skupiny nákladů střediska Výroba tablet dle členění na 

variabilní a fixní část nákladů. Tyto náklady představují plánované vlastní náklady střediska. 

Rozpis jednotlivých nákladových účtů, jejich dělení na fixní a variabilní část nákladů a 

zařazení do skupin je uveden v příloze č. 2. Popis úpravy účetních dat je uveden v kroku 2) 

kapitoly 3.6.3 Způsob sestavení kalkulace ABC ve společnosti Gama s.r.o. 

Tab 4.21 Vlastní náklady střediska Výroba tablet dle skupin nákladů v členění na variabilní a fixní část nákladů

Skupiny náklad ů
Variabilní 

náklady (K č)
Fixní náklady 

(Kč)
Náklady 

celkem (K č)

Ostatní náklady 4 297 536 5 409 943 9 707 479
Odpisy 0 7 206 037 7 206 037
Spotřeba energie 1 285 439 1 570 262 2 855 701

Celkem 5 582 975 14 186 242 19 769 217  

V tabulce 4.22 je uveden přehled plánovaných Nh připadajících na jednotlivé aktivity 

střediska. Počet Nh je převzat z plánu nákladů. Nh na aktivity jsou klíčem k přiřazení skupiny 

ostatní náklady aktivitám. Popis přiřazení nákladů aktivitám je uveden v kroku 4) kapitoly 

3.6.3 Způsob sestavení kalkulace ABC ve společnosti Gama s.r.o. 

Tab. 4.22  Přehled Nh na aktivity střediska Výroba tablet

Aktivity Normohodiny (hod) %

Vážení 8 011 30
Granulování 604 2
Presování 10 864 41
Potahování 7 223 27
Celkem Nh 26 702 100  

V tabulce 4.23 jsou vypočteny plánované odpisy na aktivitu. Odpisy výrobních 

zařízení a budov jsou převzaty z plánu nákladů střediska Výroba tablet. 
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Tab 4.23 Přiřazení odpisů střediska Výroba tablet aktivitám

Aktivita
Odpisy výrobních za řízení 

(Kč)
Odpisy budov 

(Kč)
Odpisy na aktivitu 

(Kč)
Vážení 792 073 977 935 1 770 008
Granulování 432 724 534 263 966 987
Presování 1 516 075 1 871 826 3 387 901
Potahování 483 808 597 334 1 081 142

Celkem odpisy 3 224 679 3 981 358 7 206 037  

V tabulce 4.24 je vypočtena plánovaná spotřeba variabilní i fixní energie na aktivitu. 

Spotřeba variabilní energie představuje náklady na pohon výrobních zařízení. Je vypočtena 

dle kWh, které jsou spotřebovány na pohon daného zařízení. Spotřeba fixní energie 

představuje náklady na vytápění, osvětlení a klimatizaci. Je alokována dle m2, na kterých se 

uskutečňují dané výrobní operace (aktivity). Plánované hodnoty spotřeby variabilní i fixní 

energie jsou převzaty z plánu nákladů. 

Tab. 4.24 Přiřazení spotřeby energie střediska Výroba tablet aktivitám

Aktivita kWh
Variabilní 
náklady 

(Kč/kWh)

Variabilní 
náklady (K č) m2 Fixní náklady 

(Kč/m2)
Fixní náklady 

(Kč)

Vážení 295 989 449 904 287 549 592
Granulování 42 284 64 272 41 78 513
Presování 295 989 449 904 287 549 592
Potahování 211 421 321 360 205 392 566
Celkem 845 684 1 285 439 820 1 570 262

1 9151,52

 

V příloze č. 4 je uveden přehled přiřazení nákladů střediska Výroba tablet aktivitám. 

V tabulce 4.25 je uveden součet nákladů přiřazených aktivitám střediska Výroba 

tablet. 

Tab 4.25 Součet nákladů alokovaných na aktivity střediska Výroba tablet
Aktivity VAR (Kč) FIX (Kč) Celkem (K č)
Vážení 1 739 301 3 942 754 5 682 054
Granulování 161 521 1 167 921 1 329 442
Presování 2 198 357 6 138 530 8 336 887
Potahování 1 483 796 2 937 038 4 420 834

Celkem za aktivity 5 582 975 14 186 242 19 769 217  

V tabulce 4.26 jsou dle kroku 5) kapitoly 3.6.3 Způsob sestavení kalkulace ABC ve 

společnosti Gama s.r.o. vypočteny sazby nákladů daných aktivit na 1 Nh. 

Tab 4.26 Výpočet sazby nákladů aktivit střediska Výroba tablet na Nh

Aktivity
Náklady aktivity 

(Kč)
Nh na aktivitu 

(Nh)

Sazba náklad ů 
aktivity na Nh 

(Kč/Nh)
Vážení VAR 1 739 301 217,10
Vážení FIX 3 942 754 492,14
Granulování VAR 161 521 267,31
Granulování FIX 1 167 921 1 932,90
Presování VAR 2 198 357 202,36
Presování FIX 6 138 530 565,05
Potahování VAR 1 483 796 205,44
Potahování FIX 2 937 038 406,65

8 011

604

10 864

7 223
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V tabulce 4.27 jsou uvedeny Nh připadající na jednotlivé aktivity i plánované 

kalkulované množství výrobků. Data jsou získána z plánu nákladů. Popis přiřazení nákladů 

nákladovým objektům je uveden v kroku 6) kapitoly 3.6.3 Způsob sestavení kalkulace ABC ve 

společnosti Gama s.r.o.  

Tab 4.27 Přehled Nh na jednotlivé aktivity a výrobky

Výrobky Vážení (Nh)
Granulování 

(Nh)
Presování 

(Nh)
Potahování 

(Nh)
Normohodiny 

(hod)

Výrobek C 20 mg 664 0 543 0 1 207
Výrobek P 60 mg 201 604 201 0 1 007
Výrobek S 3*10 mg 1 811 0 2 898 2 536 7 245
Výrobek N 2*10 mg 4 687 0 6 249 4 687 15 622
Výrobek A 3*10 mg 648 0 972 0 1 620
Celkem 8 011 604 10 864 7 223 26 702  

Přiřazení nákladů jednotlivých aktivit střediska Výroba tablet nákladovým objektům je 

uvedeno v příloze č. 5. 

V tabulce 4.28 je uveden výpočet nákladů analýz. Náklady na kvalitu vstupního a 

materiálu a výstupní kvalitu jsou převzaty z plánu nákladů. Počet šarží je odvozen z 

plánovaného množství vyrobených tablet a optimálních výrobních dávek. Popis přiřazení 

nákladů obslužně výrobních středisek je uveden v kroku 7) kapitoly 3.6.3 Způsob sestavení 

kalkulace ABC ve společnosti Gama s.r.o. 

Tab 4.28 Výpočet nákladů analýz střediska Výroba tablet

Výrobky
Náklady na kvalitu 

vstupního materiálu 
(Kč/šarže)

Náklady na výstupní 
kvalitu (K č/šarže)

Celkové náklady na 
kvalitu (K č/šarže)

Počet šarží
Náklady analýz 

(Kč)

Výrobek C 20 mg 2 150 17 295 19 446 36 700 047
Výrobek P 60 mg 2 150 2 594 4 744 17 80 653
Výrobek S 3*10 mg 2 150 31 996 34 147 82 2 800 039
Výrobek N 2*10 mg 2 150 7 783 9 933 209 2 076 062
Výrobek A 3*10 mg 2 150 15 566 17 716 14 248 027

Celkem 5 904 829  

V tabulce 4.29 jsou vypočteny náklady kvality alokované na středisko Výroba tablet. 

Náklady obslužně výrobních středisek a procentní alokace jsou převzaty z tab. 4.9. 

Tab 4.29Výpočet alokovaných nákladů kvality na středisko Výroba tablet

Výrobn ě obslužná st řediska
Alokace náklad ů 

kvality na st ředisko 
Výroba tablet (%)

Alokace náklad ů kvality na 
středisko Výroba tablet (K č)

Kvalita vstupního materiálu 15 778 747
Výstupní kvalita 15 5 110 084

Celkové náklady kvality (K č) 5 888 831

Náklady obslužn ě 
výrobních st ředisek (K č)

5 191 649
34 067 227

39 258 876  

V tabulce 4.30 jsou vypočteny náklady kalkulační položky náklady kvality na 

jednotlivé nákladové objekty. Vztažnou veličinou jsou náklady analýz vypočtené v tab. 4.28. 
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Tab 4.30 Výpočet nákladů kvality střediska Výroba tablet na výrobek

Výrobky
Vztažná veli čina 

náklady analýz (K č)
Náklady kvality na výrobek 

(Kč)

Výrobek C 20 mg 700 047 698 151
Výrobek P 60 mg 80 653 80 435
Výrobek S 3*10 mg 2 800 039 2 792 453
Výrobek N 2*10 mg 2 076 062 2 070 438
Výrobek A 3*10 mg 248 027 247 355
Celkem 5 904 829 5 888 831

Alokace náklad ů kvality na 
středisko Výroba tablet (K č)

5 888 831  

V tabulce 4.31 jsou vypočteny náklady ostatních obslužně výrobních středisek 

alokované na středisko Výroba tablet. Plánované náklady obslužně výrobních středisek a 

procentní alokace jsou převzaty z tab. 4.9. 

Tab 4.31 Výpočet alokovaných nákladů ostatních obslužně výrobních středisek na středisko Výroba tablet

Výrobn ě obslužná st řediska

Alokace náklad ů 
ostatních obslužn ě 
výrobních st ředisek 
na st ředisko Výroba 

tablet (%)

Alokace náklad ů ostatních 
obslužn ě výrobních 

středisek na st ředisko 
Výroba tablet (K č)

Plánování 10 272 896
Nákup 10 488 654
Sklad materiálu a surovin 20 2 949 572
Dispečink 10 106 088
Údržba 15 841 005
Jakost 10 1 379 277
Budovy 15 1 592 734
BOZP 15 381 351
Životní prostředí 15 345 854

Celkové náklady kvality (K č) 8 357 431

Náklady obslužn ě 
výrobních st ředisek (K č)

4 886 540

58 289 971

1 060 883
5 606 701

2 728 958

13 792 775
10 618 224
2 542 338
2 305 694

14 747 858

 

V tabulce č. 4.32 jsou vypočteny náklady kalkulační položky náklady ostatních 

obslužně výrobních středisek na jednotlivé nákladové objekty. Vztažnou veličinou je počet 

vyrobených tablet. 

Tab. 4.32 Výpočet nákladů ostatních obslužně výrobních středisek na střediska Výroba tablet na výrobek

Výrobky

Plánovaný po čet 
vyrobených tablet na 

středisko (1000 ks 
tablet)

Alokace náklad ů ostatních 
obslužn ě výrobních 

středisek na st ředisko 
Výroba tablet (K č)

Výrobek C 20 mg 9 969 349 578
Výrobek P 60 mg 5 775 202 509
Výrobek S 3*10 mg 107 630 3 774 206
Výrobek N 2*10 mg 93 005 3 261 359
Výrobek A 3*10 mg 21 952 769 780
Celkem 238 331 8 357 4318 357 431

Alokace náklad ů ostatních 
obslužn ě výrobních 

středisek na st ředisko 
Výroba tablet (K č)

 

V příloze č. 6 je souhrnný přehled přiřazení nákladů střediska Výroba tablet 

nákladovým objektům dle jednotlivých aktivit a propočteny náklady na 1000 ks tablet volné 

výroby daných výrobků. 

Volná výroba tablet je předána středisku Balení tablet, kde jsou vytvořeny finální 

výrobky – balení. Pro středisko Balení tablet je tak obdobným způsobem sestavena kalkulace 

nákladů. Postup výpočtu nákladů na nákladové objekty střediska je uveden v přílohách 7-11. 



 51 

V příloze č. 12 je proveden výpočet nákladů středisek Výroba tablet a Balení tablet na 

1 ks balení finálních nákladových objektů. 

V tabulce 4.33 je vypočtena výše kalkulační položky standardní cena výrobku ve 

struktuře kalkulačního vzorce kalkulace ABC, uvedeného v tabulce 3.3. Náklady na přímý 

materiál jsou převzaty z THN pro výrobu daného druhu výrobku. 

Tab 4.33 Kalkulace nákladů metodou ABC na 1 ks balení tablet

Položky kalkula čního vzorce
Výrobek C 

20 mg
Výrobek P 

60 mg
Výrobek S 
3*10 mg

Výrobek N 
2*10 mg

Výrobek A 
3*10 mg

Přímý materiál (Kč) 27,07 92,40 4,98 16,11 5,64
Vážení - variabilní náklady (Kč) 0,29 0,45 0,11 0,22 0,19
Vážení - fixní náklady (Kč) 0,66 1,03 0,25 0,50 0,44
Granulování - variabilní náklady (Kč) 0,00 1,68 0,00 0,00 0,00
Granulování - fixní náklady (Kč) 0,00 12,13 0,00 0,00 0,00
Presování - variabilní náklady (Kč) 0,22 0,42 0,16 0,27 0,27
Presování - fixní náklady (Kč) 0,62 1,18 0,46 0,76 0,75
Potahování - variabilní náklady (Kč) 0,00 0,00 0,15 0,21 0,00
Potahování - fixní náklady (Kč) 0,00 0,00 0,29 0,41 0,00
Blistrování - variabilní náklady (Kč) 0,00 0,00 0,24 0,35 0,41
Blistrování - fixní náklady (Kč) 0,00 0,00 0,69 1,03 1,18
Kontejner - variabilní náklady (Kč) 2,20 1,02 0,00 0,00 0,00
Kontejner - fixní náklady (Kč) 5,02 2,33 0,00 0,00 0,00
Náklady kvality (Kč) 11,05 6,50 1,24 1,03 1,13
Náklady ostatních obslužně výrobních středisek (Kč) 1,67 3,08 2,02 1,67 2,02

Standardní cena (K č) 48,80 122,24 10,58 22,55 12,03  

4.3. Zhodnocení metod tvorby kalkulací nákladů používaných ve společnosti 

Pro názornost je uvedena porovnávací tabulka kalkulací nákladů vytvořených 

přirážkovou metodou a metodou ABC, kde jsou uvedeny pouze standardní ceny finálních 

výrobků. 

Tab 4.34 Přehled standardních cen finálních výrobků, vypočtených přirážkovou metodou a metodou ABC

Výrobek C 
20 mg

Výrobek P 
60 mg

Výrobek S 
3*10 mg

Výrobek N 
2*10 mg

Výrobek A 
3*10 mg

Přirážková kalkulace 48,45 114,23 9,63 23,49 12,03
Kalkulace metodou ABC 48,80 122,24 10,58 22,55 12,03

Standardní cena (K č/1ks balení tablet)
Kalkula ční metoda

 

Kalkulační jednice je u obou metod kalkulací stejná pro středisko Výroba tablet i 

Balení tablet. 

Kalkulace metodou ABC je zcela jistě přesnější, není založená na jedné vztažné 

veličině, přímým mzdách (Nh), ale využívá více klíčů, které adresněji a správněji rozvrhnou 

náklady na nákladový objekt. Nákladovému objektu jsou přiřazeny pouze náklady aktivit 

(technologických operací), kterými daný nákladový objekt prochází, viz. tabulka 4.20. 

Nejvíce je to zřejmé u přípravku P, který prochází velmi drahou výrobní operací – 

granulováním, která přirážkovou metodou kalkulace není zohledněna. Všechny přípravky, 

vyráběné nebo balené na drahých výrobních zařízeních, které spotřebovávají nadprůměrné 
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množství energie jsou v přirážkové metodě nákladově podhodnocené. Naopak přípravky 

náročné na lidskou práci jsou nadhodnocené. Neexistuje ani důvod, proč zatěžovat pracnější 

výrobky vyššími náklady obslužně výrobních středisek u přirážkové kalkulace. Rozvrhování 

nákladů středisek kvality, nákupu nebo skladů dle Nh je sporné, protože neexistuje příčinná 

souvislost mezi Nh a skutečně vynaloženými náklady. 

Vypovídací schopnost přirážkové kalkulace klesá se snižujícím se poměrem přímých 

mezd na celkových nákladech. Jelikož cena hmotného majetku s růstem technologicky 

náročnější výroby roste (odpisy), energetické náklady rostou v posledních letech dvojnásobně 

v porovnání s růstem mezd přímých pracovníků, existuje proto již velmi malá příčinná 

souvislost mezi celkovými nepřímými náklady a přímými mzdovými náklady. V případě 

náhrady přímých mezd (Nh) jako rozvrhové základny u přirážkové kalkulace odpisy 

(vycházejícími ze strojových hodin), bychom k přesnějšímu výsledku nedospěli. Poměr 

adresných odpisů na celkových nákladech je zhruba stejný jako u přímých mezd. Nevýhodou 

by byla také nulová zkušenost pracovníků společnosti s používáním strojových hodin pro 

rozvrhování, zatímco Nh jsou ve společnosti používány již několik desetiletí.  

Přirážková i ABC kalkulace nákladů nevyjadřuje úplné vlastní náklady, chybí správní 

a marketingová režie, náklady výzkum a vývoj. Proto je možno posuzovat pouze tzv. hrubou 

marži výrobků, nikoli provozní zisk na výrobek.  

Metoda ABC umožňuje samostatné ocenění jednotlivých aktivit, jejichž porovnání v 

rámci skupiny usnadňuje stanovení komparativní výhody dané společnosti. Vyrábí-li jiná 

společnost ve skupině např. granulované přípravky, porovnáním nákladů na 1000 ks 

granulovaných tablet je zjištěno, kde je výroba hospodárnější. 

 U kalkulace ABC má kalkulační vzorec charakter dynamického kalkulačního vzorce 

– je možné rozdělit náklady na fixní a variabilní, což umožňuje vypočítat příspěvek na úhradu 

dle metody Direct Costing, ne však důsledně, protože kalkulační položky náklady kvality a 

náklady ostatních obslužně výrobních středisek nejsou rozděleny na fixní a variabilní část. 

Oba způsoby kalkulací jsou v podstatné míře závislé na odhadech pracovníků 

střediska Controlling v důsledku alokace nákladů obslužně výrobních středisek na jednotlivá 

výrobní střediska a u kalkulace metodou ABC pak navíc rozdělení nákladů na variabilní a 

fixní, což může značně ovlivnit přiřazení nákladů nákladovým objektům. 

V případě sledované společnosti je možné najít potenciál ke zlepšení přesnosti 

stávající kalkulace vytvořené metodou ABC. Odpisy by bylo vhodné na nákladové objekty 

alokovat dle strojových hodin, nikoli Nh. Z důvodů velkých nevyužitých kapacit však není 

pro společnost sledování strojových hodin činnost nezbytná. Evidence normování a 



 53 

aktualizace strojových hodin je velmi komplikovaná záležitost. Po konzultaci s pracovníky 

střediska Controlling a zástupcem vedení společnosti bylo rozhodnuto, že samotná tvorba 

kalkulací není zatím důvodem k jejich zavedení. 
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5. ZÁVĚR 

Předmětem bakalářské práce je analýza způsobu kalkulování nákladů pomocí 

přirážkové kalkulace a kalkulace Activity Based Costing v podmínkách společnosti zabývající 

se farmaceutickou výrobou. 

Cílem bakalářské práce je porovnat přirážkovou kalkulaci nákladů a metodu Activity 

Based Costing v této společnosti na základě provedené analýzy a kalkulací nákladů 

vytvořených oběma metodami u vybraných výrobků. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a část aplikační. 

V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti teorie nákladů a kalkulací, 

roztříděny náklady dle nejznámějších členění nákladů, definovány základní klasifikace 

kalkulací, popsána struktura kalkulace, kalkulační vzorec a předpoklady pro tvorbu kalkulací. 

Dále je zde podrobně pospána přirážková kalkulace a její použití. Následně je 

charakterizována metoda Activity Based Costing (ABC), příčiny vzniku této kalkulační 

metody a postup její aplikace. V závěru teoretické části je provedeno srovnání obou 

kalkulačních metod. 

V aplikační části je popsán profil společnosti, její organizační a ekonomická struktura 

včetně náplně činnosti nákladových středisek společnosti. Dále jsou charakterizována zisková 

střediska a jejich význam. Ze sortimentu výrobního portfolia společnosti byly vybrány 

výrobky představující reprezentanty sortimentu výroby tablet, pro než je popsán 

technologický postup výroby a je zpracována kalkulace nákladů oběma metodami. Dané 

reprezentanty představuje 5 druhů výrobků - tablet, které jsou zpracovávány ve výrobních 

střediscích Výroba tablet a Balení tablet. Dále je zjištěn a analyzován postup tvorby kalkulací 

těchto výrobků jak pro středisko Výroba tablet, tak i pro Balení tablet. Ve společnosti byla v 

roce 2006 nahrazena přirážková kalkulace nákladů kalkulací ABC.  

Na základě provedené analýzy lze charakterizovat shodné znaky obou metod 

kalkulací: 

 - kalkulační jednice - je stejná u obou metod, avšak odlišná pro středisko Výroba 

tablet – 1000 ks tablet a pro středisko Balení tablet – 1 ks balení tablet; 

 - ocenění zásob hotových výrobků – zásoby hotových výrobků jsou oceněny na 

úrovni vlastních nákladů výroby, což determinuje i využití obou kalkulačních metod; 

 - typ kalkulace podle času sestavení – jedná se o předběžné plánové kalkulace; 
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 - typ kalkulace dle charakteru výrobního procesu – jedná se o kalkulace ve 

stupňové výrobě, kde první stupeň představuje výroba tablet a druhý stupeň balení tablet, pro 

oba stupně jsou sestavovány kalkulace, přičemž v kalkulaci druhého výrobního stupně jsou 

zachyceny náklady předchozího výrobního stupně, náklady výroby tablet na 1000 ks tablet 

jsou přepočteny koeficientem přepočtu na 1 ks balení, kalkulace druhého stupně tak 

představuje kalkulaci průběžnou. 

Jako rozdílné znaky obou metod kalkulací lze uvést kalkulační vzorec, způsob 

rozvrhování nepřímých nákladů výrobních středisek (Výroba tablet a Balení tablet) a 

rozvrhování nákladů obslužně výrobních středisek. 

Specifické rysy přirážkové kalkulace jsou následující: 

 - kalkulační vzorec - východiskem kalkulačního vzorce přirážkové kalkulace jsou 

položky typového kalkulačního vzorce (přímý materiál, přímé mzdy, výrobní režie); 

 - rozvrhování nepřímých nákladů středisek Výroba a Balení tablet – u přirážkové 

kalkulace je používána pouze jedna rozvrhová základna - přímé mzdy, náklady na jednotlivé 

výrobky jsou rozvrhovány bez ohledu na to, kterými výrobními operacemi procházejí; 

 - rozvrhování nákladů obslužně výrobních středisek - náklady obslužně výrobních 

středisek jsou alokovány na kalkulační jednici rovněž prostřednictvím přímých mezd. 

Specifické rysy kalkulace ABC jsou následující: 

- kalkulační vzorec – má podobu dynamického kalkulačního vzorce, kde jsou 

samostatné kalkulační položky pro jednotlivé výrobní operace a zvlášť vyjádřeny náklady 

obslužně výrobních středisek. 

- rozvrhování nepřímých nákladů středisek Výroba a Balení tablet – rozvrhování 

nepřímých nákladů probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku jsou náklady přiřazeny 

aktivitám dle rozdílných vztažných veličin – klíčů, kterými jsou: normohodiny, odpisy 

výrobních zařízení a naturální vztažné veličiny – kWh a m2. Ve druhém kroku jsou náklady 

aktivit přiřazeny kalkulační jednici dle normohodin, které vybraný výrobek spotřebuje 

z celkových normohodin potřebných pro danou aktivitu. Kalkulační jednici jsou přiřazeny 

pouze náklady aktivit (výrobních operací), kterými daný výrobek prochází.  

- rozvrhování nákladů obslužně výrobních středisek - pro účely kalkulace ABC 

jsou náklady obslužně výrobních středisek rozděleny na náklady kvality a náklady ostatních 

obslužně výrobních středisek, z důvodu alokace nákladů na jednici podle odlišných klíčů. Pro 

náklady kvality jsou to náklady analýz a pro náklady ostatních obslužně výrobních středisek 

je to počet vyrobených kalkulačních jednic. 
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Dle postupu tvorby kalkulací nákladů ve společnosti je proveden výpočet nákladů na 

kalkulační jednici oběma metodami. Výpočet je zpracován v programu MS Excel a výsledky 

jsou uvedeny v kapitolách 4.1 a 4.2. Data potřebná pro výpočet kalkulací nákladů jsou 

poskytnuta pracovníky střediska Controlling. Náklady na přímý materiál nejsou detailně 

specifikovány dle jednotlivých surovin, do kalkulace jsou převzaty z technicko 

hospodářských norem jako celek. 

V závěru 4. kapitoly je provedeno vzájemné porovnání kalkulací nákladů, ze kterého 

vyplynulo, že: 

 - ABC metoda kalkulace je přesnější, protože přiřazuje náklady aktivit pouze těm 

výrobkům, které danou aktivitou procházejí, zatímco přirážková kalkulace technologický 

postup výroby nezohledňuje; 

 - přesnost přirážkové kalkulace klesá se snižujícím se poměrem přímých mezd na 

celkových nákladech, jelikož neúměrně s mzdovými náklady roste cena hmotného majetku    

a energetických nákladů; 

 - oba způsoby kalkulací nákladů jsou závislé na odhadech pracovníků střediska 

Controlling (procentní alokace nákladů obslužně výrobních středisek na výrobní střediska      

a rozdělení nákladů na fixní a variabilní část), proto by bylo vhodné, kdyby se důsledně dbalo 

na každoroční aktualizaci těchto odhadů; 

 - odpisy ve výrobních střediscích by bylo vhodné alokovat na kalkulační jednici dle 

strojových hodin, protože mají větší příčinnou souvislost s dobou zpracování vyjádřenou 

strojovým časem než pomocí normohodin. 

Výše uvedené závěry jsou všeobecně platné i pro tvorbu plánových kalkulací v 

ostatních výrobních procesech společnosti Gama s. r. o. (výroba kapalných lékových forem a 

tobolek), protože kalkulace nákladů těchto výrobků jsou sestavovány stejným postupem jako 

pro proces výroby tablet. 
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Příloha č. 1 Schéma technologického procesu výroby tablet 
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PRESOVÁNÍ 
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MÍCHÁNÍ 



  

 
Příloha č. 2 Rozdělení nákladových účtů střediska Výroba tablet na variabilní a fixní 

        část 
 
Účet Název ú čtu Popis ú čtu CELKEM VAR % FIX % Variabilní (K č) Fixní (K č)

Skupina 
náklad ů

50103 Spotreba rezij.materialu Spotřeba rež. mat. 775 289 40 60 310 116 465 173 Ostatní náklady
50105 Spotreba propag.tiskovin Spotřeba rež. mat. 2 160 0 100 0 2 160 Ostatní náklady
50106 Drobny majetek Spotřeba rež. mat. 67 500 50 50 33 750 33 750 Ostatní náklady
50107 Nabytek Spotřeba rež. mat. 27 000 30 70 8 100 18 900 Ostatní náklady
50110 Kancelarska technika Spotřeba rež. mat. 9 000 0 100 0 9 000 Ostatní náklady
50111 Nahradni dily vyr.zar. Údržba 295 200 50 50 147 600 147 600 Ostatní náklady
50201 Elektrina Spotřeba energie 1 159 740 40 60 463 896 695 844 Spotřeba energie
50202 Pitna voda Spotřeba energie 105 750 25 75 26 438 79 313 Spotřeba energie
51101 Opravy a udrzba stroju Údržba 450 000 40 60 180 000 270 000 Ostatní náklady
51201 Cestovne st.zam. ostatni Cestovní náklady 13 500 50 50 6 750 6 750 Ostatní náklady
51203 Cestovne st.zam. ubyt. Cestovní náklady 10 800 50 50 5 400 5 400 Ostatní náklady
51204 Cestovne st.zam. stravne Cestovní náklady 10 800 50 50 5 400 5 400 Ostatní náklady
51301 Naklady na reprezentaci Spotřeba rež. mat. 15 030 75 25 11 273 3 758 Ostatní náklady
51805 Mereni a rozbory Údržba 56 700 0 100 0 56 700 Ostatní náklady
51807 Kuryrni sluzby, postovne Telefony 5 400 0 100 0 5 400 Ostatní náklady
51808 Uklidove, cistici sluzby Úklid 449 100 20 80 89 820 359 280 Ostatní náklady
51814 Kalibrace a validace Údržba 330 300 0 100 0 330 300 Ostatní náklady
51817 Telefony Telefony 28 800 25 75 7 200 21 600 Ostatní náklady
51821 Skoleni st.zam. Mzdy 87 953 25 75 18 362 69 591 Ostatní náklady
51852 Doprava - ostatni Ostatní náklady 112 500 0 100 0 112 500 Ostatní náklady
51862 Vyhled. st.zamestnancu Mzdy 64 616 100 0 64 616 0 Ostatní náklady
51864 Datove sluzby Telefony 14 510 0 100 0 14 510 Ostatní náklady
51881 Ostatni sluzby Ostatní náklady 5 400 0 100 0 5 400 Ostatní náklady
52101 Prime mzdy st.zam. Mzdy 1 753 423 100 0 1 753 423 0 Ostatní náklady
52102 Rezijni mzdy st.zam. Mzdy 1 261 289 0 100 0 1 261 289 Ostatní náklady
52103 Odmeny st.zam. Mzdy 58 255 100 0 58 255 0 Ostatní náklady
52105 Dovolena - prime Mzdy 216 741 100 0 216 741 0 Ostatní náklady
52106 Dovolena - neprime Mzdy 149 751 0 100 0 149 751 Ostatní náklady
52107 Odmeny-var.sl.mzdy prime Mzdy 171 340 100 0 171 340 0 Ostatní náklady
52108 Odmeny-var.sl.mzdy nepr. Mzdy 92 401 0 100 0 92 401 Ostatní náklady
52122 Odmeny - dobre napady Mzdy 6 802 100 0 6 802 0 Ostatní náklady
52401 Zakon.social.poj.prime Mzdy 513 127 100 0 513 127 0 Ostatní náklady
52402 Zakon. soc.poj.neprime Mzdy 387 122 0 100 0 387 122 Ostatní náklady
52403 Soc.poj. z odmen pr. Mzdy 44 548 100 0 44 548 0 Ostatní náklady
52404 Soc.poj.z odmen nepr. Mzdy 24 024 0 100 0 24 024 Ostatní náklady
52411 Zakon.zdrav.poj. prime Mzdy 177 621 100 0 177 621 0 Ostatní náklady
52412 Zakon. zdrav.poj.neprime Mzdy 134 004 0 100 0 134 004 Ostatní náklady
52413 Zdrav.poj.z odmen pr. Mzdy 15 421 100 0 15 421 0 Ostatní náklady
52414 Zdrav.poj.z odmen nepr. Mzdy 8 316 0 100 0 8 316 Ostatní náklady
52701 Prispevek zav.stravovani Mzdy 125 204 0 100 0 125 204 Ostatní náklady
52702 Penzijni pojisteni-prime Mzdy 44 891 100 0 44 891 0 Ostatní náklady
52704 Zivotni pojisteni-prime Mzdy 16 324 100 0 16 324 0 Ostatní náklady
52705 Penzijni pojist-neprime Mzdy 41 246 0 100 0 41 246 Ostatní náklady
52806 Dary zamestnan. jubilea Mzdy 37 952 0 100 0 37 952 Ostatní náklady
54812 Pojistne majetku a prer. Pojištění budov 780 431 0 100 0 780 431 Ostatní náklady
54814 Pojistne zahr.cest Mzdy 770 50 50 340 430 Ostatní náklady
54815 Poj.odp.za skodu zp.zam. Mzdy 19 021 100 0 19 021 0 Ostatní náklady
55110 Ucetni odpisy DHM Odpisy 7 206 037 0 100 0 7 206 037 Odpisy
59906 Alokace soc.nakladu Mzdy 108 036 30 70 27 366 80 670 Ostatní náklady
59912 Provozni prevod kotelna Spotřeba energie 1 590 211 50 50 795 106 795 106 Spotřeba energie
59914 Alokace odpadu Odpady 687 863 50 50 343 932 343 932 Ostatní náklady

CELKEM 19 769 217 5 582 975 14 186 242

 



  

 

Příloha č. 3 Schéma aktivit pro výrobu tablet pro potřeby kalkulace ABC 

GRANULOVÁNÍ 

POTAHOVÁNÍ 

STŘEDISKO BALENÍ TABLET 

VÁŽENÍ 

PRESOVÁNÍ 

STŘEDISKO VÝROBA TABLET 

BLISTROVÁNÍ KONTEJNER 



  

 
 

Aktivity
Klíč k přiřazení náklad ů na 

aktivitu
Alokované 

náklady (K č)

Nh 1 289 397
Odpisy 0
Spotřeba energie 449 904

Alokované náklady aktivity Vážení VAR 1 739 301

Nh 1 623 154
Odpisy 1 770 008
Spotřeba energie 549 592

Alokované náklady aktivity Vážení FIX 3 942 754

Nh 97 249
Odpisy 0
Spotřeba energie 64 272

Alokované náklady aktivity Granulování VAR 161 521

Nh 122 421
Odpisy 966 987
Spotřeba energie 78 513

Alokované náklady aktivity Granulování FIX 1 167 921

Nh 1 748 454
Odpisy 0
Spotřeba energie 449 904

Alokované náklady aktivity Presování VAR 2 198 357

Nh 2 201 037
Odpisy 3 387 901
Spotřeba energie 549 592

Alokované náklady aktivity Presování FIX 6 138 530

Nh 1 162 437
Odpisy 0
Spotřeba energie 321 360

Alokované náklady aktivity Potahování VAR 1 483 796

Nh 1 463 331
Odpisy 1 081 142
Spotřeba energie 392 566

Alokované náklady aktivity Potahování FIX 2 937 038

Celkem 19 769 217

Presování VAR

Presování FIX

Potahování VAR

Potahování FIX

Vážení VAR

Vážení FIX

Granulování VAR

Granulování FIX

 

Příloha č. 4 Přehled nákladů střediska Výroba tablet přiřazených aktivitám 



  

Příloha č. 5 Přiřazení nákladů aktivit nákladovým objektům střediska Výroba tablet 

Náklady

Sazba 
náklad ů 
aktivity 
(Kč/Nh)

Počet Nh na 
daný výrobek 

(Nh)

Náklady aktivity 
na vyrobený 

počet tablet (K č)

Plánovaný po čet 
vyrobených tablet 
na st ředisko (tisíc 

ks tablet)

Náklady aktivity 
na 1000 ks 
tablet (K č)

Vážení VAR 217,10 144 166 14,46

Vážení FIX 492,14 326 804 32,78
Granulování VAR 267,31 0 0,00
Granulování FIX 1 932,90 0 0,00
Presování VAR 202,36 109 943 11,03
Presování FIX 565,05 306 998 30,80
Potahování VAR 205,44 0 0,00
Potahování FIX 406,65 0 0,00
Celkem 887 911 89,07

Vážení VAR 217,10 43 727 7,57
Vážení FIX 492,14 99 123 17,16
Granulování VAR 267,31 161 521 27,97
Granulování FIX 1 932,90 1 167 921 202,24
Presování VAR 202,36 40 757 7,06
Presování FIX 565,05 113 808 19,71
Potahování VAR 205,44 0 0,00
Potahování FIX 406,65 0 0,00

Celkem 1 626 857 281,71

Vážení VAR 217,10 393 245 3,65
Vážení FIX 492,14 891 432 8,28
Granulování VAR 267,31 0 0,00
Granulování FIX 1 932,90 0 0,00
Presování VAR 202,36 586 461 5,45
Presování FIX 565,05 1 637 591 15,22
Potahování VAR 205,44 520 965 4,84
Potahování FIX 406,65 1 031 201 9,58
Celkem 5 060 895 47,02

Vážení VAR 217,10 1 017 498 10,94
Vážení FIX 492,14 2 306 526 24,80
Granulování VAR 267,31 0 0,00
Granulování FIX 1 932,90 0 0,00
Presování VAR 202,36 1 264 527 13,60
Presování FIX 565,05 3 530 973 37,97
Potahování VAR 205,44 962 832 10,35
Potahování FIX 406,65 1 905 837 20,49
Celkem 10 988 192 118,15

Vážení VAR 217,10 140 665 6,41
Vážení FIX 492,14 318 868 14,53
Granulování VAR 267,31 0 0,00
Granulování FIX 1 932,90 0 0,00
Presování VAR 202,36 196 668 8,96
Presování FIX 565,05 549 161 25,02
Potahování VAR 205,44 0 0,00
Potahování FIX 406,65 0 0,00
Celkem 1 205 362 54,91

93 005

21 952

5 775

107 630

4 687

0

6 249

4 687

201

604

201

0

Výrobek S 3*10 mg

Výrobek N 2*10 mg

1 811

0

2 898

2 536

Výrobek A 3*10 mg

648

0

972

0

Výrobek C 20 mg

Výrobek P 60 mg

664

0

543

0

9 969

 



  

 
 

 
Příloha č. 6 Přiřazení nákladů střediska Výroba tablet nákladovým objektům  

Náklady
Náklady aktivity 

na vyrobený po čet 
tablet (K č)

Plánovaný po čet 
vyrobených tablet 
na st ředisko (tisíc 

ks tablet)

Náklady aktivity na 
1000 ks tablet (K č)

Vážení VAR 144 166 14,46
Vážení FIX 326 804 32,78
Granulování VAR 0 0,00
Granulování FIX 0 0,00
Presování VAR 109 943 11,03
Presování FIX 306 998 30,80

Potahování VAR 0 0,00
Potahování FIX 0 0,00
Náklady kvality 698 151 70,03
Náklady ostatních výrobně obslužných středisek 349 578 35,07
Celkem 1 935 640 194,17

Vážení VAR 43 727 7,57
Vážení FIX 99 123 17,16
Granulování VAR 161 521 27,97
Granulování FIX 1 167 921 202,24
Presování VAR 40 757 7,06
Presování FIX 113 808 19,71

Potahování VAR 0 0,00
Potahování FIX 0 0,00
Náklady kvality 80 435 13,93
Náklady ostatních výrobně obslužných středisek 202 509 35,07
Celkem 1 909 801 330,70

Vážení VAR 393 245 3,65
Vážení FIX 891 432 8,28
Granulování VAR 0 0,00
Granulování FIX 0 0,00
Presování VAR 586 461 5,45
Presování FIX 1 637 591 15,22
Potahování VAR 520 965 4,84
Potahování FIX 1 031 201 9,58
Náklady kvality 2 792 453 25,94
Náklady ostatních výrobně obslužných středisek 3 774 206 35,07
Celkem 11 627 554 108,03

Vážení VAR 1 017 498 10,94
Vážení FIX 2 306 526 24,80
Granulování VAR 0 0,00
Granulování FIX 0 0,00
Presování VAR 1 264 527 13,60
Presování FIX 3 530 973 37,97
Potahování VAR 962 832 10,35
Potahování FIX 1 905 837 20,49
Náklady kvality 2 070 438 22,26
Náklady ostatních výrobně obslužných středisek 3 261 359 35,07
Celkem 16 319 988 175,47

Vážení VAR 140 665 6,41
Vážení FIX 318 868 14,53
Granulování VAR 0 0,00
Granulování FIX 0 0,00
Presování VAR 196 668 8,96
Presování FIX 549 161 25,02
Potahování VAR 0 0,00
Potahování FIX 0 0,00
Náklady kvality 247 355 11,27
Náklady ostatních výrobně obslužných středisek 769 780 35,07
Celkem 2 222 497 101,24

93 005

21 952

Výrobek A 3*10 mg

Výrobek C 20 mg

Výrobek P 60 mg

Výrobek S 3*10 mg

Výrobek N 2*10 mg

9 969

5 775

107 630



  

Příloha č. 7 Rozdělení nákladových účtů střediska Balení tablet na variabilní a fixní 
        část 

 
Účet Název ú čtu Popis ú čtu CELKEM VAR % FIX % Variabilní (K č) Fixní (K č)

Skupina 
náklad ů

50103 Spotreba rezij.materialu Spotřeba rež. mat. 472 500 40 60 189 000 283 500 Ostatní náklady
50106 Drobny majetek Spotřeba rež. mat. 81 000 50 50 40 500 40 500 Ostatní náklady
50107 Nabytek Spotřeba rež. mat. 40 500 30 70 12 150 28 350 Ostatní náklady
50110 Kancelarska technika Spotřeba rež. mat. 21 600 0 100 0 21 600 Ostatní náklady
50111 Nahradni dily vyr.zar. Údržba 540 000 50 50 270 000 270 000 Ostatní náklady
50201 Elektrina Spotřeba energie 631 890 40 60 252 756 379 134 Spotřeba energie
50202 Pitna voda Spotřeba energie 31 500 25 75 7 875 23 625 Spotřeba energie
51101 Opravy a udrzba stroju Údržba 462 600 40 60 185 040 277 560 Ostatní náklady
51201 Cestovne st.zam. ostatni Cestovní náklady 43 200 50 50 21 600 21 600 Ostatní náklady
51805 Mereni a rozbory Údržba 10 800 0 100 0 10 800 Ostatní náklady
51807 Kuryrni sluzby, postovne Telefony 8 640 0 100 0 8 640 Ostatní náklady
51808 Uklidove, cistici sluzby Úklid 243 000 20 80 48 600 194 400 Ostatní náklady
51814 Kalibrace a validace Údržba 21 600 0 100 0 21 600 Ostatní náklady
51817 Telefony Telefony 24 840 25 75 6 210 18 630 Ostatní náklady
51821 Skoleni st.zam. Mzdy 28 477 25 75 7 833 20 645 Ostatní náklady
51852 Doprava - ostatni Ostatní náklady 135 000 0 100 0 135 000 Ostatní náklady
51861 Agenturni zamestn.direct Mzdy 575 679 100 0 575 679 0 Ostatní náklady
51862 Vyhled. st.zamestnancu Mzdy 6 910 100 0 6 910 0 Ostatní náklady
51864 Datove sluzby Telefony 12 696 0 100 0 12 696 Ostatní náklady
51881 Ostatni sluzby Ostatní náklady 108 000 0 100 0 108 000 Ostatní náklady
51882 Priprava obaloveho mat. Ostatní náklady 27 000 0 100 0 27 000 Ostatní náklady
52101 Prime mzdy st.zam. Mzdy 1 014 907 100 0 1 014 907 0 Ostatní náklady
52102 Rezijni mzdy st.zam. Mzdy 1 062 540 0 100 0 1 062 540 Ostatní náklady
52103 Odmeny st.zam. Mzdy 22 307 100 0 22 307 0 Ostatní náklady
52105 Dovolena - prime Mzdy 117 443 100 0 117 443 0 Ostatní náklady
52106 Dovolena - neprime Mzdy 102 386 0 100 0 102 386 Ostatní náklady
52107 Odmeny-var.sl.mzdy prime Mzdy 98 216 100 0 98 216 0 Ostatní náklady
52108 Odmeny-var.sl.mzdy nepr. Mzdy 102 012 0 100 0 102 012 Ostatní náklady
52122 Odmeny - dobre napady Mzdy 15 947 100 0 15 947 0 Ostatní náklady
52401 Zakon.social.poj.prime Mzdy 296 484 100 0 296 484 0 Ostatní náklady
52402 Zakon. soc.poj.neprime Mzdy 309 798 0 100 0 309 798 Ostatní náklady
52403 Soc.poj. z odmen pr. Mzdy 25 536 100 0 25 536 0 Ostatní náklady
52404 Soc.poj.z odmen nepr. Mzdy 26 523 0 100 0 26 523 Ostatní náklady
52411 Zakon.zdrav.poj. prime Mzdy 102 629 100 0 102 629 0 Ostatní náklady
52412 Zakon. zdrav.poj.neprime Mzdy 107 238 0 100 0 107 238 Ostatní náklady
52413 Zdrav.poj.z odmen pr. Mzdy 8 839 100 0 8 839 0 Ostatní náklady
52414 Zdrav.poj.z odmen nepr. Mzdy 9 181 0 100 0 9 181 Ostatní náklady
52701 Prispevek zav.stravovani Mzdy 78 927 0 100 0 78 927 Ostatní náklady
52702 Penzijni pojisteni-prime Mzdy 11 482 100 0 11 482 0 Ostatní náklady
52704 Zivotni pojisteni-prime Mzdy 19 136 100 0 19 136 0 Ostatní náklady
52705 Penzijni pojist-neprime Mzdy 18 494 0 100 0 18 494 Ostatní náklady
52706 Zivotni pojisteni-neprim Mzdy 15 132 0 100 0 15 132 Ostatní náklady
52806 Dary zamestnan. jubilea Mzdy 30 357 0 100 0 30 357 Ostatní náklady
54812 Pojistne majetku a prer. Pojištění budov 548 475 0 100 0 548 475 Ostatní náklady
54815 Poj.odp.za skodu zp.zam. Mzdy 15 181 100 0 15 181 0 Ostatní náklady
55110 Ucetni odpisy DHM Odpisy 5 679 136 0 100 0 5 679 136 Odpisy
59906 Alokace soc.nakladu Mzdy 68 986 30 70 22 618 46 368 Ostatní náklady
59912 Provozni prevod kotelna Spotřeba energie 840 318 50 50 420 159 420 159 Spotřeba energie
59914 Alokace odpadu Odpady 65 310 50 50 32 655 32 655 Ostatní náklady

CELKEM 14 340 351 3 847 692 10 492 659
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Příloha č. 8 Přehled přiřazení nákladů střediska Balení tablet aktivitám 
 
Vlastní náklady střediska Balení tablet dle skupin nákladů v členění na variabilní a fixní část nákladů

Skupiny náklad ů
Variabilní náklady 

(Kč)
Fixní náklady 

(Kč)
Náklady celkem 

(Kč)

Ostatní náklady 3 166 902 3 990 606 7 157 508
Odpisy 0 5 679 136 5 679 136
Spotřeba energie 680 790 822 918 1 503 708
Celkem 3 847 692 10 492 659 14 340 351  
 

Přehled Nh na aktivity střediska Balení tablet

Aktivity Normohodiny (hod) %
Blistrování 14 848 72
Kontejner 5 639 28

Celkem 20 486 100  
 

Přiřazení odpisů střediska Balení tablet aktivitám

Aktivita
Odpisy výrobních za řízení 

(Kč)
Odpisy budov 

(Kč)
Odpisy na aktivitu 

(Kč)
Blistrování 3 568 028 974 401 4 542 430
Kontejner 892 870 243 836 1 136 706

Celkem odpisy 4 460 899 1 218 237 5 679 136  
 

Přiřazení spotřeby energie střediska Balení tablet aktivitám

Aktivita kWh
Variabilní 
náklady 

(Kč/kWh)

Variabilní 
náklady (K č) m2 Fixní náklady 

(Kč/m2)
Fixní náklady 

(Kč)

Blistrování 295 606 1,52 449 321 515 543 126
Kontejner 152 282 231 469 265 279 792

Celkem 447 888 680 790 780 822 918

1 055

 
 
Náklady střediska Balení tablet přiřazené aktivitám 

Aktivity
Klíč k p řiřazení náklad ů 

na aktivitu
Alokované 

náklady (K č)

Nh 2 295 265
Odpisy 0
Spotřeba energie 449 321

Alokované náklady aktivity Blistrování VAR 2 744 586

Nh 2 892 258
Odpisy 4 542 430
Spotřeba energie 543 126

Alokované náklady aktivity Blistrování FIX 7 977 814

Nh 871 637
Odpisy 0
Spotřeba energie 231 469

Alokované náklady aktivity Kontejner VAR 1 103 105

Nh 1 098 348
Odpisy 1 136 706
Spotřeba energie 279 792

Alokované náklady aktivity Kontejner FIX 2 514 846

Celkem 14 340 351

Blistrování VAR

Blistrování FIX

Kontejner VAR

Kontejner FIX
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Příloha č. 8 Přehled přiřazení nákladů střediska Balení tablet aktivitám 
 
Součet nákladů alokovaných na aktivity střediska Balení tablet
Aktivity VAR  (Kč) FIX  (Kč) Celkem  (K č)
Blistrování 2 744 586 7 977 814 10 722 400
Kontejner 1 103 105 2 514 846 3 617 951
Celkem za aktivity 3 847 692 10 492 660 14 340 351  

 

Výpočet sazby nákladů aktivit střediska Balení tablet na Nh

Aktivity
Alokované náklady 

(Kč)
Nh na aktivitu 

(Nh)

Sazba náklad ů 
aktivity na Nh 

(Kč/Nh)
Blistrování VAR 2 744 586 184,85
Blistrování FIX 7 977 814 537,30
Kontejner VAR 1 103 105 195,64
Kontejner FIX 2 514 846 446,01

14 848

5 639
 



 

  

Příloha č. 9 Přiřazení nákladů aktivit nákladovým objektům střediska Balení tablet 
 
Přehled Nh na jednotlivé aktivity a výrobky

Výrobky
Blistrování 

(Nh)
Kontejner 

(Nh)
Normohodiny 

(hod)

Výrobek C 20 mg 0 5 146 5 146
Výrobek P 60 mg 0 493 493
Výrobek S 3*10 mg 4 523 0 4 523
Výrobek N 2*10 mg 8 743 0 8 743
Výrobek A 3*10 mg 1 582 0 1 582

Celkem 14 848 5 639 20 486  
 

Náklady

Sazba 
náklad ů 
aktivity 
(Kč/Nh)

Počet Nh na 
daný výrobek 

(Nh)

Náklady aktivity 
na vyrobený 
počet balení 
tablet (K č)

Plánovaný po čet 
vyrobených balení 

na st ředisko (ks 
balení)

Náklady aktivity 
na 1 ks balení 

tablet (K č)

Blistrování VAR 184,85 0 0,00
Blistrování FIX 537,30 0 0,00
Kontejner VAR 195,64 1 006 690 2,20
Kontejner FIX 446,01 2 295 039 5,02
Celkem 3 301 729 7,22

Blistrování VAR 184,85 0 0,00
Blistrování FIX 537,30 0 0,00
Kontejner VAR 195,64 96 416 1,02
Kontejner FIX 446,01 219 807 2,33
Celkem 316 223 3,36

Blistrování VAR 184,85 836 025 0,24
Blistrování FIX 537,30 2 430 113 0,69
Kontejner VAR 195,64 0 0,00
Kontejner FIX 446,01 0 0,00
Celkem 3 266 138 0,92

Blistrování VAR 184,85 1 616 154 0,35
Blistrování FIX 537,30 4 697 748 1,03
Kontejner VAR 195,64 0 0,00
Kontejner FIX 446,01 0 0,00
Celkem 6 313 902 1,38

Blistrování VAR 184,85 292 407 0,41
Blistrování FIX 537,30 849 952 1,18
Kontejner VAR 195,64 0 0,00
Kontejner FIX 446,01 0 0,00
Celkem 1 142 359 1,59

457 043

0

8 743

Výrobek C 20 mg

Výrobek N 2*10 mg

Výrobek A 3*10 mg

Výrobek P 60 mg

Výrobek S 3*10 mg

0

94 220

3 533 551

4 580 645

720 658

4 523

0

5 146

0

493

0

1 582

 



 

  

Příloha č. 10 Přiřazení nákladů obslužně výrobních středisek nákladovým objektům  
                      střediska Balení tablet 
 
Výpočet nákladů analýz střediska Balení tablet

Výrobky
Náklady na kvalitu 

vstupního materiálu 
(Kč/šarže)

Náklady na výstupní 
kvalitu (K č/šarže)

Celkové náklady na 
kvalitu (K č/šarže)

Počet šarží
Náklady analýz 

(Kč)

Výrobek C 20 mg 847 14 381 15 228 289 4 400 830
Výrobek P 60 mg 847 14 381 15 228 35 532 972
Výrobek S 3*10 mg 847 14 381 15 228 107 1 629 373
Výrobek N 2*10 mg 847 11 254 12 102 220 2 662 340
Výrobek A 3*10 mg 847 13 755 14 603 39 569 499

Celkem 9 795 013  
 
Výpočet alokovaných nákladů kvality na středisko Balení tablet

Výrobn ě obslužná st řediska
Náklady obslužn ě výrobních 

středisek (K č)

Alokace náklad ů 
kvality na st ředisko 

Balení tablet (%)

Alokace náklad ů kvality na 
středisko Balení tablet (K č)

Kvalita vstupního materiálu 5 191 649 25 1 297 912
Výstupní kvalita 34 067 227 25 8 516 807

Celkové náklady kvality (K č) 39 258 876 9 814 719  
 
Výpočet nákladů kvality střediska Balení tablet na výrobek

Výrobky
Alokace náklad ů kvality na 
středisko Balení tablet (K č)

Vztažná veli čina 
náklady analýz (K č)

Náklady kvality na výrobek (K č)

Výrobek C 20 mg 4 400 830 4 409 683
Výrobek P 60 mg 532 972 534 045
Výrobek S 3*10 mg 1 629 373 1 632 651
Výrobek N 2*10 mg 2 662 340 2 667 696
Výrobek A 3*10 mg 569 499 570 645
Celkem 9 814 719 9 795 013 9 814 719  
 
Výpočet alokovaných nákladů ostatních obslužně výrobních středisek na středisko Balení tablet

Výrobn ě obslužná st řediska
Náklady obslužn ě výrobních 

středisek (K č)

Alokace náklad ů 
ostatních obslužn ě 
výrobních st ředisek 
na st ředisko Balení 

tablet (%)

Alokace náklad ů ostatních 
obslužn ě výrobních st ředisek 
na st ředisko Balení tablet (K č)

Plánování 2 728 958 20 545 792
Nákup 4 886 540 20 977 308
Sklad materiálu a surovin 14 747 858 10 1 474 786
Dispečink 1 060 883 20 212 177
Údržba 5 606 701 15 841 005
Jakost 13 792 775 20 2 758 555
Budovy 10 618 224 15 1 592 734
BOZP 2 542 338 15 381 351
Životní prostředí 2 305 694 15 345 854
Celkové náklady kvality (K č) 58 290 121 9 129 561  
 
Výpočet nákladů ostatních obslužně výrobních středisek na střediska Balení tablet na výrobek

Výrobky

Alokace náklad ů ostatních 
obslužn ě výrobních 

středisek na st ředisko 
Balení tablet (K č)

Plánovaný po čet 
vyrobených balení 

na st ředisko (ks 
balení)

Alokace náklad ů ostatních 
obslužn ě výrobních st ředisek 
na st ředisko Balení tablet (K č)

Výrobek C 20 mg 457 043 444 550
Výrobek P 60 mg 94 220 91 645
Výrobek S 3*10 mg 3 533 551 3 436 967
Výrobek N 2*10 mg 4 580 645 4 455 439
Výrobek A 3*10 mg 720 658 700 960
Celkem 9 129 561 9 386 117 9 129 561  



 

  

 
 

Náklady
Náklady aktivity 

na vyrobený po čet 
balení tablet (K č)

Plánovaný po čet 
vyrobených balení 

na st ředisko (ks 
balení)

Náklady aktivity na 
1 ks balení tablet 

(Kč)

Blistrování VAR 0 0,00
Blistrování FIX 0 0,00
Kontejner VAR 1 006 690 2,20
Kontejner FIX 2 295 039 5,02
Náklady kvality 4 409 683 9,65
Náklady ostatních výrobně obslužných středisek 444 550 0,97
Celkem 8 155 962 17,85

Blistrování VAR 0 0,00
Blistrování FIX 0 0,00
Kontejner VAR 96 416 1,02
Kontejner FIX 219 807 2,33
Náklady kvality 534 045 5,67
Náklady ostatních výrobně obslužných středisek 91 645 0,97
Celkem 941 912 10,00

Blistrování VAR 836 025 0,24
Blistrování FIX 2 430 113 0,69
Kontejner VAR 0 0,00
Kontejner FIX 0 0,00
Náklady kvality 1 632 651 0,46
Náklady ostatních výrobně obslužných středisek 3 436 967 0,97
Celkem 8 335 756 2,36

Blistrování VAR 1 616 154 0,35
Blistrování FIX 4 697 748 1,03
Kontejner VAR 0 0,00
Kontejner FIX 0 0,00
Náklady kvality 2 667 696 0,58
Náklady ostatních výrobně obslužných středisek 4 455 439 0,97
Celkem 13 437 037 2,93

Blistrování VAR 292 407 0,41
Blistrování FIX 849 952 1,18
Kontejner VAR 0 0,00
Kontejner FIX 0 0,00
Náklady kvality 570 645 0,79
Náklady ostatních výrobně obslužných středisek 700 960 0,97
Celkem 2 413 964 3,35

720 658

Výrobek A 3*10 mg

Výrobek N 2*10 mg

Výrobek S 3*10 mg

94 220

3 533 551

4 580 645

Výrobek C 20 mg

Výrobek P 60 mg

457 043

Příloha č. 11 Přiřazení nákladů nákladovým objektům střediska Balení tablet 



 

 

 
 
 
Náklady nákladového objektu Výrobek C 20 mg Výrobek P 60 mg Výrobek S 3*10 mg Výro bek N 2*10 mg Výrobek A 3*10 mg

Koeficient p řepočtu na 1 ks balení 0,02 0,06 0,03 0,02 0,03
Vážení tablet - VAR (Kč/1000 ks) 14,46 7,57 3,65 10,94 6,41
Přepočet vážení tablet - VAR na 1 ks balení (K č/ 1 ks balení) 0,29 0,45 0,11 0,22 0,19

Vážení tablet - FIX (Kč/1000 ks) 32,78 17,16 8,28 24,80 14,53
Přepočet vážení tablet - FIX na 1 ks balení (K č/ 1 ks balení) 0,66 1,03 0,25 0,50 0,44

Granulování tablet - VAR (Kč/1000 ks) 0,00 27,97 0,00 0,00 0,00
Přepočet granulování tablet - VAR na 1 ks balení (K č/ 1 ks balení) 0,00 1,68 0,00 0,00 0,00

Granulování tablet - FIX (Kč/1000 ks) 0,00 202,24 0,00 0,00 0,00
Přepočet granulování tablet - FIX na 1 ks balení (K č/ 1 ks balení) 0,00 12,13 0,00 0,00 0,00

Presování tablet - VAR (Kč/1000 ks) 11,03 7,06 5,45 13,60 8,96
Přepočet presování tablet - VAR na 1 ks balení (K č/ 1 ks balení) 0,22 0,42 0,16 0,27 0,27

Presování tablet - FIX (Kč/1000 ks) 30,80 19,71 15,22 37,97 25,02
Přepočet presování tablet - FIX na 1 ks balení (K č/ 1 ks balení) 0,62 1,18 0,46 0,76 0,75

Potahování tablet - VAR (Kč/1000 ks) 0,00 0,00 4,84 10,35 0,00
Přepočet potahování tablet - VAR na 1 ks balení (K č/ 1 ks balení) 0,00 0,00 0,15 0,21 0,00

Potahování tablet - FIX (Kč/1000 ks) 0,00 0,00 9,58 20,49 0,00
Přepočet potahování tablet - FIX na 1 ks balení (K č/ 1 ks balení) 0,00 0,00 0,29 0,41 0,00

Náklady kvality střediska Výroba tablet na 1000 ks tablet (Kč) 70,03 13,93 25,94 22,26 11,27
Přepočet nákladů kvality střediska Výroba tablet na 1 ks balení (Kč) 1,40 0,84 0,78 0,45 0,34
Náklady kvality střediska Balení tablet na 1 ks balení (Kč) 9,65 5,67 0,46 0,58 0,79
Součet náklad ů kvality na 1 ks balení (K č) 11,05 6,50 1,24 1,03 1,13

Ostatní náklady obslužně výrobních středisek na středisko Výroba tablet na 1000 ks tablet (Kč) 35,07 35,07 35,07 35,07 35,07
Přepočet ostatních nákladů obslužně výrobních středisek na středisko Výroba tablet na 1 ks balení (Kč) 0,70 2,10 1,05 0,70 1,05
Ostatní náklady obslužně výrobních středisek na středisko Balení tablet na 1 ks balení (Kč) 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
Součet ostatních náklad ů obslužn ě výrobních st ředisek na 1 ks balení (K č) 1,67 3,08 2,02 1,67 2,02

Blistrování  - VAR (Kč/1 ks balení) 0,00 0,00 0,24 0,35 0,41

Blistrování  - FIX (Kč/1 ks balení) 0,00 0,00 0,69 1,03 1,18

Kontejner  - VAR (Kč/1 ks balení) 2,20 1,02 0,00 0,00 0,00

Kontejner  - FIX (Kč/1 ks balení) 5,02 2,33 0,00 0,00 0,00

Celkové náklady (K č/1 ks balení) 21,73 29,84 5,60 6,44 6,39

Příloha č. 12 Výpočet celkových nákladů středisek Výroba a Balení tablet na 1 ks balení tablet 



 

 

Resumé 

Komparace přirážkové a ABC metody kalkulace ve farmaceutické výrobě 

 

Pavla Kusá 

 

Předmětem této bakalářské práce je analýza způsobu kalkulování 

nákladů metodou přirážkové kalkulace a kalkulace Activity Based Costing. 

Cílem bakalářské práce je porovnat tyto metody kalkulací ve 

společnosti zabývající se farmaceutickou výrobou. 

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část aplikační. 

V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti teorie 

nákladů a kalkulací, podrobně pospána přirážková kalkulace a její použití. 

Dále je charakterizována metoda Activity Based Costing a postup její 

aplikace. V závěru teoretické části je provedeno srovnání obou kalkulačních 

metod. 

V aplikační části je popsán profil společnost, její organizační a 

ekonomická struktura, popsán postup tvorby kalkulací nákladů metodami 

přirážkové kalkulace a kalkulace Activity Based Costing. Dle postupu 

tvorby kalkulací nákladů je proveden výpočet kalkulací nákladů vybraných 

výrobků. V závěru aplikační části je provedeno zhodnocení obou metod 

kalkulací nákladů v rámci dané společnosti, ze kterého vyplynuly shodné a 

rozdílné znaky těchto přístupů k tvorbě kalkulací. 



 

 

Summary 

Comparison of overhead costing and ABC method of cost calculation in 

pharmaceutical production 

Pavla Kusá 

 

The subject of this bachelor thesis is to analyse cost calculation 

methods by the overhead costing and Activity Based Costing method of 

cost calculation. 

The aim of this bachelor thesis is to compare these methods of cost 

calculation in a pharmaceutical production. 

The bachelor thesis is divided into a theoretical and practical part. 

In the theoretical part there are explained basic concepts of theory of 

costs and calculations, there is also closely described the overhead costing 

and its usage. The Activity Based Costing method of cost calculation and its 

procedure of application are characterized as well. The comparison of both 

methods of cost calculation is performed in the end of the theoretical part. 

In the application part there is described the corporation profile, its 

organizational and economic structure and described the procedure of cost 

calculation creation by the overhead costing and Activity Based Costing 

method of cost calculation. According to the cost calculation methods are 

calculated costs of chosen products. In the end of the application part there 

are evaluated both methods of cost calculation of given company and it was 

found the identical and different marks of these approaches to the creation 

of cost calculation. 

 


