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Anotace 

Tato práce obsahuje přehled kalkulačních nástrojů a technik pouţívaných pro řízení 

podnikových nákladů. V práci jsou rozebrány jednotlivé přístupy k pojetí nákladů, filosofie 

řízení a optimalizace nákladů a objasněny efektivní postupy vedoucí ke sniţování nákladů. 

Jednotlivé nástroje a techniky jsou v rámci práce přehledně představeny. V práci jsou popsány 

a kriticky posouzeny jak tradiční koncepty kalkulace nákladů, tak také moderní a manaţerské 

nástroje a metody. Zvláštní pozornost je zde věnována konceptu Activity-based costing, kde 

je představena komplexní metodika této kalkulace. Cílem práce je jasně představit jednotlivé 

popisované postupy a koncepty a navrhnout je pro pouţití v konkrétním podniku. 

 

Klíčová slova: kalkulace, náklady, kalkulační techniky, moderní, manaţérské metody. 

 

Summary 

This thesis contains overview of estimating tools and techniques used for administration of 

corporate charges. In this work the particular approaches to conception of charges, philosophy 

of administration and optimalisation of charges are analyse as well as the effective procedures 

leading to abatement of charges are illustrated. Individual tools and techniques are in the 

abmits of work clearly introduced. In this thesis are described and criticaly advised as 

traditional concepts of calculation of the charges as well as modern and managerial tools and 

methods. Specific attention is here devoted to concept Aktivity-based costing where is 

introduced the complex metodology of this calculation. The aim of this work is to clearly 

introduce the individualy described processes and concepts and to nominte them for usage in 

concretecorporation. 

 

Key words: calculation, charges, calculative techniques, modern managerial methods. 
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Slovník použitých zkratek 

ABC activity-based costing (kalkulace podle aktivit) 

FN fixní náklady 

RZ rozvrhová základna 

ÚVN úplné vlastní náklady 

VN variabilní náklady 

RH hrubá rentabilita 

U celková marţe 

CV celkové výnosy 

u příspěvek na úhradu výrobku 

c cena jednotky výrobku 
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Úvod 

V současné době a prostředí, ve kterém podniky existují, si efektivní řízení podniku vyţaduje 

racionální hospodaření se všemi výrobními faktory, které mají k dispozici. Hospodařením se 

nazývá vyuţívání výrobních faktorů, starostlivost o jejich obnovu a rozvoj v souladu 

s rozvojem techniky a poptávky po výrobcích a sluţbách.  

Cílem bakalářské práce je vymezit pojem nákladů, popisovat základní členění nákladů 

s podrobným rozdělením. 

V celkovém procesu hospodářské činnosti firmy se náklady dostávají do různých vztahů 

a souvislostí, co znamená, ţe vystupují v různých formách projevu, i kdyţ jejich podstata 

zůstává v podstatě zachovaná.  Moje práce je taky zaměřena na problematiku kalkulací. 

Zahrnuje definování předmětu kalkulace a strukturu nákladů v kalkulaci. 

Kalkulace patří k nejstarším a také nejpouţívanějším nástrojům hodnotového řízení, důleţitá 

je ovšem správná volba kalkulační metody. Kalkulace umoţňují vypočítat náklady pro kaţdý 

jeden produkt, teda na tzv. kalkulační jednotku, vyráběný podnikem. Kromě toho ţe dokáţí 

vypočítat náklady, dokáţí také podniku odhalit slabá místa, kterých odstraněním můţe podnik 

sníţit náklady. V závislosti do sníţení nákladů můţe podnik sníţit i cenu výrobků a získat tak 

důleţitou konkurenční výhodu v globálním konkurenčním boji.  

Podobně důleţité je, ţe vybudování a zavedení kalkulačního systému, nákladového účetnictví, 

má v kaţdém podniku absolutně individuální podobu.  Jestvuje tedy celý řad faktorů, které 

mají vplyv na strukturu kalkulačního vzorce. Je tedy důleţité si uvědomit, ţe jednotlivé 

podniky mají kalkulační vzorec přizpůsoben pro svoje potřeby a poţadavky.  

V praktické částí bakalářské práce v podniku Zvolenské strojárne, a.s., které pouţívají 

klasický způsob kalkulace navrhuji nový způsob, kalkulace podle aktivit. Na ukázkovém 

příkladě dvou výrobků je počítaná kalkulace, kterou podnik doposud pouţíval. Následně pak 

nová metoda a celkové zhodnocení.   
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1 Teoretická část 

1.1 Náklady podniku  

Náklady mají rozhodující úlohu v podnikové ekonomice. Kaţdé podnikatelské rozhodnutí 

vychází ze srovnávání nákladů s výnosy. Jako ukazatel činnosti podniku udávají, zda podnik 

vynakládá prostředky na výrobu hospodárně.  

Veškerá činnost podniku je spojená s vyuţíváním ţivé a zhmotněné práce. Odpracované 

hodiny, spotřebovaný materiál a energie, opotřebení strojů, zařízení, dopravných prostředků 

(investičního majetku) se v naturálním vyjádření nedají spočítat. Můţeme tak udělat, kdyţ 

spotřebu vyjádříme v korunách. Pod náklady můţeme tedy rozumět účelové a účelné 

vynaloţení prostředků a práce vyjádřené v peněţní formě. Ve všeobecnosti povaţujeme 

náklady za peněţní vyjádření spotřeby výrobních faktorů.  

Náklady jsou občas mylně zaměňované za výdaje. Jsou to však dvě odlišné věci. Důleţité je 

časové rozlišení. Náklad vzniká  okamţiku spotřeby výrobních faktorů, ale výdaj vzniká 

v okamţiku úhrady. Výdaj teda představuje reálny úbytek finančních prostředků v závislosti 

na způsobe úhrady (z bankovního účtu, z pokladny, …). Existuje ale i výjimka, kdy se náklad 

nestává výdajem. Takým příkladem jsou například odpisy.  

Existuje několik pohledů a s nimi spojených definic nákladů. Můţeme na ně dívat z pohledu 

finančního a z pohledu manaţerského účetnictví. Jestli se pokoušíme o vymezení nákladů 

z jednoho nebo z druhého pohledu, najdeme jisté odlišnosti v jejich chápaní. 

 

1.2 Náklady ve finančním a manažerském účetnictví 

Hlavní úlohou finančního účetnictví je nejen zachycení změn na jednotlivých účtech účetní 

osnovy (je to zákonem stanovené), ale slouţí také i k výpočtu daně z příjmů.  

Ve finančním účetnictví se náklady vymezují jako úbytek ekonomického prospěchu, který 

v hodnoceném období vede k sníţení vlastního kapitálu. Finanční účetnictví bere náklady 

jako spotřebu hodnot (sníţení hodnot) v daném období (hospodářsky rok, měsíc).  
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Finanční účetnictví zachycuje i náklady, které do určité míry nesouvisí s předmětem 

podnikaní. Jedná se například o náklady motivačního, či společenského charakteru ( dary, 

odměny, náklady na reprezentaci, …).  

Naopak manaţerské účetnictví vychází z charakteristiky nákladů jako hodnotově 

vyjádřeného, účelného vynaloţení ekonomických zdrojů podniku, účelově souvisejícího 

s činností podniku Snaţí se tedy, nejen zachycovat skutečnost, ale taky identifikovat, kde 

přesně náklady vznikají a na co jsou vynaloţený. Náklad se z hlediska manaţerského 

účetnictví projeví aţ v momentě vynaloţení ekonomického zdroje, co nevede k jeho 

celkovému úbytku, ale jenom k změně v jeho struktuře. Jedná se o zobrazení jejich opravdové 

výše, ale hlavně nevyhnutelnost racionálního hospodárného vynakládání, kde jsou podstatný 

hlavně následující znaky: 

 Hospodárnost – zdůrazňuje míru činností vynaloţených ekonomických zdrojů při 

uskutečňování jednotlivých transformací a představuje se ve formě:    

 Úspornosti – zaměřené na minimalizaci nákladů, náklady na jednotu výkonu se sniţují 

a úsporu zdrojů potom moţno vyuţít na další výrobu. 

 Výtěžnosti – zaměřené na maximalizaci výstupů při daných nákladech. 

 Ekonomická účelnost vynaložených nákladů – nákladem je len takové vynaloţení, 

které je racionální a přiměřené výsledku činnosti, přičemţ smyslem je jeho zhodnocení. 

Důleţitý je relativně těsný vztah nákladů k výkonu.  

 Efektivní transformace – představuje, do jaké míry výstupní efekty podniku 

zodpovídají zadaným úlohám a cílem podniku, které obsahuje jeho základní strategie. 

1.3 Základní členění nákladů 

Abychom mohli náklady řídit (usměrňovat) a tím zvyšovat hospodárnost, musíme je 

podrobněji třídit. V podniku náklady třídíme podle druhů (druhové třídění nákladů), podle 

účelů (účelové třídění nákladů), podle závislosti nákladů na změnách objemu výroby aj. 

Pro účelné řízení nákladů je potřebné jejich rozčleňení do vícerých skupin. Existuje několik 

hledisek jak tohle členění vykonat. Jedná se o klasifikaci nákladů podle: 
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 Druhového členění nákladů 

 Účelového členění nákladů  

 Členění nákladů v závislosti od změny objemu výkonů neboli kapacitního třídění 

nákladů  

 Členění nákladů z hlediska rozhodovaní  

 

1.4 Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů vychází ze spotřebovaných výrobních faktorů – práce, hmotný 

investiční majetek (odpisy), materiál (spotřeba materiálu a energie aj.). V praxi je druhové 

třídění podrobnější, jak o tom svědčí základní podnikový výkaz o výnosech, nákladech 

hospodářském výsledku – výkaz zisku a ztrát. Druhové třídění nákladů poskytuje údaje pro 

řadu podnikových rozborů. Kdyţ se velmi úzko kryje s úlohami finančního účetnictví, 

neposkytuje informace pro hodnocení hospodárnosti a účinnosti vyuţití ekonomických zdrojů 

jednotlivých výkonů a středisek, ale umoţňuje regulovat proporce mezi potřebou zdrojů a 

jejich mnoţstvem, které je k dispozici.  

Z toho hlediska rozlišujeme vklady: 

 Opakovaných ekonomických zdrojů – spotřebují se jednorázově, financují se 

z běţných finančních zdrojů a jsou plně reprodukované z výnosů (spotřeba materiálu, 

energie, pracovní sily aj.). 

 Potencionálních ekonomických zdrojů – disponují určitou kapacitou, financují se 

z dlouhodobých finančních zdrojů a jejich reprodukce se uskutečňuje z výnosů za více 

období (odpisy strojů a zařízení, externí sluţby aj.). [10] 

1.5 Účelové členění nákladů  

Účelové členění, jako uţ z názvu plyne, tvoří základ pro stanovení plánované výší nákladů, se 

kterou se následně porovnává skutečná spotřeba. Tedy základním rysem těchto nákladů je 

účelovost, tj. kaţdý vznik nákladů musí být doloţen konkrétně vymezeným účelem. Při 
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účelovém členění nákladů jde o dvě linie členění nákladů, a to členění po linii výkonu a 

členění nákladů po linii útvarů. [10]  

Členění nákladů ve vztahu k výkonům 

Transformace výrobních faktorů je spájená s technologickým postupem. V souvislosti s ním 

vznikají náklady označené jako technologické. Kaţdá transformace je sloţená z určitých 

operací, přičemţ na kaţdou z nich existují v podniku předem vypočítané náklady, stanovené 

na základě technicky-hospodářských norem. Technologický proces ale zahrnuje další 

podmínky, které zaručují jeho racionální průběh a tak vznikají další náklady (na obsluhu, 

zabezpečení a řízení procesů). Tyhle náklady zase souvisej s různými obsluţnými a řídícími 

činnostmi, označovanými jako reţijní náklady.  

Sloţky reţijních nákladů dělíme: 

 Zásobovací reţie  

 Výrobní reţie  

 Správní reţie  

 Odbytová reţie 

Pomoci různých technických postupů nebo metod kalkulace nákladů, jich následně 

přiřazujeme konečným nositelům. Tady rozlišujeme přímé náklady (stanovitelné na 

kalkulační jednotku) a nepřímé náklady (stanovitelné na kalkulační jednotku pomocí různých 

metod). [10]  

Členění nákladů ve vztahu k útvarům 

Po organizační stránce jsou podniky sloţené z jednotlivých útvarů (dílně, střediska, 

provozovny, …). Můţeme jich teda třídit podle místa vzniku. Z tohohle pohledu jde 

o optimální vyuţití potenciálních moţností kaţdého útvaru vzhledem na efektivní 

vynakládání se zdroji.  

V rámci tohoto členění se vytváří struktura nákladů podle zodpovědnosti. Je charakteristická 

znaky: 

 Vstupy se oceňují vpřed stanovenými pevnými cenami – vnitropodnikovými cenami, 
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 Rozdíly v hospodárnosti, nebo zvýšené náklady zapříčiněné jiným útvarem se 

převádějí na jeho účet, zde dochází k meziútvarovým převodům nákladů dle 

zodpovědnosti, 

 Výkony se oceňují předem stanovenou výškou 

 Rozdíly mezi zúčtovanými a uznanými náklady představuje výsledek hospodaření 

útvarů. [10]  

1.6 Členění nákladů v závislosti od změny objemu výkonů 

Členění nákladů v závislosti od změny objemu výkonů se začalo systematicky vyuţívat 

v dvacátých rokách minulého storočí v USA. Význam a důleţitost tohohle členění je pro 

manaţerské účetnictví oproti předcházejícím členěním omnoho větší. Důvodem je, ţe pokud 

se podnik snaţí najít optimální mnoţství produkce, musí dobře znát vývoj nákladů a určit 

velikost závislosti změny nákladů od změny objemu produkce. Základem je členění nákladů 

na dvě základní skupiny a to, náklady variabilní a fixní. [1] 

Variabilní náklady 

Můţeme obecně definovat jako ty náklady, jejichţ výše se při změně objemu výkonů změní. 

Nejdůleţitější sloţkou variabilních nákladů jsou tzv. proporcionální náklady, výše těchto 

nákladů se mění přímo úměrně s úrovní aktivity. Celkové proporcionální variabilní náklady 

mají tedy lineární charakter, kdeţto jednotkové variabilní náklady mají konstantní charakter 

(Obr. 1). Příkladem proporcionálních variabilních nákladů můţe být úkolová mzda dělníků, 

spotřeba přímého materiálu nebo energie spotřebovaná k provozu strojů. [1] 
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Obrázek 1 Celkové a jednotkové variabilní (proporcionální) náklady 
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Zdroj: Král, 2006 

Ne všechny variabilní náklady podniku budou mít striktně proporcionální charakter. 

V některých případech můţe nastat situace, kdy náklady rostou rychleji nebo pomaleji neţ 

objem produkce. V případě, kdy náklady rostou rychleji, neţ objem produkce hovoříme o tzv. 

nadproporcionálních nákladech (např. mzdové náklady výrobních dělníků, kde při růstu 

objemu produkce je zaměstnavatel nucen zavádět noční a víkendové pracovní směny). Na 

druhé straně náklady, které rostou pomaleji, neţ objem produkce označujeme jako tzv. 

podproporcionální náklady. Jejich příkladem mohou být některé poloţky materiálových 

nákladů, kdy při růstu objemu výkonů a nákupu většího mnoţství materiálu od dodavatele 

nám tento dodavatel můţe nabídnout mnoţstevní slevy. 

Fixní náklady 

Představují takové náklady, které zůstávají neměnné při různých úrovních aktivity organizace, 

v průběhu určitého časového období. Příkladem takovéhoto typu nákladů mohou být např. 

odpisy budovy, leasing automobilů nebo mzdy manaţerů podniku. Fixní náklady jsou 

charakteristické tím, ţe zatímco celkové fixní náklady zůstávají při různých úrovních aktivity 

podniku konstantní, jednotkové fixní náklady, tedy fixní náklady připadající na jednotku 

produkce se s růstem objemu výkonu podniku sniţují (Obr. 2). 
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Obrázek 2 Celkové a jednotkové fixní náklady 
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Zdroj: Král, 2066 

Přesné rozlišení nákladů na fixní a variabilní je poměrně sloţité. Odborníci velmi často 

upozorňují na relativnost tohoto členění ve vztahu k významnosti konkrétní nákladové 

poloţky či skupiny nákladů a délce časového období, které je bráno do úvahy. Čím je kratší 

období, tím je vyšší počet fixních nákladů. Naopak v poměrně dlouhém období se jeví 

náklady variabilní. [1] 

1.7 Členění nákladů z hlediska rozhodovaní 

Při členění nákladů z hlediska rozhodovaní je typické, ţe vycházejí ne z reálních, ale 

z odhadovaných nákladů. Nejsou přesně vypočítaný a slouţí jako podklad pro rozhodování o 

budoucnosti. Rozlišujeme: 

 Oportunitní náklady – náklady ztracených příleţitostí. Kaţdá firma se svými 

omezenými zdroji musí volit mezi různými alternativami podnikaní. Alternativou 

rozumíme moţnost zhodnocení kapitálu. A tu vznikají alternativní náklady, které 

znamenají stratu, resp. ušlé efekty z nejlepší neuskutečněné alternativy.  

 Relevantní a irelevantní náklady – jedná se o skupinu odhadovaných nákladů 

budoucích  variantů. Relevantní se v kaţdém variante budou měnit. A naopak, kdyţ 

hodnoty nákladů neodráţejí ţádnou změnu, jde o irelevantní náklady. 



Simona Bajáková: Kalkulace nákladů ve vybraném podniku 

 

2011                 14 

 

 Vyvolané náklady – vznikli v souvislosti s určitým výkonem (výrobou výrobků, 

poskytnutím sluţby), můţe mít variabilní (materiál, mzdy,…) i fixní charakter (odpisy, 

nájemné).  

 Utopené náklady – tzv. umrtvené náklady. Vznikají v situacích, kde se rozhodujeme o 

určité aktivitě, i kdyţ náklady uţ byli vynaloţené a uhrazené.  

 Externí náklady – mají velký vplyv pro ekonomickou společnost. Vznikají, kdyţ 

soukromé náklady nebo přínosy se nerovnají společenským nákladům nebo přínosům.  

 Přírůstkové náklady – vznik celkových přírůstkových veličin způsobuje zvýšení, 

resp. sníţení celkových nákladů dodatečným zvýšením, resp. sníţením objemu o určitý 

počet jednotek. [1] 
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2 Nákladové kalkulace – základ nákladového řízení 

Kalkulace a to zejména ve smyslu nákladové kalkulace, je v dnešní době povaţována za 

nejstarší a dnes také nejčastěji pouţívaný nástroj hodnotového řízení. Jedním ze základních 

potřeb manaţerů je identifikace nákladů, které jsou s výkonem podnikových aktivit spojeny.  

V mnohých podnicích bývá kalkulační systém chápán jako součást informačního systému, 

vyuţívající neefektivní a klamlivé metody přiřazování nákladů jednotlivým výkonům. 

Moderní pojetí kalkulačního systému vychází z trţní orientace firem. Základem je sledování 

příčin a míst vzniku nákladů a snaha o jejich následné přirazení jednotlivým výkonům.  Kaţdý 

podnikatel touţí po tom vědět, kolik ho ve skutečnosti stojí výkony, které jeho organizace provádí. 

Kalkulace všeobecně označujeme jako činnost, které cílem je zjistit skutečné nebo plánované 

náklady a ostatní sloţky ceny připadající na kalkulační jednotku. Můţeme ji také chápat jako 

přepočet nákladů, zisku, ceny, resp. jiných finančních veličin na výrobek, práci nebo sluţbu, 

na jejich dílčí část, proces, činnost nebo operaci, na investiční akci či na jinak naturálně 

vyjádřený výkon.  

Nákladová kalkulace je základním kalkulačním nástrojem pro výpočet marţe, zisku nebo 

velmi často i ceny. Problém nákladových kalkulací souvisí s klasifikací nákladů, na náklady 

přímé a náklady nepřímé. Právě existence nepřímých (reţijních) nákladů a problémy spojené 

s jejich alokací podmínily rozvoj jednotlivých kalkulačních metod a alokačních principů. 

Pokud by měly všechny náklady přímý charakter, spektrum metod nákladových kalkulací by 

se znatelně sníţilo, protoţe přímým přiřazením nákladů objektu bychom za jakýchkoliv 

podmínek získali relativně velmi přesné informace o nákladech výkonu. Problémem, který 

nám sestavování kalkulací komplikuje, je ovšem existence stále rostoucího podílu reţijních 

nákladů, u kterých je jejich přiřazení výkonu často problematické. Kalkulační metoda, která 

je pro kvantifikaci nákladů na výkon pouţita, tedy vychází z toho jaký způsob nákladové 

alokace je pro přiřazení nepřímých nákladů zvolen. Jednotlivé typy kalkulačních metod se 

tedy zpravidla liší tím, jaký způsob alokace reţijních nákladů vyuţívají. [11] 

Tradiční manaţerské účetnictví nabízí velké mnoţství kalkulačních metod a jejich variant. 

Tyto metody pouţívají různé způsoby alokace reţijních nákladů od těch nejjednodušších aţ 

po ty sofistikovanější a komplexnější. Volba kalkulační metody, by ale měla vţdy vycházet z 
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charakteru organizace a způsobu praktického vyuţití této kalkulace. Pro různé účely a pro 

různé typy organizací jsou tedy vhodné rozdílné metody kalkulací. V ţádném případě nelze 

obecně říct, ţe by ty jednodušší metody byly méně přesně a tím pádem méně vhodné nebo 

naopak. Volbu kalkulační metody ovlivňuje celá řada faktorů. Při volbě nákladové kalkulace 

je např. potřeba brát v úvahu strukturu prováděných výkonů a to jak se od sebe navzájem liší. 

V úvahu je nutné brát také skutečnost, ţe čím přesnější a detailnější kalkulační metoda bude 

pouţita, tím vyšší budou náklady na zajištění vstupních dat pro tento typ kalkulace. Některé 

podniky mohou mít také velmi podobné výkony, které konzumují relativně stejné podíly 

reţijních nákladů. Za určitých podmínek tedy detailnější kalkulace nemusí být tou účelnější. 

2.1 Využití kalkulace pro různé účely 

Jednotlivé typy a formy kalkulací se však neliší pouze tím, jaký způsob přepočtu nákladů na 

jednotku výkonu byl principielně zvolen. Stejně významným faktorem rozhodování o zvolené 

kalkulaci je také účel, kterému tato kalkulace bude slouţit. Odlišné nároky na kalkulaci bude 

mít obchodník, který chce sestavit co nejrychleji rámcovou nabídku a cenu pro zákazníka a 

zcela jiné nároky bude mít plánovač výroby, který na základě kalkulace sestavuje výrobní 

plán. V zásadě existuje několik variant nákladových kalkulací, které se liší způsobem svého 

uplatnění v podniku. Jedná se o: 

- předběţnou kalkulaci, 

- výslednou kalkulaci, 

- operativní kalkulaci. 

Značná část firem potřebuje informace o nákladech výkonu ještě před zahájením jakýchkoliv 

činností na výrobku nebo sluţbě. Tyto informace slouţí jako velmi důleţitý podklad pro 

cenová vyjednávání. Kalkulace, které se pro tyto účely pouţívají, označujeme jako 

předběžné kalkulace. Kalkulace tohoto typu jsou charakteristické tím, ţe v momentě jejich 

sestavování nemáme ještě k dispozici informace o tom, jaký objem vstupů určitý výrobek 

nebo sluţba spotřebovala. Do určité míry se tedy jedná o odhad budoucích nákladů na 

nákladový objekt. V rámci předběţných kalkulací pak také někdy rozlišujeme tzv. 

propočtové kalkulace, coţ jsou kalkulace, které slouţí k určitému rámcovému odhadu 

budoucích nákladů, např. u nových výrobků nebo pro zpracování cenových nabídek. V rámci 
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plánových kalkulací se vymezují i tzv. plánové kalkulace, které jsou oproti těm propočtovým 

značně detailnější, vychází z relativně přesného odhadu spotřeby vstupů a slouţí hlavně pro 

přesné plánování operací, např. výroby. 

Druhý moment, kdy organizace můţe cítit potřebu kvantifikovat náklady výkonu je 

v momentě, kdy dojde k dokončení a prodeji výkonu. V tuto chvíli má jiţ organizace 

k dispozici skutečné hodnoty objemu spotřebovaných vstupů a při sestavování kalkulace se 

tak můţe opřít o relativně věrohodná data. Tyto kalkulace, které se sestavují po ukončení 

realizace výkonu, označujeme jako tzv. výsledné kalkulace. Výsledné kalkulace slouţí 

zejména ke zpětnému hodnocení hospodárnosti, tedy pro posouzení toho, zda skutečná výše 

spotřebovaných vstupů odpovídá jejímu odhadu, který byl proveden před začátkem 

transformačního procesu. [11] 

Zvláštní kategorií kalkulací, charakteristickou zejména pro vysoce automatizovaný průmysl je 

tzv. operativní kalkulace. Tento typ kalkulace se zpravidla sestavuje v průběhu výroby určité 

série výrobků. Sestavuje se zejména z toho důvodu, aby dokázala reflektovat změny ve výši 

přímých nákladů, které byly způsobeny různými faktory jako např. změna postupu, nastavení 

strojů apod. 

Obrázek 3 Kalkulační systém a jeho členění 

Nákladů

Kalkulace

Ceny

Předběžná Výsledná

Propočtová Plánová Operativní

Reálných 

nákladů

Cílových 

nákladů
 

Zdroj:  Král, 2006 
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Celá řada firem nepouţívá jen jeden typ kalkulace k jedinému účelu. Ve firemní praxi je často 

pouţíváno více typů nákladových kalkulací, které se pouţívají k různým účelům. Tyto 

kalkulace tvoří tzv. kalkulační systém firmy (obr. 3.1), coţ je vlastně určitá soustava 

kalkulací, s přesně vymezeným účelem vyuţití, mezi kterými jsou definovány vazby. 

V mnohých podnicích bývá kalkulační systém chápán jako součást informačního systému, 

vyuţívající neefektivní a klamlivé metody přiřazování nákladů jednotlivým výkonům. 

Moderní pojetí kalkulačního systému vychází z trţní orientace firem. Základem je sledování 

příčin a míst vzniku nákladů a snaha o jejich následné přirazení jednotlivým výkonům.  

Kaţdý podnikatel touţí po tom vědět, kolik ho ve skutečnosti stojí výkony, které jeho 

organizace provádí. 

2.2 Struktura nákladů v rámci kalkulace 

V tradičním pojetí nákladové kalkulace podávaly informaci o výši celkových nákladů na 

určitý nákladový objekt. Cílem kaţdého kalkulanta bylo vţdy vyjádřit pokud moţno celkové 

náklady určitého výkonu, protoţe tato informace byla jednoduše nejvíce vyuţitelná pro 

manaţerské rozhodování. Pro obchodníka je daleko cennější informace o tom jaké celkové 

náklady daný výkon vyvolal nebo na jakých se podílel, neţ informace, jaká byla výše 

materiálových a mzdových nákladů tohoto produktu. Pokud má totiţ určitý výrobek nebo 

sluţba přinést pro firmu očekávaný zisk, měla by jeho cena uhradit veškeré náklady, které 

jsou k němu vázány. Ano, v tradičním pojetí je tato podmínka základem tvorby zisku. Dobrá 

nákladová kalkulace podává nejenom informaci o celkové výši nákladů na výkon, ale 

poskytuje obraz o tom, z jakých skupin se náklady výkonu skládají (obr. 3.2). Takováto 

strukturovaná kalkulace tedy nejenom podává informace o výši jednotlivých skupin nákladů, 

ale umoţňuje stanovovat úroveň ceny při různých situacích. V případě sezónního poklesu 

poptávky, se podnik např. můţe vzdát úhrady nákladů nebo spíše příspěvku výrobku na 

úhradu nákladů výzkumu a vývoje nových výrobků, v zájmu úhrady existujících fixních 

nákladů. Kalkulace pak navíc podává informaci o tom jakou úroveň nákladů je uhrazena a 

poskytuje tak daleko přesnější obraz o schopnosti výkonu přispět k tvorbě zisku. Takto 

sestavená kalkulace umoţňuje vykazování kalkulace v určité variantní podobě, která 

usnadňuje její přizpůsobení různým uţivatelům a účelu jejího vyuţití. 
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Obrázek 4 Úrovně nákladů v rámci kalkulace 
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Zdroj:  Král, 2006 

Náklady v rámci kalkulace mají svoji strukturu – jsou součástí typového kalkulačního vzorce. 

Kalkulační vzorec není ale moţné chápat jako jednoznačně definovanou formu vykazování 

nákladů. Kaţdý podnik má svůj vzorec podle potřeb a poţadavků. Typový kalkulační vzorec, 

resp. jeho struktura slouţí jako vzor, který si podniky upravují dle svých individuálních 

potřeb (viz obr. 3.3).  

Celá řada organizací, působících hlavně na velmi konkurenčních trzích, odděluje kalkulaci 

nákladů a kalkulaci ceny výkonů. V praxi tak dochází k tomu, ţe cena výkonu není tvořena 

pouze jako přiráţka k celkovým nákladům, ale je ovlivňována konkurenčním prostředí. 

Podnik je tedy nucen trţní cenu výkonu akceptovat a tato cena se tedy stává jakýmsi 

východiskem pro stanovení nákladů tohoto výkonu. V takovýchto situacích jsou náklady 

výkonu charakterizovány a kalkulovány jako rozdíl mezi cenou výkonu a očekávaným 

ziskem. Takovouto kalkulaci označujeme jako rozdílovou nebo také retrográdní kalkulaci a 

tomuto charakteru odpovídá také pouţitý kalkulační vzorec (viz obr. 3.3). [4] 
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Obrázek 5 Typový a retrográdní kalkulační vzorec 
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Zdroj: Král, 2006 

2.3 Základní typy nákladových kalkulací 

V uplynulých desetiletích byla detailně popsána celá řada kalkulačních metod a postupů a 

většina z nich byla i prakticky odzkoušena v podnikové praxi. Obecným cílem těchto metod 

bylo podat co nejpřesnější a nejvěrohodnější informace o výši a struktuře nákladů výkonu. 

Tyto jednotlivé metody se od sebe liší relativně velmi širokým spektrem prvků, mezi kterými 

můţe být zahrnuto např. způsob vyuţití, princip alokace reţijních nákladů, rozsah 

alokovaných nákladů, charakter technologie transformačního procesu, počet vstupů a výstupů 

transformačního procesu nebo jiné speciální parametry. Při definici základních typů 

nákladových kalkulací se vychází ze dvou základních charakteristik. První z nich je, zda 

nákladová kalkulace má kalkulovat resp. absorbovat všechny podnikové náklady, nebo jen 

jejich část. V této rovině rozlišujeme: 

Absorpční kalkulace (absorption costing) nebo také kalkulace úplných nákladů, coţ jsou 

kalkulace, které v sobě zahrnují veškeré náklady podniku nebo organizační jednotky; 

Neabsorpční kalkulace (variable costing) nebo také kalkulace neúplných nákladů, které 

kalkulují jen část podnikových nákladů (zkráceně VN) a ostatní náklady (zkráceně FN) na 

výkony nerozpočítávají; 
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Druhou charakteristikou základních typů je způsob alokace reţijních nákladů objektu. Zde se 

uţivateli nákladové kalkulace nabízejí opět dvě moţnosti. Buďto pouţije nějakou úroveň 

zjednodušení a vyjádření průměrné úrovně reţijních nákladů na výkon, anebo se pokusí o 

přiřazení reţijních nákladů s přihlédnutím k příčinné souvislosti mezi jejich vznikem a 

výkonem, kterými byl jejich vynaloţením proveden (alokační princip příčinné souvislosti). 

Na základě těchto skutečností si můţeme vybrat, jakou metodu si zvolíme. 

Pokud pouţijeme objemové přiřazení reţijních nákladů, tuto metodu kalkulace nazýváme 

přirážkovou nebo také zakázkovou kalkulací (absorption costing). Druhou moţností je 

přiřazení nákladů dle skutečných příčinných vztahů, tuto metodu kalkulace označujeme jako 

kalkulace podle aktivit (Activity-Based Costing). Poslední variantou, kterou můţeme zvolit 

je moţnost, při které reţijní, resp. fixní náklady nebude výkonu alokovat v plné výši a jejich 

část ponechá nealokovánu. Tento princip je podstatou kalkulace variabilních nákladů 

(variable costing) (viz obr. 3.4). 

Obrázek 6 Základní typy nákladových kalkulací 

 

Tradiční přirážková 

kalkulace

Kalkulační metoda

(metoda alokace režijních 

nákladů)

Kalkulace podle 

aktivit

Kalkulace plných 

nákladů

Kalkulace 

variabilních nákladů

Kalkulace neúplných  

nákladů

 

Zdroj: LANDA, POLÁK, 2008 
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Obecně lze říct, ţe všechny tyto kalkulační metody jsou vyuţitelné pro téměř jakoukoliv 

organizaci s libovolnou strukturou výkonů. Z tohoto důvodu je řadíme mezi základní typy 

kalkulací: 

Přirážková kalkulace - v praxi je to nejrozšířenější metoda přiřazování nákladů objektu 

kalkulace. Pouţívá se v případě, jestliţe se vyrábějí, nebo prodávají dva výrobky (A, B), či 

více výrobků. Jedná se o sloţitější případ. V účetnictví se objeví dva druhy dokladů. Jeden 

druh dokladů se týká nákladů, u nichţ lze určit, kterého ze dvou výrobků se týkají. Určení 

těchto nákladů je velmi přesné a hovoříme o nákladech přímých (pouţívá se kalkulace 

dělením). U druhé skupiny dokladů není udáno, kterého výrobku se týkají. Jsou to společné 

náklady, které mají vztah k oběma výrobkům. Nazývají se náklady nepřímé. Kaţdý nepřímý 

náklad musíme umělým způsobem rozpočítat neboli rozvrhnout na jednotlivé výrobky. Pro 

takové rozvrhování je třeba zvolit určitou metodu. Při rozpočítávaní nákladů (společných) 

musíme vyjít z logického základu. Podíly, které u nepřímých nákladů vypočteme na výrobky 

A a B se označují jako přiráţky k přímým nákladům. Metoda se proto nazývá přiráţková 

kalkulace. 

Kalkulace variabilních nákladů, která je někdy označována také jako metoda krycího 

příspěvku, se v praxi rozšířila hlavně v posledních dvou desetiletích. Nealokovat stále 

rostoucí podíl fixních nákladů výkonu, bylo logickou reakcí na zhoršující se přesnost 

tradičních přiráţkových kalkulací. Kvůli svému charakteru je ale metoda variabilních nákladů 

manaţerským nástrojem s poněkud odlišným spektrem vyuţití. Její výstupy jsou vyuţitelné 

zejména v situacích operativního řízení portfolia výkonů za měnících se podmínek, a to 

zejména díky vyuţití příspěvku na úhradu, který je základním ukazatelem pouţívaným pro 

posuzování rentability výkonů. 

Kalkulace podle aktivit (Activity-Based Costing) je metodou relativně novou, objevila se na 

začátku 80. let, ale širšího rozšíření zejména v tuzemských podmínkách dosáhla aţ po roce 

2000 a stále je vyuţívána velmi ojediněle. Metoda kalkulace podle aktivit (zkráceně ABC) se 

snaţí aplikovat principy příčinné souvislosti do kalkulačního systému firmy tím způsobem, ţe 

mapuje a nákladově oceňuje procesy a aktivity, které organizace provádí a popisuje jejich 

vztah k podnikovým výkonům. Pozitivem, které aplikace ABC kalkulace přináší je vyšší 

přesnost kalkulace jako takové, ale také značně širší spektrum informací, které metoda ABC 
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poskytuje a které se neomezují jen na nákladové ocenění výkonů. Tyto přínosy jsou ale na 

druhé straně vykoupeny značnou komplikovaností struktury kalkulace a značně rozsáhlejším 

objemem dat, které je pro vyuţití této kalkulace nutné zajistit. Tyto informace mají často 

navíc nefinanční charakter, takţe se uţivatelé ABC kalkulace mohou často potýkat 

s problémy při jejich získávání. 

2.4 Speciální typy nákladových kalkulací 

Definicí tří základních kalkulačních metod, které jsem popsala, samozřejmě výčet kalkulací 

nekončí. V průběhu vývoje manaţerského účetnictví byla vyvinuta celá řada dalších 

kalkulačních metod, které se od výše definované základní trojice liší v principech alokace 

reţijních nákladů nebo způsobu vyuţití. Ve většině případů tyto metody ale není moţné 

vyuţít obecně pro jakoukoliv organizaci. Jedná se totiţ zejména o metody, které jsou 

vyuţívány pro specifické typy výkonů nebo specifické rozhodovací úlohy. 

3.4.1. Kalkulace dělením 

Kalkulace dělením (division costing) je nejjednodušší případ kalkulace. Pouţívá se v případě, 

kdy se prodává nebo vyrábí jeden výrobek a veškeré náklady, které tento proces provázejí, 

jsou náklady přímými (není nutno rozlišovat přímé a nepřímé náklady). Známe všechny 

náklady a můţeme je rozpočítat na jeden výrobek prostým dělením. Důleţité je u tohohle 

druhu kalkulace přiřazení společných výrobních a nevýrobních nákladů, hlavně nevýrobních, 

vzhledem k nejasnému vztahu k výkonům. Taky je důleţitá volba rozvrhové základně, která 

spolu s řízením nákladů má významný vplyv na výslednou kalkulaci výkonů. I kdyţ se jedná o 

velmi jednoduchý kalkulační princip, jeho praktická vyuţitelnost je velmi omezená. Nakonec má 

však rozhodující slovo trh, kde působení nabídky a poptávky určí akceptovatelnou cenu. 

V případě, ţe výkony podniku nejsou zcela homogenní, ale liší se pouze v určitém měřitelném 

parametru (hmotností, pracností či jakostí) je moţné pouţít tzv. kalkulaci dělením 

s ekvivalentními čísly. Právě tyto odlišnosti se při sestavení kalkulace zohledňují pomocí 

poměrových čísel. Tyhle čísla určují vzájemný poměr výše nákladů mezi jednotlivými 

výkony. Základem pro stanovení poměrových čísel jsou objektivně zjistitelné (měřitelné) 

hodnoty, jako jsou například spotřeba přímého materiálu, spotřebovaný čas, hmotnost 

jednotlivých výrobků apod. [8] 
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3.4.2. Kalkulace sdruţených výkonů 

Další z velmi specifických kalkulačních metod je skupina kalkulací sdružených výkonů 

(joint and by-product costing). O sdruţených výkonech hovoříme v takových situacích, kdy 

výroba jednoho výrobku nemůţe být z technologického hlediska oddělena od výroby dalších 

výrobků a jejichţ výroba ani nemusí být ţádoucí. Jde zejména o odvětví jako je zpracování 

ropy, chemikálií nebo zemědělskou výrobu.  

 Rozlišujeme dvě varianty kalkulací ve sdruţené výrobě: 

Rozčítací kalkulace (joint product costing) 

Odčítací kalkulace (by-product costing) 

V případě, ţe mají všechny výrobky, které takto vzniknou, stejnou prodejní hodnotu, 

povaţujeme všechny tyto výrobky za hlavní (joint products) a v takovýchto situacích 

uplatňujeme tzv. rozčítací metodu kalkulace. V případě, ţe některé z výrobků mají niţší 

prodejní hodnotu nebo nejsou z hlediska rozhodování významné, označujeme tyto výrobky 

jako vedlejší (by-products) a vyuţíváme tzv. odčítací metodu kalkulace. Samozřejmě můţe 

tato metoda existovat i v kombinaci obou variant, kdy je vyráběno několik hlavních a několik 

vedlejších výrobků. [8] 

Sdruţené výrobky jsou charakteristické tím, ţe aţ do určitého bodu, tzv. bodu rozdělení 

(split-off point) jsou součástí jednoho výrobního procesu a zdroje, které jsou v rámci tohoto 

procesu spotřebovány nelze před dosaţením bodu rozdělení s jednotlivými výslednými 

produkty identifikovat. Obrázek 6 zobrazuje zjednodušenou vizualizaci výrobního procesu 

sdruţených výrobků. [8] 
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Obrázek 7 Výrobní proces se sdruženými výrobky 
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Zdroj: POPESKO, 2005 

Prvním krokem při kalkulaci sdruţených výkonů je oddělení nákladů vedlejších výrobků. Pro 

tyto účely se pouţívá tzv. odčítací metoda kalkulace. Čistou odčítací kalkulaci můţeme 

pouţít pouze ve výrobách, kde lze pouze jeden výrobek povaţovat za hlavní a ostatní za 

vedlejší. Postup kalkulace je takový, ţe se od celkových nákladů odečtou náklady na vedlejší 

výrobky oceněné prodejními cenami. Zůstatek se povaţuje za náklady hlavního výrobku. 

2.5 Základní principy kalkulace variabilních nákladů 

Vzhledem k tomu, ţe vznik kalkulace variabilních nákladů byl zaloţen na snaze o eliminaci 

negativních dopadů plné alokace fixních nákladů, nerozpočítává tyto náklady na jednotlivé 

výkony, ale povaţuje je za skupinu nákladů spojenou s provozem celého podniku, které je 

nutné uhradit jednotlivými příspěvky na úhradu generovanými individuálními výrobky.  

Kalkulace variabilních nákladů v tradičním pojetí v první fázi kvantifikuje příspěvky na 

úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku jednotlivých výrobků. Tento příspěvek na úhradu je 

vypočten jako rozdíl jednotkové ceny výkonu a jeho variabilních nákladů.  

Ve druhé fázi jsou tyto jednotkové příspěvky na úhradu sečteny dle jednotlivých typů 

výkonů a poté je vyjádřen celkový příspěvek na úhradu produkovaný veškerými prováděnými 

podnikovými výkony.  
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Ve třetí fázi jsou fixní náklady, které do tohoto bodu nebyly kalkulovány, odečteny od 

hodnoty celkového příspěvku na úhradu, čímţ dojde ke kvantifikaci hospodářského výsledku 

podniku jako celku. [8] 

Kalkulace variabilních nákladů je tedy v prvé řadě zaloţena na odděleném sledování 

variabilních a fixních nákladů, coţ značně rozšiřuje vyuţitelnost tohoto typu kalkulace. 

V tradičním pojetí byla tedy prodejní cena výkonu sestavena z přímých nákladů, reţijních 

nákladů a zisku. Rozdíl mezi cenou výkonu a jeho přímými náklady se v tomto případě 

označuje jako hrubé rozpětí. Reţijní náklady podniku se ale zpravidla skládají z variabilní a 

fixní sloţky. Tím ţe jsou tyto dvě sloţky reţie v kalkulaci smíchány, značně omezují 

vyuţitelnost kalkulace v kapacitních úlohách a negativně omezují její přesnost za rychle 

měnících se podmínek. V kalkulaci variabilních nákladů tedy dochází k rozbití tradiční reţie 

na variabilní sloţku, která je spolu přímými náklady přiřazena variabilním nákladům a fixní 

reţii, která se stává součástí fixních nákladů (viz obr. 5.1). 

Obrázek 8 Struktura nákladů v kalkulaci variabilních nákladů   

Přímé náklady Variabilní režie Fixní režie

Cena výrobku

Přímé náklady

Režijní náklady Zisk

Hrubé rozpětí

Zisk

Variabilní náklady
Příspěvek na úhradu fixních 

nákladů a tvorbu zisku
 

Zdroj:Král, 2006 

Dalším pojmem, který kalkulace variabilních nákladů zavádí je hrubá rentabilita neboli 

relativní příspěvek na úhradu. Je velmi důleţitým kritériem plánování a kontroly zisku. 

Vypočítá se jako poměr dosaţené marţe k ceně výrobku (v jednotkovém i celkovém pojetí). 
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2.6 Výhody a omezení kalkulace variabilních nákladů 

Kalkulace variabilních nákladů, díky svým specifickým vlastnostem a odděleném sledování 

variabilních a fixních nákladů přináší řadu pozitivních efektů. V první řadě poskytuje 

informace pro řešení řady rozhodovacích úloh při pevné kapacitě, umoţňuje rychlejší 

orientaci v sortimentní výhodnosti výkonů, v úvahách o cenových změnách a v rozhodnutích 

typu „vyrobit či koupit“, resp. „pokračovat či zrušit provádění výkonů“. Důvodem je zejména 

blízký vztah variabilních nákladů k nákladům, které jsou pro řešení daného problému či úkolu 

relevantní a naopak fixních nákladů jako nákladům irelevantním. 

V dnešní podnikové praxi jsou často nedostatky přiráţkových kalkulací řešeny vyuţíváním 

neabsorpční kalkulace, tedy metodou variabilních nákladů.  Metoda variabilních nákladů 

vylučuje největší nedostatek absorpčních kalkulací, tj. nepřesné přiřazení fixních nákladů 

výkonům. Na druhé straně je ale nutné poznamenat, ţe tato metoda byla konstruována pro 

jiný účel, než je komplexní řízení nákladů firmy. Metoda variabilních nákladů slouţí 

nejčastěji jako nástroj řízení struktury výroby v krátkém období v případě, ţe dochází 

k výkyvům cen a objemu prodávaných výrobků. Lze pomocí ní lehce stanovit, jak se zachovat 

při nenaplnění výrobních kapacit nebo naopak při nutnosti volit mezi objednávkami a lze také 

stanovit minimální cenu, při které je ještě výhodné vyrábět. [8] 

Metoda variabilních nákladů ovšem není schopna stanovit to, co je nejdůleţitější vlastností 

kaţdé kalkulace, tj. vyčíslit co nejpřesněji náklady na určitý výkon nebo výrobek. S fixními 
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náklady pracuje nejčastěji jako s celkem, o jehoţ strukturu a přiřazení výkonům se nestará. 

Neposkytuje žádné informace o struktuře a příčinách spotřeby fixních resp. režijních 

nákladů, jde tedy spíše o určitý doplňkový manaţerský nástroj vyuţitelný v určitých 

situacích a provozovaný paralelně s jinými systémy kalkulací, neţ o kalkulaci samotnou, která 

má tvořit základ nákladového řízení. 

Jedno z dalších omezení kalkulace variabilních nákladů je také spojeno se schopností 

organizace klasifikovat náklady na variabilní a fixní sloţku. Víme, ţe přesná klasifikace je 

často problematická. Klasifikace nákladů dle vztahu k objemu výkonů je také vázána na určité 

časové hledisko. V různě dlouhých obdobích mohou být variabilní a fixní náklady vnímány 

odlišně. Náklady, které jsou variabilní v delším časovém horizontu, mohou mít charakter 

fixních v případě, ţe posuzujeme krátkodobá opatření. Aplikace kalkulace variabilních 

nákladů tak často vede ke konstantnímu vnímání času, coţ nemusí být při celé řadě situací 

správné. 
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3 Praktická část 

3.1 Návrh řešení ve Zvolenských strojárnach, a.s.  

Zvolenské strojárne pouţívají doposud klasický způsob kalkulace. 

Ve své práci navrhuji nový způsob kalkulace podle aktivit. Metodika výpočtu je 

dokumentována v následujícím postupu. Rovněţ byla zpracována v Excelu.  Celá metodika je 

uvedena ve zjednodušeném provedení, ale je ji moţno rozšířit na libovolný počet výrobků. 

Lze to provést i v Excelu, ale pro velké mnoţství produktů by při praktické realizaci bylo 

vhodné přejít relační databáze. 

Pro srovnání je uveden nejprve klasický způsob kalkulace pouţívaný v podniku, následně 

potom nově navrhovaná metoda. 

Celý postup je ukázán na dvou výrobcích. Jedná se o dva druhy montovaných výrobků: 

a) standardní výrobek A, montovaný ze součástí Sl a S2, vyráběný ve velkých měsíčních 

sériích, a 

b) nestandardní výrobek B, montovaný ze součástí S3 a S4, vyráběný v malých dávkách, 

kterých se předpokládá 25 ročně. 

Vlastní výroba probíhá ve dvou navazujících útvarech: v  

útvaru 1 - mechanické dílně a  

útvaru 2 - montáţi. 

Vlastní výrobu však zajišťuje řada pomocných a obsluţných činností:  

- manipulace materiálu a výrobků  

- zásobování 

- seřizování a nástroje 

- údrţba 

- kontrola jakosti 
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Další podstatné údaje o výrobě i o jednotlivých pomocných a obsluţných činnostech jsou 

uvedeny v následujících tabulkách: 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Výrobky Výrobek A Výrobek B 

Roční objem výroby 300 000 ks 300 000 ks 

Roční objem hodin přímých mezd 
  

- Mechanika  500 000 hod. 600 000 hod. 

- Montáţ 150 000 hod. 200 000 hod. 

Tab. č. 1 Výroba 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Hlavní výrobní činnosti V tis. Kč 

Provoz mechan. dílny (odpisy, pohon atd.) 2 500 

Provoz montáţe 2 000 

CELKEM MECHANICKÉ DÍLNY A MONTÁŢE 4 500 

Pomocné a obsluţné činnosti  

Manipulace materiálu 1 500 

Zásobování 2 000 

Seřizování 1 500 

Údrţba 2 500 

Kontrola jakosti 3 000 

CELKEM POMOCNÉ A OBSLUŢNÉ ČINNOSTI 10 500 

CELKEM 15 000 

Tab. č. 2 Rozbor režie 
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V dalších tabulkách je uvedena předběţná kalkulace obou hlavních výrobků tradiční přiráţkovou 

metodou. 

A. Přirážková metoda kalkulace: 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 
V tis. Kč Základna 

Manipulace materiálu 1 500 Přímý materiál 

Zásobování 2 000 Přímý materiál 

Seřizování 1 500 Počet hodin 

Údrţba 2 500 Cena strojů 

Kontrola kvality 3 000 Počet hodin 

 10 500  

Tab. č. 3 Stanovení přirážky pro rozvrh režie podle útvarů 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Náklady Mechanika Montáž 

a) v útvaru přímo zjišťované náklady 2 500 2 000 

b) na útvary rozvrţené náklady (10 500) 6 500 4 000 

Celkem výrobní reţie 9 000
1
 6 0001 

Tab. č. 4 Útvarové náklady 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 
Mechanika Montáž 

Celková reţie 9 000 000 6 000 000 

Celkové přímé hodiny 1 100 000 hod. 350 000 hod. 

Reţijní sazba 8,182 Kč/hod. 17,143 Kč/hod. 

                                                 
1
  Rozvrh proveden na základě výše uvedených přiráţek, jejichţ výše není uvedena v zadání 
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Tab. č. 5 Sazby režie 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 
A B 

Mechanika   

500 000 PHOD x 8,182 4 091 000 Kč  

600 000 PHOD x 8,182  4 909 200 Kč 

Montáţ 
  

150 000 PHOD x 17,143 2 571 500 Kč  

200 000 PHOD x 17,143  3 428 600 Kč 

 6 662 500 Kč 8 337 800 Kč 

Objem výroby 300 000 ks 300 000 ks 

Podíl reţie na výrobek 22,21 Kč 27,79 Kč 

Tab. č. 6 Rozvrh režie podle výrobků 

B. Kalkulace zpracovaná metodou ABC:  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Režijní náklady aktivity CD   Rozsah CD na součást 

  S 1 S 2 S 3 S 4 

a) manipulace materiálem přesuny materiálu 180 160 1 000 1 200 

b) zásobování počet objednávek 200 300 2 000 4 000 

c) seřizování počet seřízení 12 12 300 300 

d) údrţba hodiny údrţby 7 000 5 000 10 000 8 000 

e) kontrola jakosti počet kontrol 360 360 2 400 1 000 

f) provoz mechaniky      hod.přímých mezd 150 000 350000 200 000 400 000 

g) provoz montáţe hod.přímých mezd 50 000 100 000 60 000 140 000 
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Tab. č. 7 Rozbor příčin vzniku nákladů  

Zdroj: Vlastní zpracování  

  
Výrobek A Výrobek B 

a) Manipulace materiálu 13,4 86,6 

b) Zásobování 7,7 92,3 

c) Seřizování 3,8 96,2 

d) Údrţba 40,0 60,0 

e) Kontrola jakosti 17,5 82,5 

Tab. č. 8 Relativní podíl nákladů aktivit podle CD  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  
Výrobek A Výrobek B 

f) Mechanika 45,5 % 54,5% 

g) Montáţ 42,9 % 57,1 % 

Tab. č. 9 Relativní podíl času přímých mezd 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Aktivity Režie tis.Kč Roční objem CD Sazba CD 

a) Manipul.mat. 1 500 2 540 přesunů 590,55 Kč/přesun 

b) Zásobování 2 000 6 500 objedn. 307,69 Kč/objedn 

c) Seřizování 1 500 624 seříz. 2403,85 Kč/seříz. 

d) Údrţba 2 500  30 000 hodin 83,33 Kč/1 hod. 

e) Kontr.kvality 3000 4 120 kontrol 728,16 Kč/1 kont 

f) Provoz mech. 2.500 1 100 000 PHOD 2,27 Kč /1 PHOD 

g) Provoz montáţe 2 000 350 000 PHOD  5,71 Kč/PHOD 

Tab. č. 10 Sazba na jednotku aktivity (CD) 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 a) b) c) d) e) f) g) Celk. tis.Kč 

Součást 1 106,30 61,54 28,85 583,31 262,14 340,50 285,50 1 668 

Součást 2 94,49 92,31 28,85 416,65 262,14 794,50 571,00 2 260 

Součást 3 590,55 615,38 721,16 833,30 1747,58 454,00 342,00 5 305 

Součást 4 708,66 1230,76 721,16 666,64. 728,16 908,00 799,40 5 763 

Tab. č. 11 Rozvrh pomocí CD (sazba x rozsah CD pro součást) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výrobek A 
  

Součást 1  (300 000 ks) 1 668 000 

Součást 2 (300 000 ks) 2 260 000 

  3 928 000 

Výrobek A - na jeden kus 13,09 Kč 

 

Výrobek B  
 

Součást 3  (300 000 ks) 5 305 000 

Součást 4  (300 000 ks) 5 763 000 

Výrobek B - na jeden kus 36,89 Kč 

Tab. č. 12 Kalkulace pomocí metody ABC 
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3.2 Srovnání klasické kalkulace a ABC 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Výrobek A Výrobek B 

Klasická kalkulace 22,21 Kč 44,4 % 27,79 Kč 56,6 % 

Metoda ABC 13,09 Kč 26,2 % 36,89 Kč 73,8 % 

Tab. č. 13 Srovnání klasické kalkulace a ABC 

 

3.3 Rozvoj a aplikace metody ABC 

ABC je ve střední Evropě na počátku praktického zavádění. Je předčasné dělat definitivní 

závěry. Metoda má své výhody pro budoucí strategický rozvoj podniků. Doposud studie 

prokazují podstatnou roli ABC např. ve sniţování nákladů, zvyšovaní produktivity a podobně.   

 

Technika (metodika) ABC 

- ověřování a diferenciace aktivit, které jsou příčinou vzniku nákladů 

- výběr homogenních skupin nákladů ("pools") 

- prostředky rozlišení nákladů podle vybraných činností (activity pools) 

- výběr měřítek charakterizujících "cost drivers" (CD) 

- hledání vztahu mezi CD a jednotlivými výrobky 

 

Vyuţití ABC 

- oceňování zásob a měření zisku na úrovni podniku i ziskových středisek 

- rozpočty 

- měření výkonnosti (výnosnosti atd.) pomocí CD 

- konstrukce nových výrobků a inovace starých 

- potenciální nástroj pro hodnocení řídících procesů 
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Význam ABC 

- pro ziskovost podniku 

- pro rozhodovací procesy strategické i operativní - měření výkonu 

 

Rozsah vyuţitelnosti 

- zvláště se hodí pro výrobní podniky; ověřuje se větší vyuţitelnost ve 

sluţbách, obchodě i ve veřejném sektoru 

- vyuţitelnost především pro výrobní reţijní náklady; jsou však pokusy uţití i 

pro přímé náklady a nevýrobní náklady 

 

3.4 Perspektiva metody ABC 

 

Jsou pochybnosti, zda ABC je opravdu novým postupem, nebo zda představuje zlepšené 

tradiční metody přiřazování reţie. Bez ohledu na tuto pochybnost se ABC ukazuje účinnější v 

měnících se podmínkách moderní výroby. Zvyšuje důvěryhodnost v manaţerské účetnictví. 

Proto je další rozvoj ABC ţádoucí. 
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Závěr  

V bakalářské práci byly postupně představeny jednotlivé nástroje nákladového řízení, které 

jsou poţívány současnými progresivními podnikatelskými subjekty. Snahou bylo popsat 

jednotlivé členění nákladu, taktéţ členění a popisovaní kalkulací. Na tomto místě je také 

nezbytné zdůraznit jednu základní vlastnost zde popsaných nástrojů a metod a to je existence 

jejich vzájemných vazeb. Aplikaci a zavedení jakéhokoliv manaţerského nástroje musí vţdy 

předcházet uvědomění si stavu, v kterém se organizace nachází. Dalším důleţitým podmínkou 

úspěšné aplikace moderních manaţerských nástrojů a metod, je uvědomění si, ţe většina 

těchto nástrojů a metod, jsou nástroji informačními. Jejich aplikace nám tedy, ve většině 

případů, identifikované problémy sama o sobě nevyřeší. Veškeré metody nákladového řízení 

jsou zpravidla zaloţené na analýze vztahu mezi náklady a výkony. Cílené ovlivňování 

nákladů je tak v rámci nich prováděno cestou řízení výkonů podniku a to takovým způsobem, 

aby na základě znalosti vztahů mezi náklady a prováděnými činnostmi, mohly být tyto 

výkony prováděny levněji, lépe a efektivněji. Existující nástroje nákladového řízení, však 

dávají manaţerům do rukou moţnost převzít aktivní roli, v ovlivňování nákladů podniku. 

Taky jsem se věnovala výpočtu kalkulací. Je to sloţitý proces, kde bych chtěla poznamenat, 

ţe je nutné znát nejen jakým způsobem se přiřazují, nebo kam patří jednotlivé nákladové 

poloţky, ale je taky důleţité znát i výrobní proces, kterým výrobky procházejí.  

V praktické částí jsem srovnávala dva výrobky kde při výpočtu klasickou kalkulací jsem 

došla k závěru, ţe u výrobku A by bylo pro podnik lepší pouţívat metodu ABC. Naopak u 

výrobku B by bylo výhodnější pouţívat klasickou  kalkulaci. 

Cílem mé bakalářské práce bylo aplikovat novou metodu výpočtu aktivit v podniku 

Zvolenské strojárne a.s. při čem jsem toho názoru, ţe stanovený cíl bakalářské práce se mi 

podařilo splnit.  
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