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Zásady pro vypracování bakalářské práce 
 

I. 

 Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 

během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 

 

II. 

Uspořádání bakalářské práce: 

1. Titulní list 5. Obsah BP 

2. Zásady pro vypracování BP 6. Textová část BP 

3. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 7. Seznam použité literatury 

4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 8. Přílohy 

 

ad 1) Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrží na své oborové katedře.  
 

ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“ následují za titulním listem. 

 

ad 3) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na své 

oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání BP. 

V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 

obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 

nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. 
 

ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 

strany pro obě jazykové verze. 
 

ad 5) Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 

podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 

uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 
 

ad 6) Textová část BP obvykle zahrnuje: 

 Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 

zadáním BP; 

 Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 

vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 

 Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání. 

BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 

BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 

Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 

nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 

Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 

– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 

ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 

jako přílohy (viz ad 8). 

Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 

přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost.   



ZASADY.DOC 

U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden 

jejich pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam 

použité literatury. 

Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 

mohou snížit klasifikaci práce. 
 

ad 7) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze 

světových jazyků. 

Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 

důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 

být uveden odkaz v textu BP. 
 

ad 8) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 

nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  
 

 

III. 

 Bakalářskou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 

katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 
 

nahoře:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

   Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

uprostřed:    BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

dole:   Rok     Jméno a příjmení 

 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také 

v elektronické formě do IS EDISON včetně abstraktu a klíčových slov v češtině a angličtině. 

 

IV. 

 Bakalářská práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto 

zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem bakalářského studia fakulty 

metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava od 

akademického roku 2009/2010. 
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ABSTRAKT 

 

Bakalářská práce je věnována tématu kalkulace krycího příspěvku. V práci jsou uvedeny 

kalkulace, rozdělení kalkulačních nákladů, kalkulační vzorec, kalkulační systémy. Následuje 

rozčlenění nákladu na variabilní a fixní, s tím je spjat bod zvratu. Další kapitola obsahuje 

význam a pouţití krycího příspěvku, jeho princip, výhody a omezení. Dále je tato kapitola 

zaměřena na vyuţití metody krycího příspěvku v praxi. Následně jsou popsány metody 

výpočtu kalkulací krycího příspěvku a jejích podstaty, členění a cíle. Závěrem bakalářské 

práce je uveden vzorový výpočet průběţné kalkulace krycího příspěvku hutních výrobků.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

Kalkulace, kalkulační systém, kalkulační vzorec, fixní náklady, variabilní náklady, krycí 

příspěvek, průběţná kalkulace.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Bachelor thesis deals with costing of cover grant theme. Costing, cost division, costing model, 

costing systems are introduced in this thesis.After that follows costs dissection into variable 

and fixed to which a critical point is adhered. The next chapter includes the meaning and 

taking advantage of the cover grant method in practice. Consequently, there are described 

methods dealing with evaluation of cover grant calculation, their principles, classification and 

goals. Conclusion of this bachelor thesis presents sample calculation of costing through of 

cover grant concerning steel products. 

 

KEY WORDS 

 

Costing, costing system, costing model, fixed costs, variable costs, cover grant, costing 

through.  
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1 ÚVOD  
 

Kaţdý podnik potřebuje, při své podnikatelské činnosti, znát náklady a trţby 

prodaných výrobků. I kdyţ jsou tyto poskytované informace z minulých období, jsou 

důleţitým prvkem při budoucím rozhodování a vývoji podniku.  

 

Důleţitou součásti fungování podniku patří náklady. Tyto náklady jsou důleţitým 

ukazatelem činnosti podniku. Je to peněţní ocenění spotřeby výrobních faktorů.                  

Pro manaţerské rozhodnutí je důleţité náklady rozčlenit podle její závislosti na změnách 

objemu výroby a to na náklady fixní a náklady variabilní.  

 

Cílem bakalářské práce je definování současných metod výpočtu kalkulací krycího 

příspěvku, jeho zhodnocení a význam pouţívání a navrţení metodiky výpočtu průběţných 

kalkulací krycího příspěvku hutního výrobků. 

 

Kalkulace jsou významným nástrojem řízení v kaţdém podniku, jehoţ výkony 

(výrobky, činnosti) jsou prodávány v ceně za jednotku těchto výkonů, tj. za jednotku 

kalkulační jednice. Pro volbu vhodného kalkulačního postupu je rozhodující hlavně typ          

a stupeň homogenity výroby. Především způsob, jakým se získávají a zpracovávají informace 

pro jednotlivé druhy kalkulací.  

 

Posledním bodem zadání bakalářské práce je navrţení metodiky výpočtu průběţných 

kalkulaci krycího příspěvku hutních výrobků, který je součástí řešení pátého bodu této práce. 

Pro zvládnutí výpočtů průběţných kalkulací hutních výrobků je nutné znát i celou technologii 

výroby, především pak návaznosti jednotlivých technologických fází. Součástí tohoto bodu je  

i příklad. 
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2 KALKULACE 

 Kalkulace je předběţné stanovení nebo součastné zjištění jednotlivých sloţek ceny    

za jednotku výkonu tj. výroba výrobků nebo poskytování sluţeb. Jedná se o činnost, kterou 

nazýváme kalkulování, spojenou s výsledkem této činnosti, to znamená výpočet nákladu      

na určený výkon. Kalkulace je vlastně jiný název pro výpočet, výpočetní postup. Kalkulací 

lze vypočítat náklady určeného výkonu, jímţ můţe byt výrobek vyjádřen ve fyzických 

jednotkách (kusy, kilogramy, tuny, m
2
, m

3
, pracnost v hodinách, kilometry, spotřeba energie 

v kWh atd.)V podniku znamená kalkulace výpočet speciálně zaměřený na náklady, které je 

třeba vynaloţit na vznikající výkon.  

 

 Předmětem kalkulace nemusí být jen výkon, představovaný určitým výrobkem, ale 

obecně také poskytovaná sluţba, vyjádřená v nákladní dopravě např. přepravenými 

tunokilometry, v energetice spotřebovanou energií v kilowatthodinách, v opravárenské           

a údrţbářské činnosti počtem hodin vynaloţených na opravy a údrţbu zařízení, ubytovacích 

sluţbách velikostí pronajaté plochy, ve zdravotnických zařízeních počtem obsazených lůţek 

za den, ve stravovacích zařízeních počtem vydaných jídel apod.[9] 

 

 Předmětem kalkulací ve výrobních podnicích nemusí být jen jeden výrobek, ale více 

drobných výrobků např. hřebíky, matice, šroubky to můţe být např. 1 kg výrobků. Naopak     

u větších a sloţitějších výrobků můţe být kalkulace rozdělena na menší části. Předmětem 

kalkulace je tedy obecně kalkulovaný výkon neboli tzv. kalkulační jednice, kterou je nutno 

přesně vymezit.[10] 

 

 Kalkulační jednice je určitý výkon, který je vymezen měrnou jednotkou např. ks, kg, 

m, hod.  

 

2.1 Úkoly kalkulací 

 Jednou z podmínek přeţití podniku je jeho konkurenceschopnost, ta souvisí především 

s jeho výkony, na jejichţ odbytu je podnik závislý. Je jisté, ţe prodejnost výkonů podniku 

závisí na jejich uţitné hodnotě a jí odpovídající ceně, kterou je zákazník ochoten                   

za poţadovaný výkon zaplatit. Nástrojem, který slouţí ke stanovení nákladů a z nich 
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vyplývající ceny výkonu, je kalkulace. Z toho pak vyplývá její stěţejní význam pro řízení 

vývoje nákladů výkonů a tím i pro řízení podniku.[3] 

 

Je nepopíratelné, ţe se kalkulace, vyjadřující náklady na výrobu výkonů, prolínají celým 

procesem řízení podniku. Jako stěţejní informační nástroj kalkulace zejména:  

 představují základní informační podklad pro řízení nákladů jednotlivých výkonů, 

 slouţí jako základ při plánování a kontrole v operativním řízení, např. při kontrole, 

 jednicových nákladů výkonů, při oceňování stavu a změny stavu hotových výrobků     

a nedokončené produkce, 

 jsou jedním z významných podkladů pro rozhodování o struktuře a sortimentu 

produkovaných výkonů, 

 jsou výchozí základnou pro rozhodování, které se tyká cenové politiky, 

 slouţí jako podklad pro stanovení vnitropodnikových cen.[3] 

 

2.2 Sestavení kalkulace 

 Podle časového hlediska se sestavují kalkulace předběţné a výsledné. Předběţná 

kalkulace je sestavená před zahájením výkonu. Podkladem jsou rozpočty nepřímých nákladů 

a technickohospodářské normy spotřeby přímých nákladů. Kalkulace výsledná se sestaví      

po ukončení výkonu, popř. po skončení sledovaného období. Jako podklad slouţí údaje 

zjištěné z vnitropodnikového účetnictví.  

 

2.3 Kalkulační členění nákladů 

 Náklady představuji pro podnik spotřebu práce na výrobu a realizaci produktu, které 

jsou vyjádřeny peněţně. Náklady rostou v podniku neustále v průběhu reprodukčního 

procesu. Proto je třeba vymezit časový úsek, za kterým jsou sledované jejich výše. V praxi se 

za základní časový úsek volí kalendářní období např. rok, měsíc.  

 

 Náklady v kalkulacích se člení na náklady jednicové (přímé) a na náklady reţijní. 

Jednicové (přímé) náklady jsou takové, u kterých lze určit jejich přímý vztah ke kalkulační 

jednici příslušných výkonů. Náklady, které se neváţou k jednomu druhu výkonu a zajišťují 

průběh procesu podniku v obsáhlejších souvislostech se nazývají reţijní náklady. 
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 Náklady podle kalkulačního členění mají vţdy dvě skupiny nákladů, to jsou náklady 

jednicové (přímé) a reţijní. Jejich konkrétní uspořádání se nazývá kalkulační vzorec. Kaţdý 

podnik má svůj kalkulační vzorec.  

 

2.4 Kalkulační vzorec 

 Kalkulace jako vyjádření nákladů na výkon má svou vţitou formu, v níţ se prezentuje 

uţivateli – kalkulační vzorec. Kalkulační vzorec se skládá z jednotlivých kalkulačních 

poloţek, setříděných v určitém sledu za sebou a obsahujících příslušné peněţní částky, 

vztahující se k danému výkonu. Sled poloţek kalkulačního vzorce vyuţívá kalkulačního 

členění nákladů, skládajícího se z poloţek jednicových (přímých) a reţijních nákladů.[3] 

 

 Postupem doby se kladly na kalkulaci další nové poţadavky na jejich vyuţívání          

v řízení. Struktura kalkulačního vzorce se přizpůsobila vývoji podmínek ve výrobním 

procesu, bylo tudíţ věci podniků, aby si zvolili jim vyhovující kalkulační vzorec. Tyto změny 

se samozřejmě odrazily i v konstrukci kalkulačního vzorce. Jeho struktura se při pouţívání 

kalkulací pro některé záměry strategického, taktického i operativního řízení podstatně 

změnila. Tlak na jednotný postup ve všech oborech hospodářství vedl ke vzniku typového 

kalkulačního vzorce, který slouţí dodnes jako výchozí základna podnikům pro konstrukci 

kalkulačního vzorce. 

 

Typový kalkulačního vzorce:  

1. Jednicový (přímý) materiál 

2. Jednicové (přímé) mzdy 

3. Ostatní jednicové (přímé) náklady 

4. Výrobní reţie 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

5. Správní reţie  

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

6. Odbytové náklady  

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

7. Zisk 

CENA VÝKONU (prodejní cena výrobků)[15] 
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 Charakteristikou jednicového (přímého) materiálu jsou veškeré suroviny, základní 

materiál, polotovary, pomocný i ostatní materiál, který jde do výroby na budoucí výrobek. 

Tyto materiály lze stanovit přímo na kalkulační jednici.  

 

 Jednicové (přímé) mzdy jsou jednou z poloţek zahrnující mzdy výrobních dělníků    

za odpracovaný čas včetně příplatků za přesčasy, prémie a odměny. Lze je jednoduše vyčíslit 

na kalkulační jednici.  

 

 Mezi ostatní jednicové (přímé) náklady patří např. zákonné pojištění ke mzdám 

výrobních dělníků (sociální zabezpečení a zdravotní pojištění), opotřebení speciálních 

nástrojů, spotřeba technologického paliva a energie. Tyto náklady souvisí s výrobním 

procesem, které lze přímo přiřadit ke kalkulačním jednicím.  

 

 Výrobní reţie je poloţka zahrnující náklady, které souvisejí s řízením a obsluhou 

výrobního procesů. Lze je přímo stanovit na kalkulační jednici. Mezi tyto náklady řadíme 

například spotřeba paliva a olejů, mzdy pomocných dělníku (reţijní mzdy), opravy                 

a udrţování, veškeré energie, telefonní poplatky, odpisy investičního majetku, spotřeba 

reţijního materiálu. 

 

 Tyto čtyři poloţky dají po sečtení vlastní náklady výroby.  

 

 Další poloţkou typového kalkulačního vzorce je správní reţie. Jsou to náklady, jenţ 

souvisí s řízením a správou podniku např. tiskopisy, spotřeba energie, opravy a udrţování.  

 

 Po přičtení správní reţie k vlastním nákladům výroby jsou zjištěny vlastní náklady 

výkonu.  

 

 Odbytové náklady jsou spojeny s odbytovou činností, hlavně s prodejem a expedicí 

výrobků, se skladováním, uzavíráním kupních smluv.  

 

 Při přičtení odbytových nákladů k vlastním nákladům výkonu jsou zjištěny úplné 

vlastní náklady výkonu, který podnik vynaloţí na výrobu výkonu (výrobků).  
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 Pak následuje zisk, coţ je rozdíl mezi prodejní cenou výkonu a úplnými vlastními 

náklady výkonu.  

 

 Lze říci, ţe typový kalkulační vzorec je minimalistickou podobou kalkulačního 

vzorce, nicméně podává vcelku uspokojivou, i kdyţ elementární představu o struktuře 

kalkulačních poloţek podnikových výkonů. Můţe proto vyhovovat podmínkám většiny 

podniků. Zejména potřeby řízení nákladů na výkony vedou však podniky k tomu, ţe jej 

doplňují dalšími poloţkami, a to jak jednicových (přímých) tak i reţijních nákladů.[3] 

 

2.5 Kalkulační systém 

 Kalkulační systém je definován jako soubor kalkulací v podniku a vazeb mezi nimi. 

Kalkulační systém je hlavním nástrojem řízení nákladů na výkony, kalkulační systém musí 

přitom zajistit metodickou jednotu a vzájemnou návaznost kalkulací mezi sebou.[3] 

 

Počet druhů kalkulací, sestavovaných v tom kterém podniku a zahrnovaných do kalkulačního 

systému závisí na:  

 druhu podniku, 

 velikosti podniku, 

 nárocích na vypovídací schopnost kalkulací,  

 potřebě jejich vyuţití v různých časových horizontech.[3] 

 

Uţití poţadavku na fungování kalkulačního systému v různých podmínkách, jako například 

typ výroby, druh výroby, pak je moţné kalkulační systém formulovat jako soubor kalkulací:  

1. Předběţných: 

 propočtových, 

 operativních,  

 plánových. 

2. Výsledných.[3] 

 

Předběţná kalkulace se sestavuje před výrobním procesem. Výsledná kalkulace pak  

po dohotovení procesů. V kaţdé rozhodné etapě výrobního procesu je k dispozici nástroj, 

pomocí kterého je moţné řídit vývoj nákladů na výkon.  
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2.5.1 Propočtová kalkulace 

 

 Propočtová kalkulace se sestavuje u nových výrobků, a to tehdy kdy ještě není 

k dispozici podrobná konstrukční a technologická dokumentace. Podkladem pro sestavení je 

výsledná kalkulace, ceny, náčrtky, technické parametry, hmotnost nebo také stejný                 

či podobný výrobek. Spolehlivost této kalkulace záleţí především na dostupnosti a solidnosti 

dokumentace, která je k uţití. 

 

 Propočtová kalkulace se pak bude skládat pravděpodobně z větší části z nákladů 

přesně stanovených a zčásti z nákladů rozpočtových. Zkušenosti ze strojírenské kusové 

výroby totiţ ukazují, ţe úplně nových výrobků, které plní nové funkce, je velmi málo             

a v naprosté většině jde u tzv. nových výrobků pouze o obměny některých jejich funkčních 

částí, změny technických parametrů apod.[3] 

 

2.5.2 Operativní kalkulace 

 

 Operativní kalkulace je kalkulací předběţnou, podkladem pro její sestavení jsou 

podrobné normy (standardy) spotřeby materiálu a času, platné právě k datu sestavení 

operativní kalkulace, je známa také pod pojmem kalkulace běţná nebo výrobní, protoţe slouţí 

jako úkol pro výrobní útvary.[3] 

 

 Výše reţijních poloţek se v operativní kalkulaci stanoví podle přiráţek či sazeb 

reţijních nákladů, vypočtených z příslušných rozpočtů reţijních nákladů středisek, platných 

v době započetí výroby výrobku.[3] 

 

 Konstrukční a technologická dokumentace, obsahující normy spotřeby materiálu          

a času, se časem mění vlivem konstrukčních změn. Po kaţdé takové změně se platná 

operativní kalkulace mění na novou operativní kalkulaci. Operativní kalkulace tedy 

v kterémkoliv okamţiku ukazuje platnou výši běţných, operativních norem spotřeby 

ekonomických zdrojů. Z této skutečnosti lze pak odvodit, ţe operativní kalkulace je 

nejpřesnější sestavovanou kalkulací v podnicích, která je k dispozici. Svým charakterem        

je kalkulací okamţikovou. Funguje také jako vnitropodniková cena.[3] 

 

 Modifikaci operativní kalkulace představuje tzv. kalkulace základní. Jde o metodický 

nástroj normové metody nákladového účetnictví, jehoţ základem je operativní kalkulace, 
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platná k 1. dni zvoleného období (to je zpravidla rok), pro něţ se zákalní kalkulace vyhlašuje. 

Stejně jako operativní kalkulace funguje základní kalkulace jako vnitropodniková cena.[3] 

 

2.5.3 Plánová kalkulace 

 

 Plánová kalkulace je poslední z řady předběţných kalkulaci. Je vhodným nástrojem 

řízení nákladů výkonů v opakované, stabilizované sériové i hromadné výrobě.  

 

Podrobnost norem, na nichţ je plánová kalkulace postavena, se však liší:  

 v procesní, plynulé, nejspíše hromadné výrobě, produkující jeden nebo několik málo 

výrobků stále stejného typu a provedení, či podle neměnné receptury, 

 v heterogenní, mnohdy členité, nejspíše malosériové aţ velkosériové výrobě, 

produkující širší sortiment sloţitých výrobků.[3] 

 

 V prvním případě se podmínky výroby v průběhu času nemění, podrobné normy jsou 

podkladem pro sestavení plánové kalkulace. Dočasné výkyvy ve výrobních, materiálových, 

technologických podmínkách lze po dobu čekaného výkyvu snadno tolerovat v technologické, 

resp. výrobní dokumentaci. Tato kalkulace má tedy charakter kalkulací operativní jako úkol 

pro výrobní útvar. 

 

 V druhém případě je plánová kalkulace sestavena na základě norem, platí pouze      

pro jednotlivé, celkovou peněţní částkou vyjádřené, kalkulační poloţky plánové kalkulace. 

Plánová kalkulace se ve výrobách v tomto případě sestavuje na základě podrobných 

operativních norem.  

 

 Protoţe plánová kalkulace platí po celé období, pro něţ je sestavena, je kalkulací 

intervalovou a představuje průměrné náklady výroby, vyráběného během tohoto období. 

V průběhu období své platnosti se plánová kalkulace realizuje prováděním plánovaných 

změn. Jejich výsledkem jsou nové operativní normy, které pak ve svém souhrnu ukazují.[3] 

 

2.5.4 Výsledná kalkulace 

 

 Výsledná kalkulace je z časového hlediska završením celé kalkulační soustavy. 

Sestavuje se aţ po dokončení příslušného výkonu, funguje tak jako kontrolní nástroj všech 

druhů předběţných kalkulací daného výkonu. Není tedy nástrojem operativního řízení vývoje 
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nákladů na výkonu, její informace přicházejí příliš pozdě, neţ aby bylo moţno činit operativní 

zásahy ve výrobě.[3] 

 

 Náklady v kaţdé kalkulační poloţce jsou uvedeny celkovou částkou, takţe podrobné 

příčiny překročení či úspory nákladů v dané kalkulační poloţce je moţno zjistit jen následnou 

analýzou všech účetních dokladů, které byly účtovány v dané kalkulační poloţce.  

 

 Výslednou kalkulaci podnik uplatní především při porovnávání s některými druhy 

předběţné kalkulace, potom vzniká jeden z podkladů pro řízení cen, podklad pro sestavení 

propočtových kalkulací a časových řad. 

 

 Výsledná kalkulace můţe mít charakter buď kalkulace okamţikové, sestavované 

v kusové či malosériové výrobě ihned po dokončení výroby kaţdého kusu či malé série, nebo 

kalkulace intervalové.[3] 

 

2.6 Náklady dle závislosti na změnách objemu výroby 

Podle závislosti na změnách objemu výroby třídíme náklady na: 

 variabilní (proměnné), 

 fixní (stálé).[14] 

 

2.6.1 Variabilní náklady 

 

 Variabilní náklady jsou náklady, jejichţ objem roste spolu s objemem výroby, mění 

se. Tyto náklady vţdy zahrnují něco, co se váţe s kaţdým jednotlivým vyrobeným výkonem 

(výrobkem nebo sluţbou). Příkladem variabilních nákladů můţe být materiál na výrobu. 

 

Celkové variabilní náklady se mohou měnit se změnou objemu produkce:  

 lineárně, tj. proporcionálně, 

 degresivně, tj. podproporcionálně, 

 progresivně, tj. nadproporcionálně, 

 smíšeně tj. degresivně progresivně.[10] 
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Graf č. 1: Průběh celkových variabilních nákladů.[6] 

 

 Podniky se samozřejmě snaţí variabilní náklady stlačit na minimum, protoţe i malé 

sníţení se násobí počtem kusů a ve výsledných číslech představuje výrazné úspory. Proto jsou 

výhodné i nákupy drahých zařízení pro velký objem výroby, pokud by sníţili variabilní 

náklady.  

 

2.6.2 Fixní náklady 

 

 Fixní náklady se pří změně objemu výkonů nemění, nejsou závislé na objemu výkonu. 

Tyto náklady nezahrnují něco, co by se přímo vázalo na kaţdý jednotlivý vyrobený výkon 

(výrobek nebo zboţí). Mezi fixní náklady patří např. pronájmy výrobních prostorů, investice 

do strojů, zřízení telefonních linek, mzdy vedoucích pracovníků, pojištění, mzdy poskytování 

disponibilní sluţby (konzultace, poradenství).  

 

Celkové fixní náklady rozlišujeme: 

 absolutně fixní náklady,  

 intervalově fixní náklady.[9] 
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Graf č. 2: Absolutně fixní náklady.[9] 

 

 

Graf č. 3: Intervalově fixní náklady.[9] 

 

 Fixní a variabilní náklady lze zkoumat za různě velké celky, nejrozsáhlejším stupněm 

agregace můţe být podnik, nejmenší zkoumanou jednotkou výrobní zařízení. Nejpřesnější 

informace získáme, zvolíme-li za zkoumanou výrobní jednotku celek co nejmenší, tento 

postup však bude velmi pracný a vynaloţenému úsilí mnohdy nemusí odpovídat patřičné 

zvýšení kvality řízení daného procesu. Zvolíme-li naopak za zkoumanou výrobní jednotku 

celek rozsáhlý, ušetříme hodně práce, avšak výsledky analýzy budou hodně hrubé. Mezi 

oběma extrémy je proto třeba hledat optimální velikost výrobní jednotky, za kterou provádíme 

analýzu nákladů, obvykle za ni lze povaţovat hospodářské, popř. nákladové středisko.[1] 
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2.6.3 Bod zvratu 

 

 Vztah mezi náklady je zobrazen na tzv. bodu zvratu. Pomáhá podniku zjistit, jaké 

mnoţství produkce je pro něj výhodné vyrábět, aby se trţby a náklady rovnaly. Kolik podnik 

by měl vyrobit a prodat, aby dosáhl plánovaného zisku.  

Modeluje matematický a grafický vztahy mezi celkovými náklady, výnosy, objemem 

produkce a ziskem. 

 

 

Graf č. 4: Bod zvratu.[15] 
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3 VÝZNAM POUŽÍVÁNÍ KRYCÍHO PŘÍSPĚVKU 

 Metoda krycího příspěvku, která se v praxi také označuje jako kalkulace variabilních 

nákladů, lze povaţovat za určitou reakci na přiráţkovou kalkulaci a její nedostatky. Kalkulace 

variabilních nákladů je povaţována za reprezentanta kalkulací, které určitému výkonu 

nepřičítají všechny podnikové náklady ale pouze jejích část. Krycí příspěvek je významným 

zdrojem informaci o přínosu prodávaných výkonů. Krycí příspěvek znamená „čistý příjem   

do firmy“ z hlavní činnosti podnikání, z kterého potom firma pokrývá svoje fixní náklady      

a zisk.  

 

Za předpokladu, ţe je povaţováno rozlišování mezi fixními a variabilními náklady za příliš 

hrubé a neurčité, lze rozlišovat:  

 náklady výkonu, které závisí na skutečně realizovaném výrobním programu a které se 

automaticky mění s druhem, mnoţstvím a hodnotou vyrobených nebo realizovaných 

výkonů, 

 náklady pohotovostní, kterými se disponuje v souvislosti s plánováním a očekáváním 

a které jsou vynakládány za účelem zajištění institucionálních a technických 

předpokladů uskutečnění výrobního programu.  

 

 První myšlenkou, která její vznik determinovala, byla úvaha, ţe pokud jsou reţijní 

náklady tím elementem, který tradičně kalkulační postupy deformuje, neměly by tyto náklady 

být vůbec výrobku přičítány. Fixní náklady vlastně s produkcí výrobku ani nesouvisí. Daleko 

přesnější bude přičítat výrobku jen variabilní náklady a výrobky posuzovat podle toho, jaký 

příspěvek dokázaly vygenerovat nad rámec svých variabilních nákladů. Právě z těchto důvodu 

je metoda krycího příspěvku povaţována za reprezentanta neabsorpčních kalkulací, tedy těch, 

které výkonu nepřičítají všechny podnikové náklady, ale jejich část (náklady variabilní).[13] 

 

 Druhým důvodem, který vysokou míru rozšíření tohoto typu kalkulace zapříčinil,      

je skutečnost, ţe současné podniky se díky velmi turbulentnímu hospodářskému prostředí, 

zkracujícím se ţivotním cyklům výrobků a sluţeb a také díky kratším dodávkovým cyklům, 

potýkají s velkými výkyvy vyuţití svých kapacit.[13] 

 

 Celá řada firem, zejména ve výrobní sféře, v posledních letech investovala do vysoce 

výkonných, ale také nákladných výrobních zařízení. S těmito zařízeními jsou spojeny zejména 
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fixní náklady. Tyto společnosti jsou schopny vyprodukovat obrovské mnoţství výrobků       

ve vysoké kvalitě, ale problémem bývá umět tuto instalovanou kapacitu dostatečně vyuţít, tj. 

mít dostatek odběratelů a zákazníku, kteří by byli schopni tuto produkci odebrat. Proti tomu 

hraje celá řada faktoru. Tlak odběratelů směřuje často k malým sériím, častým obměnám 

nakupovaného sortimentu a sezonně velmi fluktujícím objednávkám, čímţ se tito odběratelé 

snaţí racionalizovat náklady zásobovacího procesu, vázaný kapitál, a svým způsobem tak 

problémy způsobené rozmarnými zákazníky přenášejí na své dodavatele.[13] 

 

 V souvislosti s těmito problémy vzrůstá význam odděleného sledování variabilních     

a fixních nákladů. S tím je spojena také potřeba nástroje, který umoţní řízení volných kapacit 

a přispěje k absenci alokace fixních nákladů. 

 

 Kalkulace krycích příspěvků, je jednou ze základních metod controllingu. Vystihuje 

lépe rentabilitu jednotlivých výrobků nebo sluţeb neţ kalkulace úplných vlastních nákladů, 

která ji můţe zkreslit nevhodným rozvrţením reţie, coţ můţe vést k chybným rozhodnutím.  

 

3.1 Základní princip metody krycího příspěvku 

Vzhledem k tomu, ţe vznik metody krycího příspěvku byl zaloţen na snaze o eliminaci 

negativních dopadů plné alokace fixních nákladů, nerozpočítávají se tyto náklady                  

na jednotlivé výkony, ale povaţují se za skupinu nákladů spojenou s provozem celého 

podniku, které je nutné uhradit jednotlivými příspěvky generovanými individuálními 

výrobky:  

 V první fázi metoda krycího příspěvku 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. 

 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.[13] 
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Metoda krycího příspěvku je v první řadě zaloţena na odděleném sledování 

variabilních a fixních nákladů. Coţ značně rozšiřuje vyuţitelnost tohoto typu kalkulace. 

V tradičním pojetí byla prodejní cena výkonu sestavena z jednicových (přímých) nákladu, 

reţijních nákladu a zisku. Rozdíl mezi cenou výkonu a jeho jednicovými (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 metodě krycího příspěvku dochází k rozbití 

tradiční reţie na variabilní sloţku, která je spolu s jednicovými (přímými) náklady přiřazena 

variabilním nákladům, a fixní reţii, která se stává součásti fixních nákladů.[13] 

 

 Dalším pojmem, který metoda krycího příspěvku uvádí, je hrubá rentabilita neboli 

relativní příspěvek na úhradu fixních nákladů. Je velmi důleţitým kriteriem plánování            

a kontroly zisku. Vypočítá se jako poměr dosaţené marţe k ceně výrobku: 

 

𝐑
𝐡=

𝐔

𝐂𝐕

  𝐑𝐡=
𝐮

𝐜
 

 

Kde: Rh – hrubá rentabilita,  

 U – celková marţe, 

 CV – celkové výnosy, 

 u – příspěvek na úhradu fixních nákladů,  

 c – cena jednotky výrobku.[13] 

 

3.2 Výhody a omezení metody krycího příspěvku 

 Metoda krycího přípěvku, díky svým specifickým vlastnostem a oddělenému 

sledování variabilních a fixních nákladů, přináší řadu pozitivních efektů.  

 

 V první řadě poskytuje adekvátní informace pro řešení řady rozhodovacích úloh       

při pevné kapacitě, umoţňuje rychlejší orientaci v sortimentní výhodnosti výrobků, v úvahách 

o cenových změnách a v rozhodnutích typu „vyrobit či koupit“, resp. „pokračovat či zrušit 

provádění výrobků“. Důvodem je zejména blízký vztah variabilních nákladů k nákladům, 
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které jsou pro řešení daného problému či úkolu relevantní, a naopak fixním nákladům jako 

nákladům irelevantním.[13] 

 

 Metoda krycího příspěvku slouţí nejčastěji jako nástroj řízení struktury výroby 

v krátkém období v případě, ţe dochází k výkyvům cen a objemu prodávaných výrobků. S její 

pomocí lze 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.[13] 

 

 Metoda krycího příspěvku ovšem není schopna stanovit to, co je nejdůleţitější 

vlastnosti kaţdé kalkulace, tj. vyčíslit co nejpřesněji náklady na určitý výrobek. S fixními 

náklady pracuje nejčastěji jako s celkem, o jehoţ strukturu a přiřazení výrobkům se nestará. 

Neposkytuje ţádné informace o struktuře a příčinách spotřeby fixních nákladů, jde 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. Otázkou není, kterou kalkulaci vyuţit, zda plných či variabilních nákladů, 

ale k jakým rozhodovacím úlohám vyuţít jednotlivé typy kalkulací.[13] 

 

 Vyuţití metody krycího příspěvku vede manaţery k názorům typu „Fixní náklady       

a jejich struktura mě nezajímají. Vím jen, ţe musím v daném období vygenerovat dostatečný 

příspěvek na úhradu, abych tyto fixní náklady dokázal pokrýt.“ Ve stále rostoucím balíku 

těchto fixních nákladů se mohou ukrývat různé nákladové poloţky, o jejichţ struktuře a účelu 

vynaloţení nemá manaţer pouţívající metodu krycího příspěvku, ţádné informace.[13] 

 

 Jedno z dalších omezení metody krycího příspěvku 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 výrobků 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 metody 

variabilních nákladů tak často vede ke konstantnímu vnímání času, coţ nemusí být v celé řadě 

situací správné.[13] 
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3.3 Využití metody krycího příspěvku v praxi 

 Oddělené sledování variabilních a fixních nákladů významně rozšiřuje moţnosti 

vyuţití tohoto typu kalkulace pro řízení hospodárnosti. Řízení variabilních nákladů je 

zaloţeno na stanovení jednotkových nákladů výrobku a na snaze o jejich optimalizaci 

(minimalizaci) a snaze o eliminaci odchylek v rámci těchto jednotkových nákladů. Na druhé 

straně oddělené sledování fixních nákladů umoţňuje analýzu dopadu míry vyuţití kapacit    

na náklady firmy, a přispívá tak k jejich optimálnímu vyuţívání.[13] 

 

 Metoda krycího přípěvku mívá ze svého charakteru v praxi zpravidla poněkud odlišný 

účel vyuţití, neţ je tomu u běţně pouţívaných přiráţkových kalkulací. Oddělené sledování 

variabilních a fixních nákladů zpravidla souvisí se sledováním nákladů v krátkém období. 

V krátkém období jsou firmy zpravidla omezeny určitou existující kapacitou. Metoda krycího 

příspěvku se tak stává velmi efektivním nástrojem operativního řízení a bývá vyuţitelná     

pro krátkodobá manaţerská rozhodnutí zaloţena na existující kapacitě.[13] 

 

3.3.1 Stanovení optimálního sortimentu 

Firma pohybující se v rychle měnícím se prostředí s pevně danou kapacitou výkonů 

v určitém období se nutně musí potýkat se situacemi, ţe poptávka tyto kapacity převyšuje, 

nebo naopak její kapacity nejsou vytíţeny.[13] 

 

V první řadě, která samozřejmě pro firmu nemusí být úplně nepříjemným, musí firma 

volit, které zákazníky a které produkty upřednostní a u kterých se z důvodu vytíţení kapacit 

bude snaţit dojednat odklad. Kritériem pro pořadí uspokojování těchto výkonů je – za 

podmínky, ţe všechny výrobky spotřebovávají stejný počet jednotek kapacity – výše 

jednotkového příspěvku na úhradu či marţe. Zkrátka výrobky nebo zakázky, které vykazují 

nejvyšší míru marţe na jednotku, by měly být upřednostněny.[13] 

 

Pořadí výroby se stanovuje tak, ţe výrobek s nejvyšším jednotkovým příspěvkem      

na úhradu je zařazován do výroby jako první, pak teprve jsou do výroby zařazovány 

následující výrobky. Příspěvky na úhradu tak postupně uhrazují fixní náklady, které             

při počáteční nulové produkci představují vlastně ztrátu.[13] 
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Velice často můţe nastat situace, kdy jednotlivé výrobky spotřebovávají různou výši 

jednotek kapacity, kterou je firma omezena. V takovém to případě je při stanovení portfolia 

výrobků postupovat pouze podle absolutní výše jednotkové marţe, můţe nastat situace, kdy 

výrobek s nejvyšší jednotkovou marţí spotřebovává také nejvíce jednotek omezujícího 

činitele. V takovém případě je nutné jednotkovou marţi přepočíst na jednotku tohoto 

omezujícího činitele. Z pohledu marţe přepočtené na minimum výrobků, který omezuje 

kapacitu dané produkční jednotky (podniku, útvaru, stroje).[13] 

 

3.3.2 Podpora cenových rozhodování 

Vedle toho, ţe metoda krycího příspěvku uplatnitelná jako nástroj pro řízení struktury 

portfolia výrobků, při kapacitě, která neodpovídá poţadavkům, je tento manaţerský nástroj 

vyuţitelný určitým způsobem i pro cenová rozhodování. V praxi můţe nastat situace, která je 

opačná neţ ta, která byla popsána v předešlé kapitole, tj. ţe poţadavky odběratelů nepokrývají 

instalovanou kapacitu firmy. V této situaci má podnik část svých kapacit vyuţitých a potýká 

se s problémem nevyuţitých a potýká se s problémem nevyuţitých fixních nákladů, coţ       

při pouţití kalkulace plných nákladů prodraţuje jednotkové náklady výrobků a má obecně 

vliv na sniţování zisku. Podnik, který se za takovéto situace chce chovat racionálně, se snaţí 

kapacitu naplnit i za cenu přechodného sníţení ceny.[13] 

 

Metoda krycího příspěvku signalizuje v takovýchto případech úroveň, kam aţ je 

moţné cenu sníţit. Krátkodobě lze v těchto případech cenu sníţit aţ k úrovni variabilních 

nákladů výrobku, protoţe jakákoli kladná hodnota příspěvku na úhradu je lepší neţ volná 

kapacita, která k úhradě fixních nákladů nijak nepřispěje.[13] 

 

Samozřejmě má tento postup svá omezení. Cena pod úrovní plných nákladů uhrazuje 

jen část nákladů, které se k výrobku vztahují, coţ je z dlouhodobého hlediska neudrţitelné. 

V dlouhém období musí výkon uhradit všechny své náklady a generovat zisk. Krátkodobé 

sniţování ceny je také velmi nebezpečné v situaci dlouhodobých odběratelských vztahů, kdy 

odběratel můţe vyvíjet tlak na uchování nové, niţší prodejní ceny výrobků i po skončení 

omezení způsobeného nevyuţitou kapacitou a navrácením se k původní ceně.[13] 
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4 METODY VÝPOČTU KALKULACÍ KRYCÍHO 

PŘÍSPĚVKU 

 Krycí příspěvek se stanoví jako rozdíl čistých trţeb z prodeje na jednotku kalkulační 

jednice a variabilních nákladů rovněţ na jednotku kalkulační jednice. Celková hodnota 

krycího přípěvku pak vychází z rozdílu celkových trţeb z prodeje výrobků (kalkulační 

jednice) a celkových variabilních nákladů vynaloţených na jejich výrobu. Změny stavu zásob 

jsou zohledněny před provedením výpočtu. Krycí příspěvek tak tvoří silnou relaci mezi 

čistými trţbami z prodeje a pouţitými variabilními náklady na výrobu prodaných výrobků. 

Pouţije se k pokrytí fixních nákladů, zbývající část představuje zisk.  

 

 Další důleţitou veličinou je sazba krycího příspěvku. Ukazuje, kolik procent obratu je 

k dispozici na pokrytí fixních nákladů.  

 

 Kalkulační metody, které vycházejí jen z určité skupiny nákladů a neberou v úvahu 

všechny nákladové poloţky, patří k neabsorpčním kalkulačním metodám. Tuto kalkulaci 

můţeme označit téţ jako kalkulaci neúplných nákladů.[9]  

 

Metoda krycího příspěvku je pouţitelná pro řešení strategických systémových úloh, jako 

například: 

 určení podílu jednotlivých výrobků na tvorbě hospodářského výsledku podniku, 

 určení pořadí výhodnosti výrobků a optimální sortiment výroby, 

 určení minimální hranice prodejní ceny výrobků, 

 rozhodování o tom, zda určitý polotovar, součást, díl apod. vyrobit či získat kooperací,  

 rozhodování o výhodnosti nákupu či nájmu určitého zařízení, 

 určení pořadí postupného zařazování kapacit do provozu, respektive jejich vyřazování 

z provozu.[9] 

 

Metoda krycího příspěvku je pouţívána v několika variantách, které se liší odlišným 

přístupem ke strukturalizaci fixních nákladů. Metoda krycího příspěvku existuje ve dvou 

variantách: 

 jednostupňová kalkulace krycího příspěvku, 

 vícestupňová kalkulace krycího příspěvku.[13] 
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4.1 Jednostupňové kalkulace krycího příspěvku 

 Východiskem je členění nákladu na variabilní a fixní. Jedná se vlastně o tradiční 

přístup, kdy fixní náklady nijak blíţe neanalyzujeme, ale pracujeme s nimi jako 

s nedělitelným celkem.[13] 

 

 Při jednostupňové metodě se od trţeb z prodeje produktu odečítají variabilní náklady 

na tyto výrobky a krycí příspěvek se tvoří na jednotku prodané kalkulační jednice (výrobku).  

Poté se tento krycí příspěvek na jednotku kalkulační jednice násobí mnoţstvím prodaných 

výrobků a vypočte se celkový krycí příspěvek, od něhoţ se odečtou celkové fixní náklady. 

Rozdíl pak představuje hospodářský výsledek.[8] 

 

 Toto schéma je východiskem pro navazující výpočty. Kdyţ podnik vyrábí více 

výrobků, pak se krycí příspěvek stanoví na produkt a na skupinu výrobků. Suma krycích 

příspěvků skupiny výrobků pak představuje celkový krycí příspěvek, od kterého se odečítají 

fixní náklady. Rozdělení krycích příspěvků na kus a podle skupiny výrobků je důleţitým 

předpokladem pro rozhodování o efektivnosti činnosti podniku. Krycí příspěvky určují 

výrobní a odbytový program v kvantitativním a kvalitativním ohledu, opatření podpory 

prodeje a pouţití kapacit.[8] 

 

4.2 Vícestupňové kalkulace krycího příspěvku 

 Tato kalkulace krycího příspěvku se pouţívá pro systém, který rozlišuje fixní náklady.  

 

 Zvláště u podniků, které mají sloţitější vnitřní strukturu a skládají se z velkého počtu 

vnitřních útvarů, můţe nastat situace, kdy je část fixních nákladů skutečně spojena s celou 

organizací, ale určité skupiny fixních nákladů se vztahují jen k určitým organizacím 

jednotkám.[13] 

 

 Tato metoda vyjadřuje fixní náklady v několika vrstvách. Díky tomu, se nepracuje 

s fixními náklady jako s nedělitelným celkem, jsme schopni tu část fixních nákladů, která má 

určité vazby na objekty, např. útvary, těchto objektům adresně přiřadit. V rámci metody 

můţeme rozdělit několik vrstev fixních nákladů, které se liší svou přiřaditelnosti sledovaným 

objektům.[13] 
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Výrobkové fixní náklady jsou takové, které lze přímo připočítávat celkovému 

mnoţství v průběhu příslušného období. 

 

Fixní náklady skupiny výrobků jsou takové, které jsou přímo vynakládány na více 

podobných výrobků, slučitelných do určité skupiny (technologické etapy). Takové fixní 

náklady se pak přiřazují určité skupině výrobků, nejsou však rozdělovány na jednotlivé druhy 

etap dané skupiny. 

 

Podnikové fixní náklady jsou vyvolány činností více středisek, popř. určitou celou 

oblastí činnosti podniku. Musí být uhrazeny z dosud nerozdělených příspěvků na úhradu 

všech výrobků, které vytěţují danou oblast. 

 

Nejčastěji se pouţívá rozdělení do dvou vrstev: 

 zvláštní (speciální) fixní náklady, 

 všeobecné fixní náklady.[13] 

 

Speciální fixní náklady mají přímou souvislost s určitými výrobky nebo skupinou 

výrobků (např. fixní náklady marketingu a odbytu, materiálové hospodářství). Tyto náklady 

se vztahují ke konkrétnímu typu výrobku. V praxi se muţe jednat např. o odpisy strojních 

zařízení nebo jiné náklady účelově přiřaditelné určité skupině výrobků.  

 

Všeobecné fixní náklady nemají přímý vztah s jednotlivými výrobky (náklady správní, 

vedení účetnictví). 

 

4.3 Kalkulace krycího příspěvku hrubého rozpětí 

Zkušenosti s vyuţitím metody krycího příspěvku a příspěvků na úhradu z mnoha 

našich podniku jsou velmi sporadické. Hlavním argumentem je nedostatečná informační 

základna, která vychází z členění nákladů na variabilní a fixní. Tím se podniková praxe 

samozřejmě ochuzuje o velmi dobrý nástroj pro rozhodování. Pro přechodnou dobu je však 

moţno nahradit příspěvek na úhradu hrubým rozpětím, které vychází z dosaţitelných údajů    

o nákladech, členěných kalkulačně. Hrubé rozpětí je konstruováno obdobně jako příspěvek  

na úhradu, místo variabilních nákladů se uvaţují přímé náklady.[13] 
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5 VÝPOČET PRŮBĚŽNÉ KALKULACE HUTNÍCH 

VÝROBKŮ 
 

 Kalkulace průběţná představuje kalkulaci, při níţ se spotřeba polotovarů vyrobených 

v předcházejících výrobních fázích nebo stupních vykazuje v kalkulaci navazující výrobní 

fáze nebo stupně v původních sloţkách jejich nákladů.[11] 

 

Význam průběţné kalkulace hutních výrobků spočívá především v nahrazení 

variabilního nákladu na polotovary detailními vlastní náklady, které v sobě ocenění 

polotovarů obsahovalo (materiál, energie, mzdy, údrţba, ….). 

 

Výpočet průběţné kalkulace hutních výrobku, neobsahuje poloţku polotovary vlastní 

výroby. Tato kalkulace je vypočítaná z fázových kalkulací (postupné kalkulace) tak,             

ţe hodnota spotřeby polotovaru z předchozí fáze je nahrazena hodnotami nákladových 

poloţek, kterými byl polotovar oceněn. Touto metodou je pak například spotřeba mezd nebo 

elektrické energie v objemu obsaţeném ve spotřebovaném polotovaru z první fáze přičte      

ke mzdám nebo elektrické energii ve druhé fázi, tyto pak ke spotřebě v další fázi. Proto, aby 

byl uvedený výpočet matematický řešitelný, je nutné znát technologický postup výroby kaţdé 

kalkulační jednice (výrobku) a měrné spotřeby polotovarů za kalkulační jednice 

v jednotlivých fázích výroby. Platí, ţe první technologická (výrobní, kalkulační) fáze 

nespotřebovává polotovary, ale jen nakupovaný jednicový materiál, a ţe výsledkem poslední 

fáze je hotový výrobek.  

Na konci výrobního procesu však mohou v rámci jedné technologické (výrobní) fáze 

vznikat stejné výrobky, které jsou jak předmětem vnitropodnikových předávek (polotovary), 

tak jsou určeny k prodeji (hotové výrobky). Při výpočtu průběţné kalkulace se vychází 

z postupné neboli fázové kalkulace.  

 

Postupná kalkulace (fázová kalkulace) se pouţívá u výrobků, které během            

své výroby prochází několika výrobními fázemi. Výrobek první výrobní fáze je předán jako 

polotovar do druhé výrobní fáze, kde je spotřebován pro výrobu dalšího polotovaru. Takto    

to pokračuje aţ do poslední finální fáze výroby, kde z polotovaru vzniká jiţ hotový výrobek 

určený k prodeji. Kromě polotovarů mohou být v jednotlivých fázích výroby spotřebovány     

i nakupované jednicové materiály. Celkový počet výrobních fází, kterými výrobek musí 

projít, vychází z technologického postupu výroby.  
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Příklad: Při výrobě pozinkovaného svodidla budou po sobě následovat tyto výrobní fáze  

(pro zjednodušení od výroby oceli):  

1. Výroba oceli v tandemové peci. 

2. Úprava oceli na pánvové peci. 

3. Výroba kontislitku – bramy. 

4. Výroba širokého pásu na válcovací trati. 

5. Dělení pásu na dělicí lince. 

6. Výroba za studena ohýbaného profilu (svodidla) na profilovací lince. 

7. Úprava svodidla (délka, otvory) na dokončující lince. 

8. Pozinkování svodidla v pozinkovně. 

 

Kaţdá z těchto fází kromě nákladů na jednicový materiál (včetně polotovarů) 

spotřebovává i náklady na zajištění technologického procesu dané fáze (zpracovací náklady). 

Předací cena polotovaru pak vychází ze součtu všech těchto nákladů, který se nazývá Vlastní 

náklady výrobku (výkonu).  

 

Náklady na spotřebu polotovarů jsou hlavním problémem vypovídací schopnosti 

postupných (fázových) kalkulací. Je to proto, ţe součástí ocenění polotovarů v úrovni 

vlastních nákladů jsou kromě spotřeby jednicového materiálu i jednicové a reţijní zpracovací 

náklady. Z fázových kalkulací nelze proto zjistit, jaká je celková (průběţná) spotřeba 

zpracovacích nákladů, například podle hlavních nákladových druhů (spotřeba elektrické 

energie, mzdových nákladů apod.). V kalkulacích za jednotlivé výrobní fáze lze tyto náklady 

zjistit jen za to středisko (fázi), za kterou je kalkulace vypočtena, v případě kalkulací ABC      

i za střediska, která poskytují své výkony (činnosti, sluţby), ne však za střediska, jejichţ 

polotovary se v dané fázi spotřebovávají. Aby bylo moţno zjistit celkovou spotřebu nákladů, 

musí se provést výpočet průběţné kalkulace.  

 

Zadání: 

V I. výrobním stupni se vyrábí výrobek A. Celkem bylo vyrobeno 1800 výrobků A. Náklady 

na výrobu, vynaloţené v prvním stupni jsou uvedeny v následující tabulce ve sloupci 2. 

Z vyrobeného mnoţství je předáno do druhého výrobního stupně 1500 polotovarů. 300 

výrobků A je určeno k prodeji mimo podnik.  
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Ve II. výrobním stupni bylo vyrobeno celkem 1500 výrobků B a byly vynaloţeny náklady, 

uvedené ve sloupci 5. 

 

Úkol: 

Vypočtěte vlastní náklady výroby na kalkulační jednici A a B pomocí průběţné kalkulace.  

 

 K výpočtu průběţné kalkulace se bude muset nejdříve vypočítat kalkulace postupná, 

protoţe je potřeba spočítat náklady, které se vyuţijí k výpočtu průběţné kalkulace.  

 

POSTUPNÁ KALKULACE 

a) I. výrobní stupeň – ve sloupci 3 jsou vypočteny náklady na 1 ks výrobku A prostým 

dělením. Provedením součtu jednotlivých nákladových poloţek činí vlastní náklady 

výroby v I. stupni 20 Kč/ks.  

b) II. výrobní stupeň – provede se převedení hodnoty polotovarů z I. výrobního stupně  

do II. stupně a vypočte se náklad na polotovary vlastní výroby v Kč (viz. Sloupec 5). 

Počet předaných polotovarů se vynásobí vlastními náklady na 1 ks výrobku B prostým 

dělením (viz. Sloupec 6). Vlastní náklady výroby ve II. stupni činí 32 Kč/ks.  

 

Tabulka č. 1: Výpočet postupné kalkulace  

 I. Výrobní stupeň II. Výrobní stupeň 

 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6 

Kalkulační 

poloţka 

Mnoţství 

A (ks) 

Náklady 

(Kč) 

Náklady 

(Kč/ks) 

Mnoţství 

B (ks) 

Náklady 

(Kč) 

Náklady 

(Kč/ks) 

Přímý 

materiál 
- 24 300 

24300/1800 

13,50 
- 3 000 

3000/1500 

2 

Polotovary 

vl. výroby 
- - - 1 500 

1500*20 

30 000 

30000/1500 

20 

Přímé 

mzdy 
- 8 100 4,50 - 10 500 7 

Ost. 

výrobní 

náklady 

- 3 600 2 - 4 500 3 

CELKEM 1 800 36 000 20 1 500 48 000 32 

Polotovary 

do  

II. stupně 

1 500 - - - - - 

Odbytové 

náklady 
300 - - 1 500 - - 
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PRŮBĚŽNÁ KALKULACE 

 Cílem je vypočíst náklady v Kč a Kč/ks konečného výrobku – výrobku B. Kalkulace 

neobsahuje kalkulační poloţku polotovary vlastní výroby. Náklady na výrobek B jsou 

vyjádřeny ve struktuře původních nákladových poloţek obou výrobních stupňů.  

 

Postup výpočtu: 

Nejprve se vypočtou náklady ve sloupci 2 v Kč. V jednotlivých řádcích Přímý materiál, Přímé 

mzdy, Ostatní výrobní náklady se provede součet nákladů z tabulky č. 1, sloupec 5              

(II. výrobní stupeň) a nákladů, které jsou převedeny z I. stupně. Ty se vypočtou jako součin 

sloupce 3 (Kč/ks) z tabulky č. 1 a převedeného mnoţství polotovaru do II. stupně (1500 ks). 

Následně se vypočte sloupec 3 – Kč/ks. Provede se podíl nákladů ve sloupci 2 vyrobených 

mnoţství výrobku B. Výpočet je naznačen v příslušných řádcích sloupce 1, tabulky 2.  

Součtem se zjistí vlastní náklady výroby ve výši 32 Kč/ks výrobku B, celkové vlastní náklady 

výroby činí 48 000 Kč.  

 

Tabulka č. 2: Výpočet průběţné kalkulace 

 Výpočet sl. 2 (Kč) 

Kalkulační poloţka  Náklady (Kč) Náklady (Kč/ks) 

 sl. 1 sl. 2 sl. 3 

Přímý materiál 
II. var.: 3000 + 13,50*1500  

23 250 
23 250 

23250/1500       

15,50 

Polotovary vlastní 

výroby 
- - - 

Přímé mzdy 
II. var.: 10 500 + 4,5*1 500  

17 250 
17 250 

17 250/1 500 
11,50 

Ostatní výrobní 

náklady  

II. var.: 4 500 + 2*1500          

7 500 
7500 

7 500/1 500        

5 

CELKEM - 4 800 32 

Polotovary do II. 

stupně 
1 500 - - 

Odbytové náklady 1 500 - - 

 

 Vlastní náklady výroby II. stupně v Kč i Kč/ks musí být stejné v případě postupné       

i průběţné kalkulace. Obě kalkulace se však liší vnitřní strukturou kalkulačních poloţek.[11] 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo definování současných metod výpočtu kalkulací 

krycího příspěvku, jeho zhodnocení významu pouţívání a navrţení metodiky výpočtu 

průběţných kalkulací krycího přípěvku hutního výrobků. 

 

 Nejprve byl definován základní pojmy kalkulace, předmět kalkulace, která se členila 

do dalších podkapitol. Tato kapitola se odvíjela na úkoly kalkulace, kde byly popsány 

podmínky přeţití podniku a stěţejní informační nástroj kalkulace. Sestavení kalkulace 

předběţné a výsledné. Kalkulační rozčlenění nákladů, které představují pro podnik spotřebu 

práce na výrobu a realizaci produktu, byly rozděleny na přímé a reţijní. Z rozčlenění 

kalkulací je přechod na kalkulační vzorec. Dále byly charakterizovány všechny poloţky 

z kalkulačního vzorce. Typový kalkulační vzorec je daný jiţ mnoha desetiletí, ale kaţdý 

podnik si tento vzorec přizpůsobí podle své potřeby. V této kapitole je zmíněn i kalkulační 

systém jako soubor kalkulací v podniku a jejích vazby. Kalkulační systém je hlavním 

nástrojem řízení nákladů na výkony. Kalkulační systém závisí na druhu, velikosti podniku. 

Rozčlenění kalkulačního systému je na propočtovou kalkulaci, operativní kalkulaci, plánovou 

kalkulaci a výslednou kalkulaci. Všechny tyto kalkulace jsou popsané v definicích, mají 

uvedené podklady pro sestavení a v neposlední řadě uplatnění v podniku. Další podkapitola se 

zabývá rozčleněním nákladu dle závislosti na změnách objemu výroby a to na náklady 

variabilní a náklady fixní. S těmito náklady je spojen i bod zvratu. Bod zvratu je vztah mezi 

náklady, které jsou graficky zachyceny.  

 

 V navazující kapitole je řešen význam pouţívání krycího příspěvku. Je zde řešen 

základní princip metody krycího příspěvku, který vznikl na základě redukci fixních nákladu   

a rozčlenění jednotlivých příspěvků individuální výrobní fáze. V metodě krycího příspěvku 

dochází k rozbití tradiční reţie na variabilní a fixní sloţky nákladů. V praxi se metoda krycího 

příspěvku označuje jako kalkulace variabilních nákladů, která je povaţována za reprezentanta 

kalkulací. Dále se tato kapitola zabývá výhodami a omezením metody krycího příspěvku. 

Tato metoda poskytuje přesné informace pro řešení řady rozhodujících úloh při pevné 

kapacitě, umoţňuje rychlejší orientaci v sortimentu výroby, úvahu o cenových změnách. 

Metoda krycího příspěvku slouţí nejčastěji jako nástroj řízení struktury výroby v krátkém 

období, není však schopna stanovit co je nejdůleţitější vlastnosti kaţdé kalkulace, tj. vyčíslit 
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co nejpřesněji náklady na určitý výrobek. Následně je definováno vyuţití metody krycího 

příspěvku v praxi. Pro stanovení optimálního sortimentu a na podporu cenových rozhodnutí.    

 

 Poslední část bakalářské práce je věnována navrţení metodiky výpočtu průběţné 

kalkulace krycího příspěvku hutních výrobků. Význam průběţné kalkulace hutních výrobků 

spočívá především v nahrazení variabilního nákladu na polotovary detailními vlastní náklady, 

které v sobě ocenění polotovarů obsahovalo (materiál, energie, mzdy, údrţba, ….). 
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