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Abstrakt 

      Předmětem této bakalářské práce je definice metodiky výpočtu kalkulací a klasifikace 

nákladů. Zabývá se podrobnější analýzou metody ABC (Activity Based Costing) a postupem 

její aplikace. Popisuje uvedení do praxe jednotlivých kalkulací a jejich porovnání. 

Abstract 

The main subject of this bachelor thesis is definition of methodic enumeration calculations 

and cost classification. It deals with detailed analysis of ABC (Activity Based Costing) 

method and its application progress. It describes introduction into practice of each 

calculations and its comparison. 
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1. ÚVOD      

  Jedním z klíčových nástrojů vnitropodnikového účetnictví jsou kalkulace. Kalkulace 

nákladů je velmi významným prvkem ekonomického systému řízení podniku. Kalkulace 

nákladů umožňují sestavit rozpočty vnitropodnikových útvarů a porovnávat vývoj nákladů 

v určitých časových obdobích. Pomocí kalkulace nákladů jsem schopni sestavit rozpočty 

vnitropodnikových cen výkonů, kontrolovat hospodárnost a rentabilitu výkonů.  

V podnicích se sestavují různé typy kalkulací v závislosti na účelu prováděných výkonů.  

Kalkulační systém se uplatní v řízení podniku, koordinaci jeho hospodářských středisek, 

útvarů a vnitropodnikových výkonů. Využívá se rovněž při plánování výnosů a nákladů, zisku 

i při oceňování různých aktivovaných výkonů tak, aby přinášely požadovaný ekonomický 

efekt. Základní přínosy vnitropodnikového účetnictví jsou bezesporu pro podniky významné, 

v kterékoli situaci a době. Neustálé zlepšování a hledání nových cest, jak zefektivnit podnik                   

a vnitropodnikové účetnictví je cílem každého podniku, tak aby mohli konkurovat na trhu 

ostatním podnikům. 

Náklady jsou důležitým ukazatelem činnosti podniku. Pro výpočet kalkulací jsou velmi 

důležité. Znalost vlastností různých členění nákladů, umožňuje manažerům řídit proces,            

o jehož parametrech již bylo rozhodnuto, může se kvalifikovaně rozhodovat o budoucích 

variantách procesu nebo jeho části, za které zodpovídá z manažerské pozice. 

Kalkulace je významným nástrojem řízení v každém podniku. Kalkulace je výpočetní 

postup, který přiřazuje výrobku (službě) náklady, které jsou s jeho tvorbou spojeny. Je mnoho 

kalkulačních metod, které se používají, závisí na velikosti podniku, na objemu výroby a na 

četnosti vyráběných produktů. Pro sestavování kalkulací se využívá kalkulačního vzorce, 

který rozpracovává podíl nákladů na výrobu. 

     Mezi nové metody patří kalkulace ABC (Activity Based Costing), využívá nové přístupu 

k přiřazování nákladu k aktivitám. 

     Posledním bodem této práce je porovnání přirážkové kalkulace s kalkulací ABC, jejich 

výhody a nevýhody. Provedla jsem výpočet obou kalkulací ve fiktivní firmě. 
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2. KLASIFIKACE NÁKLADŮ 

     Vysvětlením pojmu, co jsou náklady a jak je lze členit je základním předpokladem pro 

správné používání a tvorbu kalkulací.  

Náklady můžeme definovat dvojím způsobem a to zda se jedná o finanční účetnictví, 

které hovoří o úbytku ekonomického prospěchu, který se projevuje poklesem aktiv nebo 

přírůstkem dluhů a vede ke snížení vlastního kapitálu. 

Naopak u manažerského účetnictví vychází charakteristika nákladů jako účelného 

vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově souvisejícího s ekonomickou činností. 

Není prioritou pouze ukázat její reálnou výši, ale i nutnost hospodárného vynakládání. 

Náklady jsou důležitým syntetickým ukazatelem kvality činnosti podniku. Existuje celá 

řada přístupů z hlediska jejich členění. 

2.1 Druhové členění nákladů 

Základní nákladové druhy se považují spotřeba materiálu, spotřeba a použití externích 

prací a služeb, mzdové a ostatní osobní náklady, odpisy dlouhou využívaného majetku                      

a finanční náklady. 

Kalkulační informační systém rozlišuje tři základní vlastnosti: 

 druhově vynaložené náklady jsou z hlediska jejich zobrazení prvotní, předmětem 

zobrazení se stávají hned při svém vstupu do podniku, na jeho hraniční vazbě 

s okolím, 

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

 z hlediska možnosti jejich podrobnějšího rozčlenění v podniku jsou jednoduché. 

Z úrovně podnikového řízení nelze tyto náklady rozlišit na jednodušší složky, 

z kterých se skládají. 

Základním význam druhového členění nákladů na podnikové úrovni spočívá v tom, že je 

informačním podkladem při zajištění proporcí, stability a rovnováhy mezi potřebou těchto 

zdrojů v podniku a vnějším okolím, které je schopno je poskytnout. Mělo by dát dopovědi na 

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

a služby a další ekonomické zdroje. 
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2.2 Účelové členění nákladů  

Účelové třídění nákladů je založeno na jednom ze dvou základních hledisek:  

a) náklady jsou tříděny podle místa vzniku a odpovědnosti, tj. podle vnitropodnikových 

útvarů (středisek), 

b) náklady jsou tříděny podle výkonů, tj. kalkulační třídění nákladů [5]. 

Cílem účelových nákladů je zjistit zda podnik náklady šetří či naopak překračuje. Vztahy 

účelových nákladů lze popsat v několika úrovních. Pro jednotlivé nákladové položky jsou 

vytvořeny struktury několika úrovní. V první z nich se náklady relativně rozčlení do větších 

okruhů různých výrobních činností a činností pomocných a obslužných. Následně se 

podrobněji člení např. podle aktivit ne jednotlivých operací. Důležité je rozpoznání věcného 

nositele, který určuje jeho intenzitu a určuje úroveň nákladů. 

2.3 Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení 

Z hlediska řízení hospodárnosti se pak tyto náklady dále rozčlení podle jejich základního 

vztahu i činnosti, aktivitě či operaci do dvou základních skupin: 

 Do skupiny nákladů bezprostředně vyvolaných „technologií“dané činnosti, aktivity 

nebo operace: tyto náklady se nazývají náklady technologické a jejich nejjednodušším 

příkladem může být spotřeba papíru určité kvality v hlavní tiskařské výrobě na 

konkrétní titul nebo 

 Do skupiny nákladů, které byly vynaloženy za účelem vytvoření, zajištění a udržení 

podmínek racionálního průběhu dané činnosti (aktivity, operace) tyto náklady se 

nazývají náklady na obsluhu a řízení příslušné činnosti: jejich příkladem může být 

náklad na osvětlení tiskárny a plat mistra [6]. 

2.4 Náklady jednicové a režijní 

 Určení nákladového úkolu u většiny technologických nákladů lze vycházet ze vztahu 

k dílčímu nebo finálnímu výkonu, který je výsledkem dané operace, aktivity nebo činnosti. 

Většinou je již předem dán způsob výkonu operace jako jsou např. v průmyslových podnicích 

konstrukční a technologické přípravy. Součásti tohoto je i stanovení norem, které po ocenění 

naturální spotřeby – určují úroveň nákladů na dílčí část technologického procesu.   

 Výpočet nákladového úkolu je příslušná norma vynásobena buď předem stanoveným, 

nebo skutečným počtem provedených dílčích výkonů. Tuto kontrolu můžeme uplatnit                       
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u technologických nákladů, které souvisejí nejen s technologickým procesem jako celek,                

ale přímo s jednotkou dílčího výkonu. Tato část technologických nákladů se označuje jako 

náklady jednicové. Základním hodnotovým informačním nástrojem jejich řízení je kalkulace. 

 Režijní náklady jsou stanoveny na základě souhrnných limitů a normativů platných pro 

dané časové období nebo popř. i pro celkový předpokládaný objem výkonů za toto období. 

Kontrola těchto nákladů je obtížnější a jejich základním nástrojem je rozpočet [4]. 

2.5 Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik 

 Náklady odpovědnosti za jejich vznik řeší otázku, kde náklady vznikly a kdo je 

odpovědný za jejich vznik. Je to třídění nákladů podle vnitropodnikových útvarů. Tyto útvary, 

které jsou zodpovědné za vznik nákladů pojmově vymezuji jako odpovědnostní střediska. Ty 

mají za úkol vymezit oblast pravomoci a odpovědnosti pracovníků, jaké mají oprávnění 

rozhodovat, za co odpovídá. 

 V průmyslových podnicích se činnosti dělí: 

a) výrobní  

b) nevýrobní činnosti. 

Výrobní činnosti se soustřeďují ve výrobních útvarech, které se zpravidla rozdělují: 

 Útvary hlavní výroby – v nich probíhá výrobní proces 

 Útvary vedlejší výroby – doplňková nebo přidružená výroby 

 Útvary pomocné výroby, zajišťují pomocné a obslužné procesy pro střediska hlavní a 

vedlejší výroby a patří zde – útvary výroby a opravy nářadí, útvary energetické, útvary 

péče o hmotný investiční majetek (údržba), útvary vnitropodnikové dopravy. 

Nevýrobní činnosti se soustřeďují v nevýrobních útvarech a zpravidla se rozdělují: 

 Útvary správní (předvýrobní etapy – konstrukční, technologické přípravy) 

 Útvary zásobování 

 Útvary prodeje (odbytu) [5]. 

2.6 Kalkulační členění nákladů 

Kalkulační členění nákladů odpovídá na otázku, na co byly náklady vynaloženy (na které 

výrobky nebo služby). Toto hledisko je pro podnik rozhodující umožňuje zjistit rentabilitu 
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(zisk) jednotlivých výrobků (služeb) a řídit výrobkovou strukturu, neboť jednotlivé výrobky 

přispívají různou měrou k tvorbě zisku podniku. Je podkladem pro řadu dalších manažerských 

rozhodování, např. zda výrobek vyrobit nebo koupit, zda určitou činnost zajisti vlastními 

silami nebo zajistit dodavatelský (outsourcing), pomáhá určit dočasnou minimální „ztrátovou“ 

cenu apod. vymezený výkon (služba) se označuje jako kalkulační jednice[3].  

 Důležitý je způsob přiřazení nákladů na kalkulační jednici. Lze je rozlišit na dvě základní 

skupiny: 

1. Náklady přímé, které souvisí s určitým druhem výkonu 

2. Náklady nepřímé, které souvisí s více druhy výkonů a zajišťují průběh 

podnikatelského procesu (zabezpečuje výrobu jako celek). 

Do skupiny přímých nákladů náleží náklady jednicové, které souvisí s konkrétním druhem 

výkonu a jeho jednotkou. Dále zde zahrnujeme náklady, které souvisí s výrobou tohoto druhu. 

Takové to náklady můžeme označit režijní náklady, které s určitým výrobkem přímo souvisí. 

Do nepřímých nákladů patří ty režijní náklady, které jsou společné více druhům výrobků. 

2.7 Členění nákladů v manažerském rozhodování 

Pro řadu manažerských rozhodování je důležité třídění nákladů podle jejich závislosti na 

změnách objemu výroby. Z tohoto pohledu se náklady člení na náklady fixní a variabilní. 

Dále jsou pro rozhodování používány náklady oportunitní(alternativní), relevantní, explicitní, 

implicitní [5]. 

Podstatnou část variabilních nákladů tvoří proporcionální náklady, které přímo souvisí 

s jednotkou výkonu. Náklady, které připadají na tuto jednotku jsou konstantní a rostou přímo 

úměrně s objemem výkonů. Můžeme zde i zahrnout část režijních nákladů. 

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

aktivity podniku. Jde zpravidla o tzv. kapacitní náklady, vyvolané potřebou zajištění 

podmínek pro efektivní průběh podnikatelského procesu [6].                                                        
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3. KALKULACE, VYMEZENÍ POJMŮ 

Kalkulace lze chápat v několika různém postavení. Za prvé se jedná o činnost, kterou 

můžeme nazvat též kalkulováním, výpočetním postupem, spojenou s výsledkem této činnosti, 

tj. výpočtem nákladů na určitý předem určený objet. Kalkulace lze také vyložit jako název pro 

výpočet, výpočetní postup. Druhý význam pojmu kalkulace lze spatřovat ve výsledku 

kalkulační činnosti, tj. vypočtených nákladech určeného objektu, jimž může být jednotlivý 

výrobek, vyjádřený ve fyzických jednotkách (kusy, kilogramy, tuny,   , pracnost v hodinách 

nebo normohodinách, kilometry, spotřeba energie v kWh atd.). Pod pojmem kalkulace se 

v běžné praxi může rozumět i informační subsystém, který se zabývá kalkulováním nákladů, 

což je vlastně třetí význam pojmu kalkulace[6].                                                                                

Výpočty nákladů můžeme řešit dle jejich přístupu na vymezený objekt, který se nazývá 

kalkulační jednice nebo také výkon. Kalkulace nákladů je součásti manažerského 

informačního systému, nelze ji považovat za samostatnou část informačního systému 

podniku. 

Předmětem kalkulace ve výrobním podniku nemusí být pouze jeden výrobek,                         

ale u drobných výrobků jako jsou např. šroubky, matice atd. to může být např. 1kg těchto 

výrobků, nebo naopak jeden výrobek většího rozsahu může být z hlediska kalkulace rozdělen 

na jednotlivé části. To se týká větších a složitějších výrobků, které lze rozdělit na dílčí části. 

Předmětem kalkulace může být zakázka výrobků nebo služeb, množství výrobků vyrobených 

v určitém časovém úseku. Předmětem kalkulace tedy je kalkulovaný výkon neboli tzv. 

kalkulační jednice, kterou je nutno vymezit. 

Intenzita potřeby kalkulací a jejich podrobnost závisí na dvou faktorech, a to na vnitřních 

konkrétních podmínkách podniku a na pozici podnikových produktů na trhu. Je možno pozorovat, 

že pokud podnik prožívá konjunkturu, nekladou se na kalkulaci tak přísné požadavky a podnikový 

management se často spokojuje jen s omezeným rozsahem informací o nákladech na vyráběné 

produkty a poskytované služby. Jestliže se však podnik dostává do složitější situace, jako je např. 

snižování prodejů výrobků, ztrátovost atd., obrací se pozornost podnikového managementu k 

analýzám nákladů produktů a příčinám jejich nevhodné struktury a výše jednotlivých položek 

nákladů ve srovnání s konkurenčními podniky. To se projevuje zcela zřetelně v období 

hospodářské recese[6]. 
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3.1 Kalkulační postupy a metody 

Kalkulací se rozumí propočet nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové veličiny 

 na výrobek, práci, službu na činnost nebo operaci, kterou je třeba v souvislosti s jejich 

uskutečněním provést, na podniku investiční akci nebo na jinak naturálně vyjádřenou 

jednotku výkonu [6]. 

Kalkulace je využívána často jako propočet zaměřený na zjištění nebo stanovení nákladů 

na daný výrobek, práci či službu, které jsou předmětem prodeje zákazníkovi.  

 Kalkulace jsou: 

1) Činnost, která je směrována ke zjištění nákladů na konkrétní výkon podniku, který 

je přesně vymezen, co se týče druhu, množství a jakosti – kalkulační jednice. 

2) Výsledek výpočtu celkových nákladů na kalkulační jednici. 

3) Část informačního systému podniku, kterou je možné vyčlenit a která je úzce 

spjata s manažerským (nákladovým) účetnictvím [2]. 

 Metodou kalkulace je způsob stanovení předpokládané výše nákladů na určitý výkon 

podniku a následné zjištění skutečné výše hodnotové veličiny na konkrétní výkon neboli 

vyčíslení skutečných nákladů na konkrétní výkon. 

3.1.1 Předmět kalkulace 

Předmětem kalkulace mohou být veškeré druhy výkonů a to jak dílčí tak i finální, které 

jsou v podniku prováděny. V praxi se kalkulace používají jen tam, kde je výroba nebo 

poskytování služeb natolik rozmanité a obsáhlé, že bez kalkulací nebylo možno stanovit ceny 

výkonů. V podnicích, které vyrábějí podobné výrobky se stejnou technologií, se kalkulace 

provádí pouze u nejdůležitějších druhů výkonů. 

Předmět kalkulace je vymezen kalkulační jednicí a kalkulovaným množstvím.  

Kalkulační jednicí je konkrétní výkon (výrobek, polotovar, práce nebo služba), který je 

vymezen měrnou jednotkou množstvím např. v kg, v čase a druhem, na který se stanovují 

nebo zjišťují náklady. 

Kalkulované množství je součet konkrétních kalkulačních jednic, pro které se stanovují 

celkové náklady.  
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3.1.2 Přiřazování nákladů určitému předmětu kalkulace 

Přiřazování nákladů lze rozdělit na dvě oblasti: 

      1) Jakým způsobem budeme přiřazovat náklady na kalkulační jednici 

2) Za jakým účelem přiřazovat náklady kalkulační jednici 

Způsob přiřazování nákladů souvisí obvykle s členěním nákladů na přímé a nepřímé. 

Podmínky na trhu se rychle mění a zde musí rychle zareagovat.  V současné době se od tohoto 

tradičního dělení ustupuje a členění je poněkud jiné: 

 Podle způsobu stanovení nákladového úkolu (obecně rozlišují náklady na jednicové a 

režijní) 

 Podle jejich závislosti na objemu výkonu (rozlišující náklady variabilní a fixní) 

 Podle toho, zda jejich výše bude ovlivněna konkrétním rozhodnutím o předmětu 

kalkulace (rozlišující náklady relevantní a irelevantní) [6]. 

3.1.3 Metody kalkulace z hlediska organizace výroby 

Metody kalkulace rozumíme, jakým způsobem stanovíme jednotlivé složky nákladů a 

kalkulační jednici. Metody kalkulace závisí na předmětu kalkulace tj. na tom, co se kalkuluje, 

na způsob přičítání nákladů výkonů, na požadavcích kladených na strukturu a podrobnost 

členění nákladů. Kalkulace může být úplných nákladů, tj. součet veškerých nákladů na výkon 

nebo kalkulace neúplných nákladů, kde jsou zahrnuty pouze některé složky nákladů. 

Kalkulační techniky lze rozdělit: 

a) Kalkulace dělením, vyrábí-li se jeden druh výrobku 

b) Kalkulace dělením s poměrovými čísly, vyrábí-li se jeden druh výrobku v různém 

provedení (např. ledničky, které mají různou velikost) 

c) Kalkulace přirážková, vyrábí-li se více druhů výrobků 

d) Kalkulace s použitím hodinových paušálů 

e) Kalkulace s využitím nákladových modelů 

Z hlediska hromadnosti výroby se rozlišují tyto kalkulační metody: 

a) Kalkulace prostá 

b) Kalkulace zakázková 

c) Kalkulace vícestupňová (fázová, postupná) 
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d) Kalkulace standardní, normová 

e) Kalkulace ve sdružené výrobě: 

- zůstatková (odečítací) metoda 

-  rozčítací metoda 

- metoda kvantitativní výtěže 

Z hlediska způsobu ocenění výkonů 

a) Kalkulace souhrnné (kalkulace skutečných nákladů) 

b) Kalkulace rozdílové, u nichž se sledují nejen skutečné, ale i předem stanovené náklady 

(rozpočtové, plánované) a rozdíly mezi skutečnými a plánovanými náklady. [5] 

V současné době jsou nejpoužívanější tyto metody: 

a) Kalkulace dělením: 

 Prostá 

 s poměrovými čísly  

 stupňovitá 

b) kalkulace přirážková: 

 sumační 

 diferencovaní 

Pro jednotlivé metody přiřazení nákladů jsou pak charakteristické, zejména následující 

rysy:  

Kalkulace prostým dělením se používá v případech, kdy jsou náklady přesně vyvolané 

pouze jedním druhem výkonu.  Kalkulační techniky závisí na mnoho faktorech, 

nejvýznamnější je pro něj typ výroby a jeho postup. Rozlišuje výrobu kusovou, sériovou nebo 

postupnou.   

Kalkulace dělením s poměrovými čísly přiřazuje společné náklady výkonům na základě 

jejich příčinného vztahu k tzv. přepočtené jednici, která vyjadřuje rozdílnou nákladovou 

náročnost konkrétních výkonů. 

Přirážková metoda kalkulace využívá pro přiřazování společných nepřímých nákladů 

výkonům hodnotově nebo naturálně vyjádřené rozvrhové základy. Uplatňuje se jednak 

v sumační, jednak tzv. diferencované variantě [6]. 
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3.1.4 Přirážková kalkulace 

Přirážka nepřímých nákladů se v sumační metodě zjišťuje ze vztahu mezi nepřímými 

náklady a jedinou (tzv. univerzální) rozvrhovou základnou.  Jedná se o kalkulaci plných 

nákladů. Vychází tedy z předpokladu, že veškeré nepřímé náklady se vyvíjejí úměrně jedné 

veličině, která je zvolena jako rozvrhová základna (hodina práce, spotřeba strojového času, 

spotřeba materiálu, atd.). je zřejmé, že ve složitějších podmínkách činnosti útvarů a podniku 

je tento předpoklad nereálný [3]. 

V současné době se používá spíše tzv. diferencovaná přirážková kalkulace. Pro určité 

skupiny nepřímých nákladů se v ní používají různé rozvrhové základny, při výběru se vychází 

především z rozboru vztahu mezi společnými náklady a rozvrhovou základnou. 

Z obecného hlediska lze rozdělit rozvrhové základny na naturální a peněžní. U peněžních 

základen je vypočtena přirážka nepřímých nákladů v % ve vztahu ke zvolené peněžní 

základně (např. přímý materiál, přímé mzdy). 

     PP = 
   

                       
 * 100 

    PP – procento přirážky režijních nákladů 

    NRN – nepřímé režijní náklady 

U naturálních základen je vypočtena sazba nepřímých nákladů v peněžních jednotkách 

(Kč) na jednu naturální jednotku základny (např. hodinu práce, kilogram materiálu). 

     Sazba nepřímých nákladů = 
                       

                                   
 

Předností peněžních základen je jejich snadné a přesné zjišťování. Z hlediska času 

podléhají častým změnám, které jsou způsobeny změnou pořizovací ceny materiálu, mzdy a 

podobně, tyto změny jsou bez vazby na skutečné spotřebě ekonomických zdrojů (strojového 

času, pracnosti, spotřeby materiálu). Peněžní základny nejsou stálé, a proto omezují i 

porovnání procenta přirážek nepřímých nákladů v jednotlivých obdobích.  

Naturální základny vylučují působení cenových vlivů, ale jejich zjišťování je náročnější. 

Na základě zkušeností, anebo konkrétních technicko-ekonomických rozboru se provádí výběr. 

Využívá se měření naturálních jednotek, které probíhají s vlastním procesem tvorby výkonů, 

s technickou kontrolou či ohodnocení pracovníků. 
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Nejčastější jsou jako rozvrhové základny voleny: 

- hodinová práce, které je vhodné použít tehdy, pokud je možno měřit objem činnosti 

vytvořený konkrétním pracovníkem a pokud je práce pracovníka bezprostředně 

spojen s využitím technického zařízení (např. ve službách auditorských firem, 

projektových organizací, ve finančních službách, ve výrobních podnicích) 

- strojové hodiny zařízení či jeho části je vhodné zvolit, pokud: 

 je možno měřit pracnost výkonu na každém zařízení nebo jejich skupině, 

 náklady provozu (údržba zařízení, spotřeba nářadí, pohonných látek, energie) jsou 

relativně vysoké ve vztahu ke mzdovým nákladům útvaru, 

 odpisy tvoří významnou nákladovou položku. 

- Množství zpracovaného materiálu je vhodné použít tehdy, pokud není možné nebo je 

obtížné měřit pracovní nebo strojový čas, a pokud se v útvaru zjišťuje a měří množství 

zpracovaného materiálu (textilní a potravinářský průmysl) [3]. 

3.1.5 Stupňovitá kalkulace dělením 

Hlavní uplatnění má tato metoda ve stupňové (fázové) výrobě, kdy výroba prochází 

několika výrobními stupni. Pak se sestavuje kalkulace na jednotlivé výrobní stupně. To 

předpokládá měření objemu produkce a zjišťování nákladů zvlášť pro každý výrobní stupeň, 

který je nákladovým střediskem. V každém výrobním stupni se mohou kalkulovat buď 

náklady, které vznikají (tj. zpracovací náklady), nebo veškeré náklady, tj. náklady výrobních 

společných nákladů, především materiálu, který je postupně zpracováván. [2] 

Náklady finálního výrobku se zjistí jako součet ceny materiálu spotřebovaného prvním 

výrobním stupni, zpracovaných nákladů jednotky výrobních stupňů a společných nákladů.  

Výsledek je přesnější, než když náklady finálního výrobku vypočítáváme jako podíl součtu 

v posledním nákladů jednotlivých výrobních stupňů a množství výrobků dohotoveném 

výrobním stupni, přihlížíme množství výrobků dohotovený skutečně v jednotlivých výrobních 

stupních. 

Nejjednodušší případ použití stupňovité kalkulace je při oddělení výroby správních nebo 

odbytových nákladů, když se liší počet vyrobených a prodaných výrobků. Tím se zabezpečí, 

aby výrobky, které v daném období nebyl prodárny nebyly zatěžovány odbytovými, resp. 

správním náklady. 
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3.1.6 Kalkulace dělením s poměrovými čísly 

Kalkulace dělením s poměrovými čísly se používá při výrobě lišících se pouze velikostí, 

tvarem, hmotností, pracností nebo jakosti (např. hutnické, cihlářské, dřevařské výrobky),                

kde zjišťování výrobních nákladů bylo zdlouhavé. Poměrová čísla se zvolí podle poměru 

spotřeby času na výrobu, hmotnosti, přímých mezd, velkoobchodní ceny výrobku. Objem 

výroby v poměrových jednotkách se vypočte vynásobením poměrových čísel a příslušného 

objemu a jejich sečtením. Celkové náklady se dělí součtem poměrových jednotek, čímž se 

dostanou náklady na 1 jednotku základního výrobku. Náklad ostatních výrobku se zjistí 

vynásobením nákladů základního výrobku poměrovými čísly. Tato metoda se využívá 

v homogenní výrobě. 

 3.1.7 Kalkulace ve sdružené výrobě 

Ve sdružené výrobě vzniká v jednom technologickém postupu několik druhů výrobků 

(např. při výrobě plynu z uhlí vzniká kromě plynu také koks, dehet, čpavek a benzol), vzniklé 

sdružené náklady se proto musí rozdělit nejednotlivé výrobky. K tomu se používá zůstatkové 

metody kalkulace nebo rozčítací metody kalkulace, lze jich použít i při stanovení 

normovaných nákladů [2]. 

Zůstatková (odečítací) metoda kalkulace se používá, jestliže lze jeden z výrobků 

považovat za hlavní a ostatní za vedlejší výrobky (např. v cukrovaru je hlavním výrobkem 

cukr, vedlejšími výrobky se rozumí melasa a řízky). Od celkových nákladů za zúčtovací 

období se odečtou vedlejší výrobky oceněné prodejními cenami a zůstatek se považuje za 

náklady hlavního výrobku. Výhodou této metody je její jednoduchost, nevýhodou to, že nelze 

kontrolovat náklady vedlejších výrobků 

3.1.8 Rozdílové metody 

Rozdílové metody se používají pro běžnou kontrolu, která stanovuje výši nákladů předem 

jako úkol (normu, standard) a zjišťují se rozdíly skutečných nákladů s tímto úkolem 

(normou). Jedním z představitelů rozdílové metody je metoda standardních (normálových) 

nákladů. Metoda eviduje náklady ve dvou složkách – náklady předem určené (standardní, 

normované) a rozdíly mezi předem určenými a skutečnými náklady (odchylky od 

standardních a normovaných nákladů). Odchylky se analyzují podle příčin vzniku                                

a odpovědnosti nebo i z hlediska využití výrobních činitelů.  Rozdílové metody se využívají 

převážně pro řízení přímých (jednicových) nákladů, u opakované (např. sériové) výrobě 

s montážní technologií. 
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3.1.9 Normová metoda 

Normová metoda spočívá v tom, že se předem stanoví normy přímých nákladů a zjišťují 

se odchylky skutečných nákladů od těchto norem a změny norem. Využití nachází 

v operativních normách platných k určitému datu – výchozí normy. 

Platí vztahy:     

          Základní norma ± změna normy = operativní normy 

        Operativní norma ± odchylka od operativní normy = skutečná potřeba 

Základním vyjádřením normy jsou v naturáliích (v kg, m, min, kWh atd.), pokud se 

vynásobí naturální normy cenou (tarifem), zjistí se norma s peněžním vyjádřením, která se 

používá v kalkulacích.  

Můžeme odvodit tyto vztahy: 

          Základní kalkulace ± změny norem = operativní kalkulace 

          Operativní kalkulace ± odchylky od operativních norem = výsledná kalkulace [2]. 

 

Změny norem i odchylka od norem se evidují podle příčin změn a odchylek a podle 

odpovědnosti, např. změna normy spotřeby materiálu může být způsobena změnou 

konstrukce výrobku a ceny materiálu, technologickými postupu, záměnou materiálu.  

3.1.10  Kalkulace plných a variabilních náklad 

Kalkulace plných nákladů přiřazuje konkrétnímu výkonu náklady, které byly vynaloženy 

(přímo či nepřímo) v souvislosti s jeho vytvořením. Tato kalkulace nebere ohled na rozdíl 

vzniku fixních nákladů v porovnání s náklady variabilními. Z kalkulace plných nákladů se tak 

stává nástroj pouze statického zobrazení kalkulovaných hodnotových veličin výkonu 

(nákladů, zisku).  

Kalkulace plných nákladů není správnou informací pro rozhodování o možnostech 

struktury skladby činnosti, o limitu ceny prodávaných výkonů, pro posouzení přínosu daného 

výkonu k tvorbě zisku.  
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Kalkulace variabilních nákladů je schopnost rychle reagovat na měnící se podmínky 

tržního prostředí. Zdokonalení metod přiřazování nákladů a využití jiné, lepší kalkulace. 

Důležitá je závislost nákladů na objem výkonů, členění nákladů na variabilní a fixní.  

Nedostatky kalkulace plných nákladů, zejména souvislosti s řízením nákladů a zisku, 

umožňuje řešit kalkulace variabilních nákladů. V této kalkulaci je pro člení kalkulačních 

položek důležitá příčina vzniku nákladů. Kalkulované variabilní náklady proto zahrnují jak 

přímé, tak nepřímé variabilní náklady [3]. 

3.2 Typový kalkulační vzorec 

Typový kalkulační vzorec sloužil zejména jako informační základna pro kontrolu 

rentability prodávaných výkonů, resp. pro státní řízení cen, které byly odvozeny z úrovně 

nákladů. V současné době je jeho způsob členění nákladů, vycházející ze vztahu nákladů k 

fázím reprodukčního procesu, do jisté míry vhodný při úvahách, které položky zahrnout do 

ocenění změny stavu vnitropodnikových zásob ve finančním a daňovém účetnictví [6]. 

 

Struktura typového kalkulačního vzorce je tato:  

 

1. Přímý materiál  

2. Přímé mzdy  

3. Ostatní přímé náklady  

4. Výrobní (provozní) režie Vlastní náklady výroby (provozu)  

5. Správní režie Vlastní náklady výkonu  

6. Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu  

7. Zisk (ztráta) Cena výkonu (základní)  
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Základní úprava kalkulačního vzorce pro hlavní výkony: 

1. přímý materiál nakoupený  

2. polotovary vlastní výroby  

3. odpisy hmotného a nehmotného majetku  

4. ostatní náklady a služby externí (prvotní)  

5. ostatní náklady a služby interní (druhotné)  

6. přímé mzdy a ostatní osobní náklady prvotní  

7. výrobní režie  

3.2.1 Kalkulační vzorce oddělující fixní a variabilní náklady  

Další modifikace kalkulačního vzorce si podrobněji všímají struktury vykazovaných 

nákladů. Pro řadu úloh hlavně krátkodobého charakteru je účelné vykázat v kalkulačním 

vzorci odděleně náklady ovlivněné změnami v objemu prováděných výkonů (variabilní) a 

náklady fixní [6]. 

 

 

CENA PO ÚPRAVÁCH 

 Variabilní náklady výrobku 

- Přímé (jednicové) náklady 

- Variabilní režie… 

______________________________________ 

Marže 

 Fixní náklady v průměru připadající na výrobek 

______________________________________ 

Zisk v průměru připadající na výrobek 

 

3.2.2 Dynamická kalkulace 

Dynamická kalkulace vychází z kalkulačního rozčlenění nákladů na přímé a nepřímé 

náklady a z členění nákladů podle fází reprodukčního procenta. Má schopnost odpovědět na 

otázku, jak budou náklady v jednotlivých fázích ovlivněny změnami v objemu prováděných 
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výkonů.  Tato kalkulace se využívá jako podklad pro ocenění vnitropodnikových výkonů 

předávaných na různé úrovně podnikové struktury [6]. 

 

 

Přímé (jednicové ) náklady 

Ostatní přímé náklady  

- Variabilní 

- Fixní 

___________________________ 
Přímé náklady celkem      

Výrobní režie 

- Variabilní 

- Fixní 

___________________________ 

Náklady výroby 

Prodejní režie 

- Variabilní 

- Fixní 

_____________________________ 

Náklady výkonu 

Správní režie 

_____________________________ 

Plné náklady výkonu 

 3.3 Z hlediska doby sestavování kalkulace  

Kalkulace se využívají zejména v rámci operativního řízení, a častěji se využívají při 

taktickém a strategickém řízení.  

Následuje schéma obr.1 zachycuje kalkulační systém a jeho členění z hlediska vztahu 

kalkulací k časovému horizontu zpracování a využití. 
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Obr. 1 Schéma kalkulačního systému 

Kalkulační schéma můžeme rozdělit na kalkulace předběžné a výsledné.  

Kalkulace předběžné se sestavují v době před zahájením vlastní tvorby výkonu a plní 

funkci ve fázi plánování (stanovuje cíle a zadávají úkoly). Kalkulace výsledné se zjišťují 

v průběhu činnosti, po dokončení či po prodeji výkonů. Kalkulace předběžné se dále 

podrobněji člení z hlediska úkolů, které plní, a způsobu sestavení na propočtové, operativní, 

plánové. Operativní a plánové kalkulace se společně označují jako normové. 

Kalkulace propočtová sestavuje se obvykle pro nové výrobky (výkon), kdy dochází 

postupnému upřesňování jeho konstrukčních a technologických parametrů.  Současně se 

upřesňují náklady, které budou třeba na daný výrobek (výkon) vynaložit. Hlavní uplatnění 

mají v dlouhodobém plánování a strategickém řízení, kdy se plánuje rozšíření výroby.  

Zapotřebí je propočítat náklady s tím spojené, jako nárůst počtu lidí, zakoupeného hmotného    

a nehmotného majetku apod. 

V době stanovení propočtové kalkulace obvykle nejsou ještě k dispozici spotřební            

a výkonové normy. Proto se při sestavování propočtové kalkulace vychází především: 

- z informací o nákladech a parametrech podobných výrobků (v případě inovovaného 

výkonu z nákladů výkonu původního, ze zkušeností s náklady obdobných výkonů), 

- z normativů obecnější platnosti (normativy výtěžnosti, spotřeba práce, normativy na 

jednu hodinu činnosti stroje atd.), 

- z odhadů vyplývajících z vlastností výkonu a způsobu jeho tvorby [3]. 
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Plánová kalkulace se sestavuje na určité rozpočtové období a vyjadřuje úroveň nákladů 

výkonu, které by mělo být v daném období dosaženo. Plánová kalkulace se využívá v případě 

výroby či provádění se opakují v průběhu delšího časového období. Sestavuje se na základě  

plánových norem, základem je plánová kalkulace roční, která navazuje na plán výkonů 

(výnosů), nákladů a tvorby zisku. Roční kalkulace se dále dělí na kratší časové úseky jako 

půlroční nebo čtvrtletní, a to podle změn vstupních cen a případných změn v podniku. 

Náklady lze vyjádřit pomocí úhrnné plánové kalkulace nebo rozdílově pomocí výchozí 

kalkulace.  

Plánová kalkulace má velký význam při zpracování hlavního podnikového rozpočtu,                

a to zejména při rozpočtování: 

 nákladů v rozpočtové výsledovce, 

 výdajů v rozpočtu peněžních toků, 

 zásob vlastní výroby v rozpočtové rozvaze. 

Operativní kalkulace vyjadřuje předem stanovené náklady, které odpovídají konkrétním 

konstrukčním a technologickým podmínkám činnosti. Sestavuje se na základě operativních 

norem v době sestavování kalkulace se rozlišuje na operativní kalkulaci a výchozí (základní) 

platnou k prvému dni období (roku, čtvrtletí, měsíce) a operativní kalkulaci běžnou.  Rozdíl 

mezi oběma tvoří změna norem, které tvoří odchylky od norem. Operativní kalkulace se 

využívají v operativním řízení výroby. 

Výsledná kalkulace vyjadřuje skutečné náklady vynaložené nebo průměrně vynaložené 

na jednotku výkonů vyrobenou v určitém období či dávce. 

Výsledná kalkulace slouží jako podklad pro kontrolu hospodárnosti útvarů výroby                      

ve vynakládání jednicových nákladů. 

Význam výsledné kalkulace souvisí s charakterem činnosti. Využití nachází 

v zakázkovém typu činnosti a ve výrobách s delším výrobním cyklem. V průběhu cyklu se 

sledují náklady dle operativní kalkulace a skutečné náklady. Pokud se zaznamená rozdíl ještě 

před dokončením zakázky, měla by se provádět opatření k nápravě, které dodrží stanoveného 

nákladového úkolu.  

Vazby jednotlivých prvků kalkulačního systému je celá řada.  



21 
 

Kalkulační systém v užším pojetí se orientuje na řízení hospodárnosti ve vynakládání 

jednicových nákladů a případně ostatních variabilních nákladů. Jeho cílem je působit na 

snižování jednicových a ostatních variabilních nákladů výkonu [3]. 

Proces probíhá ve dvou liniích: 

a) první linie se zaměřuje na řízení nákladů konkrétních výkonů po ose na obrázku 2. 

      

Obr. 2 

 propočtová kalkulace představuje horní limit pro operativní kalkulaci, 

 na základě porovnání výsledné a operativní kalkulace probíhá kontrola 

hospodárnosti ve vynakládání jednicových nákladů 

 

b) druhá linie se orientuje na periodické ukládání úkolu a probíhá po ose na obrázku 3. 

 

Obr. 3 

 vztah výchozí a plánové kalkulace vyjadřuje, jak se útvary technické přípravy výroby 

podílejí na řízení nákladů, 

 porovnání plánové a výsledné kalkulace představuje intervalovou kontrolu plnění 

plánovaného úkolu [1]. 

kalkulace 
propočtová 

kalkulace 
operativní 

kalkulace 
výsledná 

výchozí 
(základní)kalkulace 

kalkulace 
plánová 

kalkulce  
výsledná 
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4. KALKULACE DLE DÍČLČÍCH ČINNOSTÍ ABC  

(Activity Based Costing) 

4.1 Základní charakteristika metody ABC 

Na rozdíl od tradičních metod sestavování kalkulace nákladů metoda ABC přistupuje 

k výkladu nákladových středisek a rozvrhových základních nepřímých nákladů novým 

způsobem. Funkci nákladových středisek plní v této metodě kalkulování početná skupina 

činností (z ang. activities) – např. nastavení výrobní linky, vybavování reklamací, vývoj 

výrobku, apod., přitom náklady jsou vyjádřené osobitně pro každou činnost. Tyto činnosti 

mohou byt definované s různou mírou podrobnosti a jejich počet se může pohybovat řádově 

od desítek po stovky [6]. 

Dalším základním rozdílem mezi metodou ABC a tradičními metodami jsou rozvrhové 

základny. Tradiční metody sestavování kalkulace nákladů využívají především přímou práci  

a někdy také strojové hodiny a přímý materiál. Metoda ABC využívá kromě těchto základní         

i několik desítek dalších a označených novým pojmem – nákladový determinant. Příkladem 

nákladového determinantu může být vykonané nastavení výrobní linky, vybavené reklamace, 

počet hodin strávených vývojem výrobku. Náklady jsou rozvrhnuty na jednotlivé výkony 

podle toho, kolik jednotek nákladového determinantu připadá na každý z nich. Například 

náklady vynaložené v středisku výroby na nastavení výrobní linky se přidělí jednotlivým 

výrobkům podle toho, jaký počet nastavení na ně připadl. 

Činnostmi se v metodě ABC rozumí takové činnosti, které způsobují vznik nákladů. 

Náklady jsou přiřazovány k jednotlivým činnostem, a ty jsou pak rozvrhované na výrobky 

jako samotné režie. 

 

Vztah mezi nákladem a výkonem již tvoří skutečné aktivity a činnosti, které podnik 

provádí s cílem tvorby výkonů. 

 

ABC usiluje o odhalení skutečné příčiny vzniku nákladů určující požadavky, které vedou 

ke specifickému užití společných zdrojů spojených s danou aktivitou.  Aplikace metody ABC 

poskytuje široké spektrum informací o nákladech, činnostech, výkonech a nákladových 

objektech, které začaly být využívány pro nákladovou kalkulaci. Poznatky můžeme využít                  

i pro řízení činností prováděných v podniku a také pro restrukturalizaci podnikových procesů             

a aktivit [8]. 
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Metoda ABC využívá i pojem středisko činností (activity center). Střediska sdružují 

činnosti do větších celků, no toto rozdělení nemá vliv na to, jak budou náklady rozvrženy. 

Důležitost nákladových středisek spočívá v tom, že umožňují vyjádřit náklady 

v agregovanější podobě. Nákladové středisko představuje část podniku, kterou potřebuje 

management sledovat osobitně. Při určování těchto středisek by měl management zvážit jejich 

geografickou ucelenost, totožnost se centry řídící zodpovědnosti, velikost nákladů 

v jednotlivých střediskách a potřebu udržet počet středisek na takové úrovni, aby bylo možné 

je snadno řídit. 

  

Vstupné nákladové položky (resource categories) jsou základními údaji, které vstupují do 

procedury rozvrhování nákladů. Vstupné nákladové položky jsou odvozené z účetnictví. Pro 

potřeby metody ABC je vhodné některé účty spojit a jiné rozdělit (pomocí analytických účtů 

nebo dodatečně). Účetnictví například vykazuje mzdové náklady a náklady na sociální 

pojištění, pro potřeby kalkulování je užitečné, když se tyto náklady spojí do jedné položky. 

Naopak je lepší, když se odpisy hmotného a nehmotného majetku rozdělí (např. odpisy 

budov, odpisy výrobních zařízení, odpisy motorových prostředků), protože tyto náklady 

připadají na jednotlivé činnosti v různých poměrech. 

4.2 Přednosti a omezení metody řízení nákladů ve vztahu k aktivitám 

Kalkulace zpracována na základě přiřazení nákladů dílčím aktivitám není ničím 

metodicky novým způsobem. Je to oddělení fixních a variabilních nákladů, které jsou dál 

přiřazeny finálním výkonům (výrobkům). Probíhá pomocí stupňovaného dělení. 

Na obrázku 4. je porovnána tradiční kalkulace s aplikací metody ABC [6]. 
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Tradiční kalkulační postup 

 

 

 

Kalkulace podle metody ABC 

 

      

Obr. 4 Porovnání tradičního kalkulačního postupu a metody ABC[8] 

 

 

 

     Přiřazení nákladů k určitým aktivitám je důležitá pro kalkulaci ABC v následující tabulce 

je popsána technika ABC. 
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Tab. 1 Technika ABC [6]. 

1. Vymezení stejnorodých skupin nákladů, které jsou charakteristické vztahem 

k aktivitám, které vyvolávají jejich vznik. 

2. Vymezení příčiny vzniku nákladů a vyjádření této příčiny pomocí vztahových veličin, 

které vyvolávají vznik nákladů. 

3. Stanovení, resp. zjištění úrovně příslušné stejnorodé skupiny nákladů a rozsahu 

(velikosti, objemu) příslušné vztahové veličiny. 

4. Stanovení, resp. zjištění výše nákladů vyvolaných jednotkou vztahové veličiny. 

5. Stanovení, resp. zjištění rozsahu (velikosti, objemu) vztahové veličiny, který byl 

vyvolán konkrétními druhy kalkulovaných (zejména finálních výrobků, prací nebo 

služeb). 

6. Přiřazení průměrných nákladů jednotlivých aktivit kalkulační jednici výrobku, práce 

nebo služby. 

   

4.3 Základní etapy tvorby ABC systému 

 

Základní etapy tvorby ABC systému můžeme rozdělit do pěti základních kroků: 

1. úprava účetních dat, 

 2. definice struktury ABC systému (aktivit a nákladových objektů),  

3. procesní nákladová analýzy – přiřazení nákladů aktivitám,  

4. analýza aktivit – definice vztahových veličin, kalkulace jednotkových nákladů aktivit,  

5. přiřazení nákladů aktivit nákladovým objektům. 

4.3.1 Úprava účetních dat 

 

Úprava účetních dat není samotnou součástí tvorby ABC kalkulace, ale pro její realizaci 

je nezbytná. Jedná se o poznání skutečných nákladů, souvisejících s jednotlivými skutečně 

prováděnými podnikovými činnostmi (procesy nebo aktivity). Je nezbytné provést tuto 

úpravu evidovaných účetních nákladů, aby nedocházelo k riziku, že nebudou propuštěny 
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skutečné náklady a že náklady přiřazené aktivitám nebudou odpovídat skutečně 

spotřebovaným zdrojům. 

Úpravu účetních dat lze provést eliminací specifických účetních nákladů. Jedná se                        

o náklady, které se dostaly do účetnictví v důsledku specifikací úprav finančního účetnictví. 

Jedná se o specifické položky nákladů, které nesouvisí se skutečnými aktivitami a bylo by 

obtížné přiřazovat k aktivitám.  V praxi se může jednat o následující položky: 

 kurzové rozdíly, 

 inventarizační rozdíly, 

 cenové rozdíl 

  opravné položky, 

 dary,  

 smluvní pokuty a penále. 

4.3.2 Struktura ABC systému 

 

Druhým krokem aplikace ABC systému je definice aktivit, které budou použity a činnost 

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

podniku, organizační a ekonomické struktuře, struktuře sortimentu, členitosti výroby, apod.  

Aktivity podniku jsou identifikovány na základě analýz skutečných pracovních úkonů 

prováděných v rámci organizace. Jedná se o analýzy organizační struktury, analýza pracovišť, 

analýza osobních nákladů apod. Aktivity by měly být pojmenovány tak, aby vyjadřovaly 

jejich podstatu. Pro jednodušší rozdělování zdrojů na aktivity a přiřazování aktivit 

k nákladovým objektům by mělo být jasně definováno, co je a co není obsahem dané činnosti. 

 

4.3.3 Přiřazení nákladů aktivitám 

 

Cílem této fáze je identifikace výši nákladů spojených s výkonem jednotlivých aktivit, 

získáme tak přehled o tom, které zdroje jsou jednotlivými činnostmi v organizaci 

spotřebovány. Náklady před přiřazením je potřebné rozdělit: 

- přímé náklady, které lze výkonům přímo přiřadit (např. materiálové náklady, 

spotřeba základních surovin), 
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- náklady pomocí aktivit, jedná se o náklady spojené s výkonem definovaných 

aktivit, které ale nemají charakter přímých nákladů (montáž výrobku bude 

obsahovat veškeré náklady spojené s výkonem aktivit kromě přímých 

nákladů). 

Pro ocenění jednotlivých aktivit se využívají upravená data, která jsou výsledkem 

prvního kroku. Tato proměna se provádí pomocí tzv. matice nákladů aktivit, která přehledně 

zobrazuje veškeré vazby mezi nákladovými druhy a aktivitami. Matice nákladů aktivit je 

velmi cenným informačním nástrojem, slouží i jako nástroj pro zpětnou analýzu nákladů 

jednotlivých vykonávaných aktivit[3]. 

4.3.4 Definování vztahových veličin, kalkulace jednotkových nákladů aktivit 

 

Při budování systému ABC je dalším úkolem analýza aktivit. Jedná se o přiřazování 

nákladů aktivit, popř. činností jednotlivým objektům vztažné veličiny. Vztahová veličina 

nákladů představuje určité měřítko, kterým je výkon dané aktivity možné měřit. Zvolená 

vztahová veličina aktivit by měla jasně vystihovat příčinný vztah nákladů k výkonu aktivity     

a na základě dostupných dat uvnitř podniku je možné získat. Tato měřitelnost je nezbytná, 

abychom byly schopni stanovit míru výkonu aktivity. Míra výkonu aktivity, jedná se                          

o stanovení počtu vztahových veličin, které daná aktivita ve sledovaném období 

vyprodukovala. 

4.3.5 Přiřazení nákladů aktivit nákladovým objektům   

 

Hlavním úkolem této fáze ABC kalkulace je kvantifikovat množství spotřebovaných 

jednotek výkonu jednotlivých aktivit definovanými nákladovými objekty, tedy kolik jednotek 

aktivit spotřeboval určitý nákladový objekt. Spotřebu jednotlivých výstupu provádíme na tzv. 

účtu aktivit, který stanovuje nejen kolik jednotek určité aktivity daný nákladový objekt 

spotřeboval, ale i zachycuje cestu, kterou v podniku daný nákladový objekt vykoná. Na obr. 5 

je znázorněno přiřazení nákladů pomocí kalkulace ABC. 
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Obr. 5 Kalkulace ABC[1] 

 

4.4 Výpočet kalkulační metody 

     V následující části provedu sestavení kalkulačního vzorce a výpočet nákladů na jednotlivé 

výrobky daného podniku. Fiktivní firma  XYZ, její hlavní činnost je výroba pečiva. Hlavní 

produkty výroby jsou chleba, rohlíky a bábovky. Podnik má třináct zaměstnanců, 7 je 

zaměstnáno ve výrobě, 2 řidiči, 1 údržba. Vedení podniku je ředitel, odbytový pracovník         

a účetní. Kalkulační vzorec sestavím na období jednoho roku, kde budou zahrnuty veškeré 

náklady, které se v tomto období vytvořily.  
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Kalkulační vzorec 

Tab. 2 Přímý materiál 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3 Přímé mzdy 

 

Počet zaměstnanců Průměrná mzda, 

pojištění 

Počet hodin za rok Celkové roční přímé 

mzdy (Kč) 

10 90 *1,35 18 000 2 187 000 

 

 

Tab. 4 Energie 

Druh energie Jed. cena Roční spotřeba Cena (Kč) 

Plyn 15 Kč/   5 000 75 000 

Elektrická energie 5 Kč /KW 6 000 30 000 

Voda/stočné 35 Kč/   300 10 500 

Celkem   115 500 

 

 

Tab. 5 Odpisy strojů 

Stroj Pořizovací cena (Kč) Odpisová skupina Roční odpis (Kč) 

Hnětací stroj 150 000 2 16 500 

Pec 100 000 2 11 000 

Celkem   27 500 

 

Celkové vlastní náklady činí 4 687 500 Kč. 

Suroviny Cena na 1Kg 

(Kč) 

Množství za 

1rok (Kg) 

Cena za 1rok 

(Kč) 

Mouka 6 200 000 1 200 000 

Cukr 15 50 000 750 000 

Sůl 5 1 500 7 500 

Kvasnice 100 1 000 100 000 

Vajíčka (Ks) 2 75 000 150  000 

Rostlinný tuk 50 3 000 150 000 

Celkem   2 357 500 
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Tab. 6 Správní režie 

 Mzda za 1 měsíc Mzda za rok 

Ředitel 25 000 300 000 

Odbytový pracovník 17 000 204 000 

Účetní 14 000 168 000 

Celkem  672 000 

 

Tab. 7 Finanční náklady 

 Roční úrok (%) Cena (Kč) 

Úvěr u banky v celkové výši 

600 000 Kč 

10 60 000 

Úroky od banky 1 10 000 

Celkem  50 000 

 

Vlastní náklady (4 687 500) + správní režie (722 000) = vlastní náklady výkonu 5 409 500,- 

Tab. 8 Odbytové náklady 

 Měsíc (Kč) Rok (Kč) 

Telefon, internet 1 000 12 000 

Celkem  12 000 

 

Vlastní náklady výkonu 5 409 500 + odbytové náklady (12 000) = úplné vlastní náklady 

výkonu 5 421 500,-. 

     V tabulce 9 rozepíši procentuální podíl aktivit na jednotlivé výrobky. Z kalkulačního 

vzorce použiji již vypočtené položky a rozvrhnu je do tabulky. Za rok podnik vyrobí 

100 000 Ks chleba, 250 000 rohlíků a 20 000 bábovek. 
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Tab. 9 Rozvrh aktivit na jednotlivé výrobky 

Aktivita Roční 

náklad (Kč) 

Chleba 

100 000 ks 

(%) 

Rohlíky 

250 000 Ks 

(%) 

Bábovky 

20 000 ks 

(%) 

Celkem (%) 

Přímý 

materiál 

2 357 500 50 30 20 100 

 1 178 750 707 250 471 500  

Přímé mzdy 2 187 000 45 35 20 100 

 984 150 765 450 437 400  

Energie 115 500 42 25 33 100 

 48 510 28 875 38 115  

Odpisy 27 500 35 35 30 100 

 9 625 9 625 8 250  

Správní režie 672 000 33 37 30 100 

 221 760 248 640 201 600  

Finanční 

náklady 

50 000 30 30 40 100 

 15 000 15 000 20 000  

Odbytové 

náklady 

12 000 35 35 30 100 

 4 200 4 200 3 600  

Celkem 5 421 500,- 2 461 995,- 1 779 040,- 1 180 465,-  

  Náklady na 

1 Ks 

Náklady na 

1Ks 

Náklady 1 

Ks 

 

  24,6 Kč 7,1 Kč 59 Kč  

 

 

     Náklady na 1ks vyrobeného chleba činí 24,6 Kč, na 1 ks rohlíku 7,1 Kč a na 1ks 

bábovky 59 Kč. 
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5. POSOUZENÍ KALKULAČNÍCH METOD 

5.1 Nákladová kalkulace 

      V manažerském účetnictví je celá řada kalkulačních metod, které řeší aktuální 

problematiku nákladů ve vztahu k výkonu organizace. V dnešní době řada podniků řeší 

otázku, kterou metodu kalkulace zvolit, tak aby byla pro organizaci co nejvhodnější.  

     Nákladová kalkulace je výpočetní postup, který nám umožňuje přiřadit výrobku, službě 

nebo jinému produktu náklady, které jsou s jeho tvorbou spojeny. Pomoci přiřazování 

nákladů k nákladovému objektu můžeme rozdělit na přímé a nepřímé. Přímé náklady lze 

přesně přiřadit nákladovému objektu, protože mezi nimi a objektem alokace existuje přímá 

vazba. Naopak u nepřímých nákladů většinou není možné přímo přiřadit náklady jsou 

zpravidla společné pro více nákladových objektů. Pro přepočet nepřímých nákladů 

používáme nákladovou alokaci. 

     Nákladová alokace je přiřazení nákladů v případě, kdy neexistuje přímý vztah mezi 

nákladem a výkonem. Nepřímé náklady, režijní náklady, fixní náklady jsou v organizaci 

zpravidla vynakládány společně pro více produktů a nelze jednoznačně stanovit podíl 

jejich spotřeby u jednotlivých výrobků či produktů.  

5.2 Základní typy nákladových kalkulací 

     Cílem nákladových kalkulací je podat co nejpřesnější a nejvěrohodnější informace                   

o vyšší a struktuře nákladů výkonu. Jednotlivé metody se od sebe liší způsobem využití, 

alokací režijních nákladů, rozsahem alokovaných nákladů, počtem vstupů a výstupů 

transformačního procesu nebo jinými parametry. 

      I když existuje mnoho kalkulačních metod, celá řada z nich představuje velmi 

specifické kalkulační nástroje, které jsou využitelné pouze za určitých podmínek a ve 

specifických formách výrob. Tyto metody zpravidla nejsou pro běžný podnik využitelné. 

V této době lze říct, že existují tři možnosti, jakou metodu nákladové kalkulace zvolit. 

Jednotlivé kalkulace se liší způsobem, jakým jsou alokovány režijní, respektive fixní 

náklady výkonu. 

     První variantou je situace, kdy se uživatel rozhodne použít kalkulaci úplných nákladů    

a použije objemové přiřazení režijních nákladů. Nazýváme jí přirážkovou nebo také 

zakázkovou kalkulací. Další možností je také využití kalkulace úplných nákladů s tím 
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rozdílem, že přiřazení nepřímých nákladů bude provedeno dle měření výkonu 

prováděných režijních činností. Tuto metodu nazýváme jako kalkulace podle aktivit. Třetí 

možností, kterou může uživatel zvolit, je taková, při níž režijní neboli fixní náklady 

nebude výkonu alokovat v plné výši a jejich část ponechá nealokovánu. Jedná se                         

o kalkulaci variabilních nákladů[8]. 

     Kalkulace variabilních nákladů, je také někdy označovaná jako metoda krycího 

příspěvku. Kalkulace variabilních nákladů přestavuje odlišný koncept od kalkulace 

přirážkové zejména z toho důvodu, že výkonu zde nejsou přiřazovány fixní náklady, které 

s těmito výkony zpravidla nesouvisí. Kalkulace vychází z předpokladu, že přiřazování 

fixních nákladů výkonu je pracné, nepřesné. Daleko přesnější je přičítat výkonu jen 

variabilní náklady a tyto výkony posuzovat podle toho, jaký přínos je nad rámec svých 

variabilních nákladů. Jeden z dalších důvodů, proč tato kalkulace je v takové míře 

rozšířena je skutečnost, že současné podniky se díky hospodářskému prostředí, 

zkracujícím se životním cyklům výrobků a služeb a také kratším dodávkovým cyklům 

potýkají s významnými výkyvy využití svých kapacit[3]. 

     Kalkulace variabilních nákladů má oproti přirážkové kalkulaci značné výhody. Jednou 

z výhod je odstranění často nepřesné alokace fixních nákladů. Nepřesná alokace nákladů 

způsobuje zkreslení výsledné kalkulace a to v situacích, kdy dochází k výkyvům                       

ve výrobní kapacitě.  

     Kalkulace variabilních nákladů poskytuje adekvátní informace pro řešení řady 

rozhodovacích úloh při pevné kapacitě a v krátkém časovém období, umožňuje rychlejší 

orientaci ve výhodnosti výkonů, rozhodování o cenových změnách, o dalším pokračování 

výroby. 

    Nejčastěji požívanou metodou v tuzemsku je přirážková kalkulace. Důvodům vysoké 

míry použití této metody je, že využívání typového kalkulačního vzorce, který byl před 

rokem 1990 tuzemským podnikům zákonem předepisován. Přirážková kalkulace je 

založena na přiřazování nepřímých nákladů pomocí zvolené, hodnotově nebo naturálně 

vyjádřené rozvrhové základny. Na základě rozvrhové základny je poté vypočtena hodnota 

režie či režijní přirážka. Čím vyšší tedy bude hodnota zvolené rozvrhové základny                        

u daného výkonu, tím vyšší podíl režijních nákladů bude tomuto výkonu přiřazen. 
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    Přirážková kalkulace má stále široké uplatnění, v případě, že má organizace nízký podíl 

nepřímých nákladů, relativně stabilní skladbu výkonů, její výkony jsou velmi podobné a 

neexistují mezi nimi významné rozdíly v objemu spotřeby režijních činností.  

5.3 Porovnání přirážkové kalkulace a kalkulace ABC 

      V předešlé kapitole v bodě 4.4 jsem popsala vzorový příklad pro výrobu pečiva. Použiji 

přirážkovou kalkulaci, kde rozvrhovou základnou jsou přímé mzdy a pomocí jí vypočtu 

správní a výrobní režii. Přímé mzdy 2 187 000 Kč, správní režie 672 000 Kč, výrobní režie 

143 000Kč. Podnik vyrobí za rok 100 000 Ks chleba, 250 000  Ks rohlíků a 20 000 Ks 

bábovek. Přímý materiál na výrobu 1 Ks chleba je 12 Kč, na1Ks rohlíku 2,9 Kč a na bábovku 

23,5 Kč. Přímé mzdy jsou na 1 Ks chleba 10 Kč, na 1 ks rohlíku 3 Kč, 1ks bábovky 22 Kč. 

V tabulce 10. je znázorněn výpočet přirážkové kalkulace. 

Tab. 10 Výpočet přirážkové kalkulace 

 1 ks (Kč) 100 000 Ks  1 ks (Kč) 250 000 Ks  1 ks (Kč) 20 000 Ks Celkem 

(Kč) 

Přímý 

materiál 

12 1 200 000 2,9 725 000 23,5 1 175 000 3 100 000 

Přímé 

mzdy 

10 1 000 000 3 750 000 22 440 000 2 190 000 

Výrobní 

režie 

0,65 65 300 0,2 50 000 14,37 287 400 402 700 

Náklady 

výroby 

22,65 2 256 000 6,1 1 525 000 59,87 1 197 400 4 978 400 

Správní 

režie 

3,07 307 000 0,92 230 250 6,75 135 080 672 330 

Náklady 

výkonu 

25,72 2 572 000 7,02 1 755 000 66,62 1 332 400 5 659 400 

 

     K výpočtu sazby jsem použila následující vzorce. 

 

VR = 
             

                                
 * 100 = 

       

         
 * 100 = 6, 53% 

SR = 
             

                               
 * 100 = 

       

         
 * 100 = 30,7% 
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      Na výrobu jednoho chleba náklady jsou 25,72 Kč, 1 rohlík 7,02 Kč a na jednu bábovku 

66,62 Kč. V předešlé kalkulaci celkové náklady dosahovaly částky 5 421 500 Kč. Pomocí 

přirážkové kalkulace jsem vypočítala celkové náklady na výrobu 5 656 400 Kč. Rozdíl 

nákladů u jednotlivých kalkulací na výrobu všech třech produktů je 234 900 Kč.  

    Kalkulace ABC i přirážková kalkulace mají své klady i zápory. V následující tabulce 11, 12 

bych chtěla uvést několik výhod i nevýhod k těmto kalkulací 

Tab. 11 Přirážková kalkulace 

Výhody  Nevýhody 

Výsledky jsou rychlé a finančně nenáročné.  Kalkulace nákladů na výkon jsou nepřesné, 

protože zahrnuje zde i nepřímé náklady, 

které nepřímo ovlivňují objem výroby.  

Nevyžaduje velký sběr dat, jednoduchost. Pro strategické rozhodování nepodává přesné 

informace o nákladech (na zákazníka, 

činnost, trh). 

Je součásti podnikových informačních 

systémů. 

 

Tab. 12 Kalkulace ABC 

Výhody Nevýhody 

Podává přesnější informace o nákladech, 

pomocí přiřazení aktivity na daný objekt, 

který je spotřebovává a skutečné příčiny 

vzniku nákladů 

S vyšším počtem dílčích aktivit roste i 

náročnost na zpracování dat 

Schopnost zjistit náklady na kalkulační 

jednici a na nákladový objekt 

Zavedení kalkulace je finančně náročné 

Signalizuje příčiny rostoucích nákladů na 

výkon, který je v nízkých objemech a 

eliminuje takovéto výkony 

Vyžaduje větší rozvětvení organizační a 

ekonomické struktury 
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6. ZÁVĚR 

            Cílem této bakalářské práce je definování a zhodnocení současné metodiky výpočtu 

kalkulací výrobku. 

     Pokud chce podnik ovlivňovat náklady, musí sestavovat kalkulace. Jedním z cílů kalkulace 

je dát nástroj obchodníkům pro cenová jednání. 

    Využití kalkulace je velmi mnohostranné, poskytují informace s nejširším spektrem použití. 

Všechny úkoly kladené na kalkulaci však nemůže plnit jediný propočet nákladů na kalkulační 

jednici. V podnicích s velkým počtem produktů nevyužiji pouze jednu kalkulační metodu, ale 

několik různých kalkulačních metod, které jim budou poskytovat informace o nákladovosti na 

jednotlivé výrobky. Informace, které poskytují kalkulace jsou součásti podnikových systému, 

které může využít management k strategickému plánu podniku. V dnešní době je strategie 

podniku velmi důležitá z hlediska velké konkurence na trhu. Na podniku jsou kladeny velké 

nároky na snížení cen. Snížení ceny znamená snížení nákladů na výrobek, pomocí správně 

zvolené kalkulace a lidí, kteří umějí pracovat s těmito metodami, může podnik velmi dobře 

konkurovat na trhu. 

    Kalkulační systém tvoří sestavované kalkulace a vztahy mezi nimi. Rozlišení plných                     

a dílčích nákladů, podle doby sestavení a jejich využití, zda jsou podkladem pro strategické 

rozhodování, taktické řízení nebo ověřování podnikatelského procesu. Cílem kalkulačního 

systému je řízení hospodárnosti, minimalizace variabilních nákladů na jednotku. Je to nástroj 

nejen pro řízení úspornosti, ale i výtěžnosti ekonomických zdrojů podniku a zhodnotit vztah 

k vnějšímu tržnímu prostředí. 

    Metoda kalkulace ABC (Activity Based Costing) využívá aktivity, které jsou pro tvorbu 

výkonů nezbytné. Základním smyslem ABC je co nejpřesněji stanovit vztah nákladů k příčině 

jejich vzniku. Je důležitým informačním podkladem pro řízení podniku. Tato metoda je velmi 

náročná, musí mít podporu od vedení podniku. Vyžaduje neustále sledování dat, tok nových 

informací za podpory dobře vyvinutého softwarového systému. Aby metoda byla správně 

využívána je i zapotřebí mít kvalifikované pracovníky, kteří umějí tuto metodu zpracovat                

a následné informace využít v podniku. 

     Kalkulace nákladů nemůže nikdy dospět ke zcela přesnému rozdělení společných nákladů. 

Při správné provedené nákladové analýze lze kalkulace stanovit natolik přesně, že může být 

důležitým podkladem pro cenová rozhodnutí. 
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    Sestavování kalkulací nákladů je plně v kompetenci účetní jednotky, která si zvolí typy 

kalkulaci a celkový kalkulační systém. Není žádný předpis, který by určoval podniku, jakou 

má kalkulaci nákladů sestavovat. Je na každém podniku, jakou metodu kalkulací si zvolí, 

která jim bude vyhovovat a podávat požadované informace. 
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