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1. Úvod 
 

Diplomová práce na téma „Kalkulace nákladů výrobního podniku“ se zabývá 

problematikou nákladů a následně navazuje na problematiku kalkulací. Kromě rozboru 

teoretických poznatků diplomová práce obsahuje i praktickou část, v níž budou získané 

teoretické poznatky aplikovány na konkrétní vybraný podnik. Téma kalkulací byla 

k vypracování diplomové práci vybrána nejen z hlediska její nepostradatelnosti v podniku, ale 

především náklady a vůbec celý kalkulační systém představuje jeden z nejvýznamnějších a 

nejdůležitějších nástrojů manažerského účetnictví. Díky kalkulacím je možné posuzovat 

ziskovost prováděných podnikových výkonů a úspěšnost celého podnikání. 

 

V rámci diplomové práce bude postupováno od obecného ke konkrétnímu a získané 

teoretické poznatky budou v průběhu jejího zpracování aplikovány na jednoduchých 

praktických příkladech pro snadnější pochopení. 

 

 Cílem diplomové práce je objasnit základní pojmy týkající se nákladů, neboť se jedná 

o jednu z nejdůležitějších účetních kategorií, která je klíčem celého účetního a finančního 

plánování. Náklady jsou také jednou z nejdůležitějších náplní nákladového a manažerského 

účetnictví a ovlivňují výkonnost podniku. I přesto, že manažerské účetnictví slouží pouze pro 

interní potřeby podniku, je nutné v rámci nákladového a kalkulačního systému vymezit jeho 

úkoly a cíle. 

 

Dle účetních teorií náklady představují spotřebu živé a zvěcnělé práce vyjádřené 

v peněžních jednotkách. Důležitá jsou především hlediska členění nákladů, podle druhů, 

činností, kterou byly vyvolány, neboť tak je možné náklady seskupovat pro různé účely, 

subjekty a objekty řízení. Klasifikace nákladů dle různých hledisek je také jedním 

z nejdůležitějších témat nákladového a manažerského účetnictví. Důležitá je především 

správná interpretace nákladů ve vztahu k účelu jejich vynaložení a to je podmínkou 

úspěšného řízení podniku. 

 

Náklady přestavují základní stavební kameny pro teorii kalkulací, neboť kalkulace 

slouží k rozpočtování vzniklých nákladů na kalkulační jednici, resp. nákladový objekt. 

Kalkulace umožňují pro rozpočtování nákladů využívat různé kalkulační techniky a postupy a 

právě na zvoleném postupu, resp. metodě je závislá objektivita měření nákladů. Je 

sestavována formou kalkulačního vzorce, což představuje určitý sled jednotlivých 
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nákladových položek. Neslouží pouze k rozpočtování nákladů, ale plní řadu dalších 

užitečných funkcí v podniku. Za pomocí kalkulace může dojít ke stanovení 

vnitropodnikových cen výkonů, umožňuje sestavit rozpočty podniku a v neposlední řádě je 

určitým měřítkem sloužící ke kontrole a rozboru hospodárnosti a výnosnosti uskutečněných 

podnikových výkonů. V rámci teoretické části kalkulací je cílem uvést rozdíly mezi 

jednotlivými kalkulačními metodami, jaké mohou být užívány kalkulační vzorce pro 

rozpočtování nákladů a pro snadnější pochopení bude teorie provázána jednoduchými 

praktickými příklady. 

 

V praktické části diplomové práce dojde k propojení získaných teoretických poznatků 

z teorie nákladů a kalkulací a budou aplikovány na vybraný podnik. Cílem praktické části je 

posoudit z hlediska sestavení kalkulace předběžné a výsledné typický a atypický produkt a 

najít příčiny, které vedly ke vzniku případných odchylek a navrhnout doporučení pro zlepšení. 

 

Vlastní názory, připomínky a doporučení budou v diplomové práci vyznačeny 

kurzívou. 
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2. Obecná charakteristika nákladů výrobního podniku 
 

2.1. Vymezení podniku a jeho funkce 
 

Podnik v souvislosti s ekonomickým řízení je možné chápat jako subjekt, který řídí 

vlastní podnikatelský proces.  

 

Základní ekonomickou funkcí podniku je efektivní přeměna na trhu získaných 

vstupů na výstupy, které jsou požadovány zákazníky na trhu. V rámci podnikatelského 

procesu je možné vstupy a výstupy vyjádřit v naturálním nebo peněžním (hodnotovém) 

vyjádření. Peněžní (hodnotové) vyjádření vstupů a výstupů je předmětem účetnictví. [1] 

 

Schéma č. 2.1 – Transformační proces výrobního podniku 1 

 

 

 

 

2.2. Účetnictví a jeho funkce 
 

Účetnictví je možné definovat jako uspořádaný systém informací, který modelově 

v peněžním vyjádření zobrazuje podnikatelský proces. Účetnictví je charakteristické svými 

metodami, principy (tím se rozumí bilanční princip, soustava účtů, dodržení principu 

podvojnosti a souvztažnosti, dokumentace) a vlastním kontrolním systémem správnosti, který 

musí zajistit úplnost, průkaznost a věrohodnost účetních informací. 

 

Základní funkcí účetnictví je poskytnout všem zainteresovaným stranám spolehlivé 

informace o finanční pozici, výkonnosti a změny ve finanční pozici podniku při plnění jeho 

základní ekonomické funkce. Umožňuje zjišťovat, měřit a hodnotit míru zhodnocení vstupů, 

které vcházejí do podnikové činnosti za určité období. [1] 

 

Finanční pozice podniku je ovlivněna výší a strukturou aktiv, které podnik při své 

činnosti využívá a také strukturou kapitálu, který byl vlastníky poskytnut pro financování 

                                                 
1 POPESKO, Boris. Moderní metody řízení nákladů. s. 21. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2974-
9. 
 
 

Hodnotově vyjádřený 
vynaložený ekonomický zdroj 

Hodnotově vyjádřený 
prospěch 
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aktiv. Finanční pozice ovlivňuje likviditu2 a solventnost3 podniku. Informace o finanční 

pozici jsou uvedeny v rozvaze, která představuje stavový výkaz a zachycuje stav majetku a 

zdroje krytí k danému časovému okamžiku. 

 

Informace o výkonnosti podniku, o jeho schopnosti zhodnotit spotřebované vstupy 

v daném období a vytvářet vlastní zisk, jsou důležité pro posouzení procesu tvorby výkonu a 

jeho potenciálního rozvoje. Informace o výkonnosti podniku jsou obsaženy ve výkazu zisku a 

ztrát. Je výkazem tokovým, zachycující na jedné straně náklady, na druhé výnosy a jejich 

rozdílem vzniká výsledek hospodaření, kterým může být zisk nebo ztráta. 

 

Informace o změnách ve finanční pozici (peněžních tocích) umožňují zhodnotit 

schopnost podniku vytvářet peníze a peněžní ekvivalenty a zároveň vyjádřit potřeby podniku 

při využití těchto peněžních prostředků. Informace jsou obsaženy ve výkazu cash-flow, který 

je tokovým výkazem a zachycuje pohyb peněz. 

 

Měření finanční pozice, výkonnosti a změny ve finanční pozici spolu navzájem souvisí 

a vazby mezi finančními výkazy jsou zachyceny v tzv. tříbilančním systému. Vazba mezi 

rozvahou a výkazem zisku a ztrát je v položce výsledku hospodaření. Ve výkazu zisku a ztrát 

se výsledek hospodaření nachází v nákladech, v rozvaze ve vlastním kapitálu se samostatnou 

položkou pro výsledek hospodaření. Dále vazba mezi rozvahou a výkazem cash-flow je 

v konečném stavu peněžních prostředků. Konečný stav peněžních prostředků se nachází ve 

výkazu cash-flow na straně výdajové, v rozvaze na straně aktiv a to především v položce 

oběžných aktiv. 

 

Základním úkolem účetních informací není zobrazení podnikatelského procesu pouze 

v okamžiku příjmů a výdeje peněz, ale zobrazení celého koloběhu peněz (hodnoty) v průběhu 

celého složitého procesu jejich reprodukce. [1] 

 

                                                 
2 Likvidita = schopnost podniku dostát svým okamžitým závazkům. Vyjádří se modifikací poměru mezi 
likvidními prostředky, tzn. takovými prostředky, které jsou již v peněžní formě, nebo je lze rychle a nerizikově 
za peníz směnit, a krátkodobými závazky. 
 
3 Solventnost = stálá, dlouhodobá schopnost podniku hradit své závazky řádně a včas. Vyjádří se jako poměr 
mezi oběžným majetkem a krátkodobými závazky. 
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2.2.1. Uživatelé účetních informací 
 

Uživatele účetních informací je možné dle nároků na účetní informace rozdělit do 

dvou skupin a to na: 

 interní, 

 externí. 

 

Interními uživateli účetních informací jsou především řídící pracovníci na různých 

stupních podnikové hierarchie, jejichž cílem je poznat a změřit skutečnou hodnotu vytvořenou 

jednotlivými dílčími jednotkami a výkony uvnitř organizace. 

 

Mezi externí uživatele účetních informací patří orgány státní správy (finanční úřady 

a správa sociálního zabezpečení). Jejich úkol spočívá v tom, zda podnik odvedl v zákonné 

výši všechny své odvody a to v podobě daní či příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Dále se mezi tyto orgány řadí také banky poskytující podnikům kapitál, jejichž zájmem je 

posoudit, zda je podnik schopen splácet své závazky. Cílem této skupiny uživatelů účetních 

informací je přesná kvantifikace výsledků podniku dle jednotné metodiky umožňující 

srovnávání více podnikatelských subjektů. [7] 

 

2.2.2. Účetní systémy současnosti 
 

Současně používané účetní systémy je možné rozdělit do dvou kategorií: 

 finanční a daňové účetnictví, 

 manažerské účetnictví. 

 

Finanční a daňové účetnictví tvoří účetní systém, který je primárně vytvořen pro 

potřeby externích uživatelů, neboť vyžadují od účetních systémů jednotný výklad a 

srovnatelnost předkládaných informací. Charakteristickým rysem finančního a daňového 

účetnictví je dodržení všech dosavadních pravidel, která zaručují externím uživatelům 

spolehlivou vypovídací schopnost účetních informací, jejich srovnatelnost v čase a mezi 

podniky. Cílem daňového účetnictví je zobrazit podnikatelský proces s ohledem na správné 

zjištění základu daně z příjmů. 

 

Manažerské účetnictví je účetním systémem, který je určen především pro interní 

uživatele účetních informací a to: manažery, výkonné ředitele, vrcholové manažery, případně 

se může jednat i o vlastníky a slouží pro řízení a hodnocení firmy. První variantou 
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manažerského účetnictví bylo nákladové účetnictví, které se začalo rozvíjet v souvislosti 

s rozvojem průmyslu. Původním úkolem nákladového účetnictví bylo zjišťování nákladů pro 

potřeby výsledné kalkulace a to podle určité struktury a podle útvarů. Zatímco manažerské 

účetnictví se zaměřuje na budoucnost, nákladové se obrací na minulost. 

 

Manažerské účetnictví se zabývá evidencí, tříděním, zpracováním, analýzou a 

syntézou informací o podnikové činnosti, která slouží jako podklad k rozhodování do 

budoucna pro řídící pracovníky. Poskytuje informace pro potřeby aktivního řízení a 

rozhodování, obrací se na budoucnost. Manažerské účetnictví klade důraz na ovlivňování 

nákladů ještě před jejich vznikem. 

 

Mezi základní úkoly manažerského účetnictví patří: 

 poskytovat informace o struktuře nákladů dle účelového a druhového členění, 

 poskytovat informace o výkonech pro potřeby kalkulací i finančního účetnictví, 

 podávat informace o útvarech, především o režijních nákladech souvisejících 

s činností jednotlivých podnikových středisek, 

 vytvořit kalkulační systém podniku zahrnující výslednou i předběžnou kalkulaci 

nákladů, 

 umožnit útvarové odpovědnostní řízení, 

 provádět běžnou kontrolu nákladů, jedná se o krátkodobé dodržování norem, 

rozpočtů a limitů, včetně analýzy případných odchylek, 

 vytvářet podnikové a investiční rozpočty, 

 umožnit rozpočtování režie a rozpočtování střediskových nákladů a výnosů, 

 poskytovat informace pro řešení rozhodovacích úloh jako jsou cenová rozhodnutí, 

rozhodnutí o investicích a sortimentu. 

 

Manažerské účetnictví je otevřený informační proces, který obsahuje jak nákladové 

účetnictví, tak rozpočetnictví, kalkulační systém a další. [1], [6] 

 

2.2.3. Vztah manažerského účetnictví a controllingu 
 

Manažerské účetnictví je obsahově spjato s controllingem. Controllig představuje 

nástroj řízení, který se snaží vyjádřit novou kvalitu v systémovém propojení všech funkcí a 

nástrojů systému řízení. Manažerské účetnictví poskytuje měřítka a informace pro to, aby 

controlling mohl plnit svoji roli a jeho úkolem je zpracovat účetní data do podoby, která bude 
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srozumitelná a transparentní. Je možné tedy manažerské účetnictví chápat jako subsystém 

controllingu. 

 

Controller nebo-li pracovník oddělení controllingu bývá v praxi často osobou, která 

pracuje s náklady a kalkulacemi a jejíž úkolem je transformovat nesrozumitelné výstupy 

finančního účetnictví do požadované podoby. [6] 

 

2.3. Náklady podniku 
 

Každá vykonávaná činnost, jež má ekonomický charakter, spočívá ve srovnání přínosů 

a vynaložených prostředků na tuto činnost. Následně se porovnává, jakého výsledku je z této 

činnosti dosaženo. V případě, že jde o záporný výsledek, hledá se jeho příčina. Faktor 

ovlivňující veškeré činnosti, které v ekonomickém prostředí probíhají, jsou náklady. 

 

Náklady jsou považovány za klíčový faktor ovlivňující úspěšnost podnikání a 

představují tokovou veličinu, která vyjadřuje oceněnou spotřebu ekonomických vstupů 

vynaložených za konkrétním účelem. Náklady se vždy váží ke konkrétnímu objektu, kterým 

může být výrobek či služba. Tento objekt se nazývá také jako nositel nákladů. Náklad může 

být přiřazován období, ve kterém vznikl, období, se kterým věcně a časově souvisí nebo k 

výkonu, ke kterému se váže. 

 

Podnik využívá veškeré své nástroje k plánování, měření, evidenci a řízení svých 

nákladů. Cílem není poznat strukturu nákladů a vztahů mezi nimi, podnikovými činnostmi a 

výkony, ale především je důležité vědět, jakých cílů je firma schopna s těmito náklady 

dosáhnout. 

 

Schéma č. 2.2 – Vztah mezi podnikovými náklady, činnostmi a výnosy 4 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4 POPESKO, Boris. Moderní metody řízení nákladů. s. 31. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 233 s. ISBN 978-80-247-
2974-9. 
 

Činnosti prováděné 
v rámci podniku 

Náklady Výnosy 



12 

2.3.1. Klasifikace nákladů 
 

Klasifikace nákladů dle různých hledisek je jedním z nejdůležitějších témat 

nákladového a manažerského účetnictví. Základním předpokladem úspěšného nákladového 

řízení je umět klasifikovat náklady ve vztahu k účelu jejich vynaložení. 

 

Na náklady je možné se dívat z pohledu externího uživatele, který je vymezen 

finančním účetnictvím, nebo z pohledu interního uživatele, který je vymezen manažerským 

účetnictvím. 

 

Schéma č. 2.3 – Pojetí nákladů 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční pojetí nákladů vnímá náklady jako snížení ekonomického přínosu, což se 

projeví úbytkem aktiv nebo snížením jejich hodnoty a nebo vznikem či zvýšením závazků. 

Základní charakteristikou finančního pojetí je vyjádření nákladů v účetních cenách. Účetní 

ceny představují ceny, za které byla spotřebovaná aktiva pořízená nebo se jedná o evidovanou 

hodnotu nárůstu pasiv. Nákladem ve smyslu finančního účetnictví se stane až v okamžiku, 

kdy tento zdroj vyčerpá svou užitečnost, např. stane se součástí výrobku či služby, které byly 

prodány zákazníkovi. Toto pojetí nákladů nepostačí z pohledu interního uživatele, ale pouze 

pro externího uživatele. 

 

Manažerské pojetí nákladů charakterizuje náklady jako hodnotově vyjádřené, účelně 

vynaložené ekonomické zdroje podniku související s nějakou podnikovou aktivitou a budou 

vyjádřeny až v budoucnosti. Náklad z hlediska manažerského účetnictví se projeví již 

                                                 
5 POPESKO, Boris. Moderní metody řízení nákladů. s. 32. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 233 s. ISBN 978-80-247-
2974-9. 
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v okamžiku vynaložení ekonomického zdroje, které však nevede k celkovému úbytku 

majetku, ale pouze ke změně v jeho struktuře, např. nákup zboží, materiálu či strojního 

zařízení. 

 

Hodnotové pojetí nákladů z manažerského pohledu slouží k poskytování informací 

pro běžné řízení a kontrolu průběhu uskutečňovaných procesů, které jsou v podniku 

prováděny. Spotřebované ekonomické vstupy jsou oceňovány na úrovni cen, jež odpovídají 

jejich současné reálné hodnotě. Od uskutečňované aktivity se očekává, že nezajistí jen 

návratnost původní výše investovaných finančních prostředků, ale i reprodukci ekonomických 

zdrojů na jejich původní výši a to v cenách, které odpovídají jejich aktuální výši. 
 

Ekonomické pojetí nákladů z manažerského pohledu odpovídá hodnotě, kterou lze 

získat nejefektivnějším využitím těchto nákladů, nebo představují maximální ušlý efekt, který 

vznikl použitím omezených zdrojů na danou alternativu. Toto pojetí nákladů souvisí 

s konceptem oportunitních nákladů.6 [2], [7] 

 

2.3.2. Časová odlišnost nákladů z pohledu manažerského účetnictví 
 

Náklad z pohledu manažerského účetnictví se projeví v okamžiku vynaložení 

ekonomického zdroje. Nevede to k celkovému úbytku majetku, ale pouze ke změně v jeho 

struktuře a to např. nákup zboží, materiálu nebo strojního zařízení. Z pohledu finančního 

účetnictví to bude nákladem až v okamžiku, kdy tento zdroj vyčerpá svou užitečnost, např. 

stane se součástí výrobku, který bude prodán zákazníkovi. 

 

Schéma č. 2.4 – Členění nákladů podle časové odlišnosti dle manažerského účetnictví7 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Oportunitní náklady (alternativní) = představují maximální ušlý efekt, který byl obětován v důsledku  využití 
ekonomického zdroje ve zvolené alternativě.  
 
7 Vlastní zpracování 

Náklady dle časové 
odlišnosti  

 

Náklady období Náklady produktu 
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Náklady období představují náklady, jejichž vynaložení je vyjádřeno jako zvýšení 

budoucího ekonomického prospěchu vytvářeného aktiva. Tyto náklady jsou aktivovány 

v ocenění tohoto aktiva a až do okamžiku jeho prodeje se vykazují jako část aktiv v rozvaze. 

 

Náklady produktu jsou náklady, jejichž vynaložení je chápáno jako vyčerpání 

ekonomického zdroje a v hodnoceném období se projeví úbytkem aktiv nebo přírůstkem 

podnikových dluhů souvztažně se snížením zisku běžného období. [6] 

 

Klasifikace nákladů podle různých kritérií je základním předpokladem pro aplikaci 

nástrojů manažerského účetnictví. Členění nákladů do stejnorodých skupin je předpokladem 

jejich účinného řízení. Náklady podniku se člení podle různých hledisek a kritérií a to: 

 druhové členění, 

 účelové členění, 

 kalkulační členění nákladů, 

 členění nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů. 

 

2.3.3. Druhové členění nákladů 
 

Druhové členění nákladů spočívá v soustřeďování nákladů do skupin dle jejich vazby 

na výrobní faktory. Mezi základní nákladové druhy patří: 

 spotřeba materiálu, energie, externích služeb, 

 osobní náklady, např. mzdy, sociální náklady, 

 odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

 spotřeba použití externích prací a služeb, 

 finanční náklady. 

 

Pro vstupující nákladové druhy jsou charakteristické tři základní vlastnosti: 

 druhově vynaložené náklady jsou z hlediska jejich zobrazení prvotní a předmětem 

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

s okolím; 

 jedná se o náklady externí, vznikají spotřebou výrobků, prací či služeb jiných 

subjektů; 

 z hlediska jejich podrobnějšího členění v podniku jsou jednoduché, tyto náklady 

nelze rozlišit na jednodušší složky, ze kterých se skládají. 
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Základní význam druhového členění nákladů na podnikové úrovni spočívá v tom, že je 

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

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

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

služby a další ekonomické zdroje. 

 

Z hlediska manažerského účetnictví je potřeba druhové členění nákladů kombinovat 

s dalšími členěními, která vyjadřují účelový vztah nákladů k podnikovým výkonům nebo 

činnostem. [6] 

 

2.3.4. Účelové členění nákladů 
 

Účelovost je základním charakteristickým znakem nákladů. Na základě toho je možné 

na náklady nahlížet jak z pohledu prováděných výkonů, tak dle místa jejich vzniku. Jedním ze 

základních typů úloh vykonávaných v rámci řízení jsou úlohy založené na kontrole 

hospodárnosti. Účelově členění nákladů je základem stanovení racionálního nákladového 

úkolu, se kterým se poměřuje skutečná spotřeba nákladové složky. 

 

Pro určení vztahu jednotlivých nákladových položek k podnikovým výkonům a jejich 

efektivnosti se používá několik odlišných členění. 

 

Schéma č. 2.5 – Členění nákladů dle řízení hospodárnosti 8 

 

 

 

 

 

 

 

Technologické náklady jsou vyvolány technologií nebo s ní určitým způsobem 

účelně souvisí. Jedná se např. náklady na spotřebu materiálu v určitém množství a kvalitě, 

náklady ve formě odpisů zařízení použitého k výrobě v rámci dané výrobní technologie. 
 

                                                 
8 POPESKO, Boris a kol. Manažerské účetnictví. s. 23. 1. vyd. Zlín: UTB Zlín, 2008. 161 s. ISBN 978-80-7318-
702-6. 
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Náklady na obsluhu a řízení slouží k zajištění všech doprovodných činností 

technologického procesu. Do této skupiny patří náklady zajišťující podmínky a infrastrukturu 

samotného výrobního procesu. Jedná se např. o náklady na spotřebu elektrické energie 

v kancelářích, vytápění budov nebo mzdy administrativních pracovníků. [6], [7] 

 

2.3.5. Členění nákladů dle vztahu ke konkrétnímu výkonu nebo jednici  
 

Schéma č. 2.6 – Náklady dle vztahu ke konkrétnímu výkonu 9 

 

 

 

Náklady jednicové jsou součástí technologických nákladů a souvisí nejen 

s technologickým procesem, ale je možné je přímo stanovit na jednotku výkonu. Náklady na 

jednotku výkonu se stanoví velmi snadno: nákladová norma, ať už evidovaná nebo empiricky 

stanovená, se vynásobí počtem jednotek úkonů vykonaných v rámci nákladového úkolu. 

Jedná se o náklady, které jsou sledovány za každý výkon dle kalkulačních položek a může jít 

např. o jednicový materiál, jednicové mzdy apod. 

 

Náklady režijní v sobě zahrnují nejen náklady na obsluhu a řízení, ale jedná se o tu 

část technologických nákladů, které nelze stanovit na jednotku výkonu přímo, ale souvisí 

s technologickým procesem jako celkem. Nákladový úkol u těchto nákladů se stanoví na 

základě souhrnných limitů a normativů platných pro určité časové období, popř. i pro celkový 

předpokládaný objem výkonů. 

 

V rámci účelového členění je možné tyto náklady klasifikovat do skupiny dle 

odpovědnosti za jejich vznik. Náklady se konkretizují k určitému vnitropodnikovému 

středisku. V daném středisku se přiřadí určité aktivitě a probíhající činnosti a pracovníci 

tohoto střediska nesou odpovědnost za jejich vznik a za jejich výši. Klasifikace nákladů podle 

                                                 
9 POPESKO, Boris a kol. Manažerské účetnictví. s. 24.  1. vyd. Zlín: UTB Zlín, 2008. 161 s. ISBN 978-80-
7318-702-6. 
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odpovědnosti je základem zvláštní kategorie manažerského účetnictví, která nese označení 

odpovědnostní účetnictví.10 [7] 

 

2.3.6. Kalkulační členění nákladů 
 

Základním předpokladem pro efektivní řízení nákladů je schopnost identifikovat 

účelnost a účelovost jejich vynaložení. Toho je možné dosáhnout, pokud budou náklady 

identifikovány ve vztahu k určitému podnikovému výkonu či činnostem. Podstatou je tedy 

přiřadit náklady konkrétním podnikovým výkonům. Přiřazování nákladů je jednou ze 

základních funkcí manažerského účetnictví.  

 

Schéma č. 2.7 – Kalkulační členění nákladů 11 

 

 

Přímé náklady vznikají v souvislosti s konkrétním výkonem a je možné je tomuto 

výkonu také bezprostředně přímo přiřadit. 

 

Nepřímé náklady naproti přímým nákladům nelze přiřadit konkrétnímu výkonu. 

Zajišťují průběh podnikatelského procesu podniku v širších souvislostech. Důvodem pro 

nepřiřazení konkrétní aktivitě či výkonu je zejména to, že: 

 vazba mezi nákladem a objektem neexistuje, potom se o hovoří o vzniku režijního 

nákladu, 

 nebo tuto vazbu mezi nákladem a objektem není možné v rámci účetní evidence 

nákladů identifikovat nebo tato identifikace není z nákladového hlediska 

relevantní. [7] 

                                                 
10 Odpovědnostní účetnictví = nástroj, jehož primární funkcí je motivovat odpovědnostní střediska 
k racionalizaci prováděných činností a ke zvyšování efektivnosti cestou zkvalitňování informací o jejich 
individuálním hospodaření v rámci podniku. 
 
11 POPESKO, Boris a kol. Manažerské účetnictví. s. 24. 1. vyd. Zlín: UTB Zlín, 2008. 161 s. ISBN 978-80-
7318-702-6. 
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2.3.7. Členění nákladů v závislosti na objemu prováděných výkonů 
 

Členění nákladů ve vztahu k objemu prováděných  výkonů je vnímáno jako jeden 

z nejvýznamnějších nástrojů řízení nákladů a je považováno za specifický nástroj 

manažerského účetnictví. Na rozdíl od výše uvedených klasifikací nákladů, které byly 

zaměřeny na minulost, tedy na spotřebované náklady, je toto členění zaměřeno na 

budoucnost. 

 

Objem výkonů může být v praxi měřen mnoha ukazateli. Ukazatelem může být např. 

počet prodaných nebo vyrobených kusů, odpracovaných hodin, ujetých kilometrů, 

obsloužených pacientů nebo jakýkoliv jiný ukazatel.  

 

Schéma č. 2.8 – Členění nákladů v závislosti na objemu prováděných výkonů 12 

 

 

 

 

 

 

 

Variabilní náklady představují náklady, které se změní s rostoucím objemem výkonu. 

Nejdůležitější složkou těchto nákladů jsou tzv. proporcionální náklady, výše těchto nákladů se 

mění přímo úměrně s úrovní výkonů. Celkové proporcionální variabilní náklady mají lineární 

charakter, za to jednotkové variabilní náklady mají konstantní charakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
12 Vlastní zpracování 
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Schéma č. 2.9 – Variabilní náklady ve vztahu k objemu výroby 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny variabilní náklady nemají proporcionální charakter. Může dojít k situaci, kdy 

náklady rostou rychleji nebo naopak pomaleji než objem produkce. V prvním případě, kdy 

náklady rostou rychleji než objem produkce, se dá hovořit o nadproporcionálních 

nákladech. Příkladem nadproporcionálních nákladů mohou být mzdy výrobních dělníků. 

Pokud je požadován vyšší objem produkce ze strany zákazníků, je zaměstnavatel nucen 

zavádět směnnou pracovní dobu, což si vyžádá vyšší mzdové náklady a tím pádem 

jednotkové variabilní náklady rostou rychleji než při standardní denní směně. 

 

Naproti nadproporcionálním nákladům jsou náklady podproporcionální. Jedná se o 

takové náklady, které s rostoucím objemem výroby rostou pomaleji. Příkladem takových 

nákladů mohou být materiálové náklady. Pokud je ze strany zákazníků požadováno vyšší 

množství produkce, firma je nucena více vyrábět a také nakupovat větší množství materiálu, 

díky tomu jsou jí často poskytovány množstevní slevy za odebrané množství. [2], [6] 

 

Fixní náklady jsou náklady, které zůstávají konstantní při různých objemech výroby a 

existují, i když podnik neprovozuje svou podnikatelskou činnost. Fixní náklady jsou 

vynakládány jednorázově, ve většině případů ještě před uskutečněním první jednotky výkonu. 

Jsou spojeny s určitou kapacitou a pokud je požadováno vyšší množství produkce než je 

výrobní kapacita, je nutné vložit další výrobní faktor. Fixní náklady tedy rostou skokem. 

Příkladem těchto nákladů mohou být odpisy budov a zařízení, leasing automobilů, mzdy 

manažerů a administrativních pracovníků. Avšak je nutné zmínit, že fixní náklady se 

                                                 
13 KRÁL, Bohumil a kol. Manažerské účetnictví. s. 69. 2. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-
7261-217-8. 
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s rostoucím objemem výroby, připadající na jednotku výkonu, snižují. Tento efekt se 

v ekonomické teorii nazývá jako degrese fixních nákladů. [6] 

 

Schéma č. 2.10 – Celkové a průměrné fixní náklady ve vztahu k objemu výroby 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smíšené náklady mohou zahrnovat jak variabilní, tak fixní složku nákladů. Především 

v praxi je možné setkat se s tím, že bude velmi obtížné rozdělit, které náklady jsou čistě 

variabilní a fixní. Velká část podniků tak může vykazovat právě smíšené náklady. Příkladem 

smíšených nákladů může být spotřeba elektrické energie, neboť část těchto nákladů je použita 

k výrobě, pro provoz strojních zařízení, část k osvětlení haly, provoz výpočetní techniky či 

vytápění. 

 

Při klasifikaci nákladů ve vztahu k objemu produkce je nutné brát v potaz, že tato 

aplikace může být provedena za určitou časovou periodu. Členění nákladů na fixní a 

variabilní je možné pouze v krátkém období. V delším časovém horizontu, kdy se 

předpokládá změna výrobní kapacity, jsou všechny náklady považovány za variabilní. [6] 

 

2.3.8. Netradiční metody klasifikace nákladů 
 

Vedle tradičních metod klasifikace nákladů, které se vztahují k samotnému charakteru 

nákladů a při stanovení těchto nákladů na jednotku výkonů se vychází z minulosti, tedy ze 

skutečných nákladů. Naproti tomu existují netradiční metody klasifikace. Tyto netradiční 

metody klasifikace se na rozdíl od těch tradičních vztahují k budoucím manažerským 

rozhodnutím a bývají označovány jako klasifikace nákladů v manažerském rozhodování. 

Mezi netradiční metody klasifikace patří náklady: 

                                                 
14 Vlastní zpracování 
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 relevantní a irelevantní, 

 utopené, 

 oportunitní. 

 

Relevantní náklady představují náklady, které ovlivňují určité rozhodnutí a mění se 

na základě tohoto rozhodnutí. Zvláštní formou relevantních nákladů jsou tzv. rozdílové 

náklady. Rozdílové náklady představují rozdíl mezi náklady před přijetím rozhodnutí a po 

kvantifikaci jeho dopadů. Ostatní náklady, které se nezmění, bez ohledu na to, která varianta 

daného manažerského rozhodnutí bude přijata se nazývají irelevantní. 

 

Utopené náklady se někdy také označují jako umrtvené náklady. Představují náklady, 

které byly již v minulosti vynaloženy a nelze je získat zpět. Patří mezi jednu z kategorií 

manažerských nákladů. Jedná se o formu irelevantních nákladů. Pro tyto náklady je 

charakteristické: 

 vynakládají se před zahájením výroby, 

 jejich celkovou výši již nelze ovlivnit, 

 jedinou možností jejích snížení je opačně působící investiční rozhodnutí, 

 jedná se např. o odpisy fixních aktiv, 

 pro tyto náklady je typické relativně vzdálený časový úsek mezi výdajem a 

vyjádřením nákladu. 

 

Utopené náklady se mohou týkat určitého rozhodnutí a při posuzování tohoto 

rozhodování musí být vyloučeny, neboť mohou negativně ovlivnit výsledek rozhodovacího 

procesu. 

 

V rámci ekonomického pojetí se řadí mezi náklady takové položky, které jsou 

v účetnictví evidovány v určité výši, ale i takové položky, které nejsou evidovány vůbec. Na 

základě toho je možné náklady rozdělit na:  

 implicitní náklady nejsou v účetnictví evidovány v přesné výši, 

 explicitní náklady představují náklady, které musí podnik reálně vynaložit 

v peněžní podobě na nákup výrobních faktorů. Tyto náklady je možné zjistit 

z účetních výkazů.  

 

Oportunitní náklady se také někdy nazývají jako náklady obětované příležitosti, 

nejsou v účetnictví evidovány v přesné výši a mají charakter implicitních nákladů. Jde o 
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náklady, které představují hodnotu ušlého příjmu, resp. zisku, kterého bylo nutné se vzdát ve 

prospěch jiné vykonávané aktivity. I tyto nálady se řadí mezi náklady vyjádřené z pohledu 

manažerského rozhodování. 
 

Při tvorbě manažerských rozhodnutí a jednotlivých variant je nutné brát ohled 

nejenom na explicitní náklady, které jsou v účetnictví evidovány, ale také náklady a výnosy 

implicitního charakteru. [7] 
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3. Teoretické aspekty kalkulací 
 
3.1. Kalkulace jako nástroj nákladového řízení 
 

Kalkulace představuje jeden z nejvýznamnějších nástrojů manažerského účetnictví. 

Poskytuje informace o vazbách mezi výkony podniku a nákladech, které se k daným 

výkonům vztahují. Slouží k identifikaci nákladů (z věcného i časového hlediska) prováděných 

podnikových aktivit a tak je umožněno posuzovat ziskovost prováděných výkonů a úspěšnost 

podnikání.  

 

3.1.1. Význam a funkce kalkulace 
 

Kalkulace představuje propočet nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové 

veličiny na prováděné výkony v podniku. Může se o jednat o výrobek, práci, službu nebo 

činnost, kterou je nutno v podniku provést, dále podnikovou investiční akci nebo jinak 

naturálně vyjádřenou jednotku výkonu. Kalkulace v podniku zastává důležitou funkci, neboť 

slouží: 

 ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů, 

 k sestavování rozpočtů, 

 ke kontrole a rozboru hospodárnosti a rentability výkonů, 

 k limitování nákladů. [6] 

 

Kalkulace se užívá ve třech základních významech: 

 jako činnost vedoucí ke zjištění nebo stanovení nákladů na výkon, který je přesně 

druhově, objemově a jakostně vymezen, 

 jako výsledek této činnosti, 

 jako vydělitelná část informačního systému podniku tvořící součást 

manažerského účetnictví, ale také nezastupitelná informačním obsahem a metodou 

jeho získání. Na základě toho se o kalkulaci hovoří jako o systému vzájemně 

spojených propočtů, které jsou zpracované pro různé účely a jsou obsahově 

propojeny s účetnictvím pro řízení a rozpočty nákladů odpovědnostních středisek. 

[4] 
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3.1.2. Důležité pojmy související s kalkulací 
 

Metodou kalkulace se rozumí způsob stanovení předpokládané výše nebo následného 

zjištění skutečné výše nákladů na konkrétní výkon. Metoda kalkulace je závislá na: 

 vymezení předmětu kalkulace, 

 způsobu přiřazování nákladů předmětu kalkulace, 

 na struktuře nákladů, ve které se zjišťují hodnotové veličiny nebo stanovují 

náklady na kalkulační jednici. [4] 

 

Kalkulace představuje složitý proces, neboť vyžaduje přesnou evidenci vynaložených 

nákladů, které je nutné správně rozpočítat a přiřadit výkonům na nichž byly vynaloženy. 

Kalkulace se sestavuje na výkony vytvořené podnikatelem i na výkony nakupované od jiných 

subjektů. 

 

Předmětem kalkulace mohou být všechny druhy dílčích i finálních výkonů, které 

jsou v podniku prováděny. Předmět kalkulace je vymezen kalkulační jednicí a také 

kalkulovaným množstvím. 

 

Kalkulační jednice představuje konkrétní výkon (výrobek, služba), který je vymezen 

měrnou jednotkou, druhem a jakostí a na který se stanovují nebo zjišťují náklady a jiné 

hodnotové veličiny (např. 1 kilogram, 1 kus, 1 hodina apod.). V konečném důsledku to 

znamená, že kalkulační jednice musí být vymezena kvantitativně i kvalitativně. [1] 

 

Kalkulované množství představuje určité množství kalkulačních jednic, pro které se 

celkové náklady zjišťují. Jeho vymezení je významné především z hlediska určení 

průměrného podílu fixních nákladů připadajících na kalkulační jednici. [4] 

 

Existuje mnoho jednotlivých typů a forem kalkulací, které se liší nejen způsobem 

rozpočtování nákladů na kalkulační jednici, ale především rozdíl spočívá také ve způsobu 

uplatnění, ke kterému má kalkulace sloužit.  

 

3.1.3. Členění kalkulací 
 

Dle časového hlediska se kalkulace dělí na:  

 předběžnou, 

 výslednou. 
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Předběžná kalkulace představuje propočet nákladů na nákladový objekt15 před 

zahájením jakýchkoliv činností na výrobku nebo službě, obchodování či na počátku období. 

K dispozici nejsou všechny potřebné informace pro její stanovení, proto se jedná o odhad 

nákladů na kalkulační jednici. Přestože se jedná pouze o odhad budoucí spotřebovaných 

nákladů, slouží předběžná kalkulace jako důležitý podklad pro cenová vyjednávání.  

 

Předběžná kalkulace se dělí na kalkulaci: 

 propočtovou, sloužící k určitému rámcovému odhadu nákladů a to především u 

nových výrobků nebo pro zpracování cenových nabídek; 

 plánovou, která je značně detailnější oproti propočtové kalkulaci a vychází 

z relativně přesného odhadu spotřeby vstupů a slouží hlavně pro přesné plánování 

operací; 

 operativní je zvláštním typem předběžné kalkulace, užívá se pro vysoce 

automatizovaný průmysl, kdy se náklady kalkulují v průběhu výroby určité série 

výrobků. Důvodem pro sestavení operativní kalkulace je reflektovat změny ve výši 

přímých nákladů, které byly způsobeny různými faktory, např. změnou postupu, 

nastavení strojů apod. 

 

Výsledná kalkulace kvantifikuje náklady na kalkulační jednici až v okamžiku, kdy 

došlo k jejímu dokončení a prodeji daného výkonu, tedy po ukončení realizace výkonu. 

K dispozici jsou všechny potřebné informace o skutečných spotřebovaných vstupech a tudíž 

se ke kalkulaci nákladů používají věrohodná data. Podklady poskytuje vnitropodnikové 

účetnictví a evidence výroby. Slouží k posouzení, zda skutečně vynaložené náklady 

odpovídají odhadu a díky tomu je možné posoudit hospodárnost výrobního procesu. 

 

Výsledná i předběžná kalkulace slouží mimo jiné také jako nástroj stanovení ceny 

kalkulační jednice. Mnoho podniků nepoužívá pouze jeden typ kalkulace k jedinému účelu, 

ale v praxi je používáno více nákladových kalkulací k různým účelům. 

 

V rámci jednoho podniku nemusí být sestavován pouze jeden typ kalkulace, ba naopak 

může jít o sestavení všech typů, neboť každý plní určitou funkci. Prostřednictvím sestavení 

propočtové kalkulace je nastavena cena výkonu. Předběžná kalkulace umožní přesné 

naplánovaní výkonů a výsledná kalkulace slouží pro posouzení skutečného zisku na 

                                                 
15 Nákladový objekt je synonymem slova pro pojem předmět kalkulace a užívá se v některých modernějších 
kalkulačních metodách. 
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provedeném výkonu a srovnání skutečných a plánovaných nákladů. Výsledná kalkulace 

představuje tedy určitý kontrolní prvek. 

 

Kalkulační systém představuje souhrn používaných kalkulací vymezených k určitému 

účelu využití, mezi kterými existují také vazby. [7] 

 

Schéma č. 3.1 – Kalkulační systém 16 

 

 

 

 

3.1.4. Přiřazování nákladů předmětu kalkulace 
 

Podnik zabývající se podnikatelskou činnosti zjišťuje prostřednictvím vhodně zvolené 

metody kalkulace cenu výkonu a jaký zisk mu náleží z jeho prodeje. Aby bylo možné zjistit 

hodnotu výkonu, je nutné právě sestavit jeho kalkulaci. V rámci přiřazování nákladů 

předmětu kalkulace se pracuje s tzv. kalkulačním členěním nákladů. Jedná se o členění 

nákladů na přímé a nepřímé17, které slouží k ocenění daného výkonu. Zatímco přímé náklady 

                                                 
16 KRÁL, Bohumil a kol. Manažerské účetnictví. s. 235. 2. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-
7261-217-8. 
 
17 Tzv. kalkulační členění nákladů na přímé a nepřímé v současné době ustupuje a stálé větší význam získává 
členění nákladů na jednicové a režijní, relevantní a irelevantní nebo fixní a variabilní. 

Kalkulace 

Nákladů Ceny 

Předběžná Výsledná 

Propočtová 

Plánová 

Operativní 

Reálných nákladů 

Cílových nákladů 
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jsou přímo zjistitelné na kalkulační jednici (např. spotřeba materiálu, mezd), nepřímé jsou 

společné pro celou výrobu všech výrobků (např. spotřeba elektrické energie, odpisy strojních 

zařízení, mzdy režijních pracovníků). Jedná se tedy o náklady, které se podílejí svým vznikem 

na dokončení daného výkonu a nelze je přiřadit danému výkonu přímo. [4], [6] 

 

Jednou z nejdůležitější funkcí kalkulace je přiřazení režijních nákladů konkrétnímu 

výkonu, které se provádí prostřednictvím zvoleného klíče nebo přirážky. Avšak ve většině 

případů je problém stanovit takový klíč či přirážku, která umožní správně a přesně přiřadit 

náklady na kalkulační jednici, jež byly skutečně vynaloženy. 

 

Objektem přiřazování nákladů, jiným slovem také alokace nákladů, nemusí být jen 

podnikový výkon, ale může jim být také útvar, činnost, aktivita, investiční projekt, zákazník 

nebo jakékoliv jiné manažerské rozhodnutí. 

 

Hlavním a nejobecnějším cílem alokace nákladů je poskytnout přesné informace o 

nákladech, které se týkají určitého nákladového objektu. Vztah nákladů a objektu je nutno 

respektovat, stejně tak je nutné respektovat rozhodovací úlohu, kterou je třeba vyřešit. [4] 

 

3.1.5. Principy alokace 
 

Na základě cílů, které alokace sleduje, lze rozlišit tři základní principy přiřazování 

nákladů podnikovým výkonům, které si však nejsou rovnocenné a jedná se o princip: 

 příčinnosti vzniku nákladů (příčinné souvislosti), 

 únosnosti nákladů (reprodukce), 

 průměrování. 

 

Princip příčinnosti vzniku nákladů lze označit jako nejúčinnější a podle něj by měl 

být každý podnikový výkon zatížen jenom těmi náklady, které byly příčinně vyvolány. Pokud 

není možné předchozí princip uplatnit, potom přicházejí v úvahu následující dva principy.  

 

Princip únosnosti nákladů klade důraz na výši nákladů, které je schopen nákladový 

objekt unést, např. v prodejní ceně. Uplatňuje se v reprodukčních úlohách, úlohách spojených 

s obhajobou ceny a také je využíván pro motivaci manažerů k lepšímu využití kapacity. 
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Princip průměrování se zaměřuje na to, jaké náklady v průměru připadají na 

konkrétní podnikový výkon. Měl by být uplatňován až v případě, kdy není možné použít 

princip příčinné souvislosti. [6] 

 

3.1.6. Alokační fáze 
 

Alokační fáze představují možnost, jak zpřesnit pohled na příčinnou souvislost mezi 

náklady a podnikovými výkony. Zpravidla existují tři alokační fáze: 

 první fáze, jejím cílem je přiřazení přímých nákladů takovému nákladovému 

objektu, který příčinně vyvolal jejich vznik, 

 cílem druhé fáze, která přestavuje jen zprostředkujícího činitele, je vyjádřit co 

nejpřesněji vztah mezi dílčími objekty alokace a objektem, který vyvolal jejich 

vznik, jako zprostředkující činitel vyjadřuje souvislost finálních výkonů a jejich 

nepřímých nákladů, 

 třetí fáze, cílem je co nejpřesnější vyjádřit podíl nepřímých nákladů připadající na 

daný druh vyráběného a prováděného podnikového výkonu. [4] 

 

3.1.7. Struktura nákladů v kalkulaci 
 

Metody kalkulace by měly být nastavené tak, aby umožnily zjistit, při jakých úrovních 

ceny dochází k úhradě jednotlivých skupin nákladů, jaká je výše nákladů na konkrétní výkon 

a jejich struktura. Na základě těchto tří zjištěných požadavků je možné stanovit úroveň ceny 

daného výkonu. Kalkulace tedy poskytuje informace o tom, jaká úroveň nákladů je uhrazena 

a jaká výše zisku je tak tvořena.  

 

Struktura jednotlivých nákladových položek je v každém podniku odlišná, neboť mají 

jinou strukturu nákladů, jiné požadavky na evidenci, klasifikaci a způsoby alokace a jejich 

struktura je vyjádřena prostřednictvím kalkulačního vzorce. 

 

Kalkulační vzorec představuje soupis jednotlivých druhů nákladů v rámci kalkulace, 

v členění na přímé a nepřímé. Měl by být doplněn o způsob kvantifikace nákladových 

položek ve vztahu ke kalkulovanému výkonu. Skladba položek kalkulačního vzorce závisí 

také na druhu činnosti a její organizaci podnikatelského subjektu. Účetní jednotka si volí 

takový kalkulační vzorec, který nejlépe vyhovuje konkrétním podmínkám. [7] 
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Vzorec č. 3.1. - Typový kalkulační vzorec: 

Přímý materiál 

Přímé mzdy 

Ostatní přímé náklady 

Výrobní režie 

Vlastní náklady výroby 

Správní režie 

Vlastní náklady výkonu 

Odbytová režie 

Úplné vlastní náklady výkonu 

Zisk (ztráta) 

Prodejní cena bez DPH 
 

Vedle tzv. typového kalkulačního vzorce existují kalkulační vzorce orientované na 

řízení a rozhodování: 

 retrográdní kalkulační vzorec, 

 kalkulační vzorec oddělující fixní a variabilní náklady, 

 kalkulační vzorec dynamické kalkulace. 

 

Retrográdní kalkulační vzorec se používá v rámci rozdílové kalkulace. Mnoho 

podniků vyjadřuje prostřednictvím kalkulačního vzorce zásadní rozdíl mezi kalkulací nákladů 

a kalkulací ceny. Kalkulace ceny vychází z úrovně zisku (marže), kterou výkony podniku 

musí generovat, aby byla zajištěna požadovaná výnosnost kapitálu (její úroveň se poté 

vztahuje k ceně, kterou podniku může stanovit na základě vlastností podnikového výkonu). 

Cena podnikového výkonu je předem známa, je dána trhem a při jejím stanovení se vychází 

také z tržního postavení daného výkonu. Výsledné náklady musí dosahovat pouze takové 

úrovně ceny podnikového výkonu, aby byla zajištěna jeho výnosnost. Vzájemný vztah reálné 

kalkulace nákladů, průměrného zisku a dosažené ceny je rozdílový. [4], [6] 
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Vzorec č. 3.2. – Retrográdní kalkulační vzorec 

Základní cena výkonu 

- dočasná cenová zvýhodnění 

- slevy zákazníkům (sezónní, množstevní) 

Cena po úpravách 

- náklady 

Zisk 
 

Retrográdní kalkulační vzorec má tu vlastnost, že na základě poskytnutých 

informacích, jednak o tržní ceně výkonu, vynaložených nákladech a posouzení úrovně zisku, 

umožňuje podniku se rozhodnout, zda s výrobkem vstoupit na trh či nikoliv. 

 

Kalkulační vzorec oddělující fixní a variabilní náklady se podrobněji zaměřuje na 

strukturu vykazovaných nákladů, neboť pro podnik je důležité sledovat míru využití výrobní 

kapacity. A právě oddělené sledování fixních a variabilních nákladů umožňuje posoudit vztah 

nákladů podnikového výkonu a využití fixních zdrojů. [6] 

 

Vzorec č. 3.3. - Struktura kalkulace variabilních nákladů: 

Cena po úpravách 

- variabilní náklady výrobku (přímé jednicové náklady a variabilní režie) 

Marže (krycí příspěvek) 

- fixní náklady v průměru připadající na výrobek 

Zisk v průměru připadající na výrobek 
 

Dynamická kalkulace využívá odděleného sledování fixních a variabilních nákladů a 

vychází z kalkulačního členění nákladů na přímé a nepřímé a také z členění nákladů podle 

fází reprodukčního procesu. Její vzorec vychází z tzv. typového kalkulačního vzorce, ale s tím 

rozdílem, že jeho vypovídací schopnost je rozšířena o to, jak budou náklady v jednotlivých 

fázích ovlivněny změnami v objemu prováděných podnikových výkonů. Využívá se v případě 

ocenění vnitropodnikových výkonů, které jsou dále předávány na různé úrovně podnikové 

struktury. [4], [6] 
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Vzorec č. 3.4. – Struktura dynamické kalkulace: 

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 

 

3.2. Typy nákladových kalkulací 
 

V rámci kalkulování nákladů na podnikový výkon je nutné rozlišovat druhy nákladů, 

které byly vynaloženy, neboť od toho se odvíjí, zda budou kalkulovány, resp. absorbovány 

všechny podnikové náklady neboj jen jejich část. Na základě toho se rozlišuje: 

 absorpční kalkulace, 

 neabsorpční kalkulace. 

 

3.2.1. Absorpční kalkulace (kalkulace plných nákladů)  
 

Absorpční kalkulace zahrnuje všechny spotřebované podnikové náklady, tzn. fixní i 

variabilní. Úkolem je přiřadit podnikovému výkonu všechny náklady, které s ním souvisí. 

Existuje několik kritických bodů kalkulace plných nákladů, které se jí týkají: 

 tradiční způsob rozvrhování nákladů dle přímých nákladů je nevyhovující, neboť 

nevyjadřuje příčinnou souvislost mezi výrobními činiteli a náklady, které jim byly 

vyvolány; 

 část režijních nákladů se týká činnosti podniku obecně a proto je nelze dávat do 

souvislosti s konkrétnými podnikovými výkony; 

 kalkulace plných nákladů předpokládá znalost množství produkovaných výkonů, 

jinak není možné stanovit podíl fixních režijních nákladů na výrobek a musí dojít 

k odhadu tohoto podílu; 

 kalkulace považuje za minimální hranici ceny podnikového výkonu jeho úplné 

vlastní náklady, nebere v úvahu příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku. 

Ostatní výkony s nižší cenou považuje za nerentabilní. 
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Pro přiřazení nepřímých nákladů podnikovým výkonů se k rozpočtování využívá 

některá z metod kalkulace. V současné době jsou využívány zejména v rámci kalkulace 

plných nákladů tyto metody: 

 kalkulace dělením: 

- prostá, 

- s poměrovými čísly, 

 přirážková: 

- sumační, 

- diferencovaná. [6] 

 

3.2.1.1. Prostá kalkulace dělením 
 

Prostá metoda kalkulace se uplatňuje v podnicích, jejichž výkony jsou homogenní a 

spotřebovávají stejný podíl přímých a nepřímých nákladů. Jedná se např. o výrobu elektrické 

energie, distribuce energií, úpravu vody, těžbu dřeva nebo uhlí, kdy výsledkem výrobního 

procesu je jeden druh výrobku a veškeré náklady, které byly při výrobě vynaloženy připadají 

na objem výroby daného výkonu. Přímé náklady u kalkulace dělením se zjistí z norem a 

režijní náklady podílem celkových režijních nákladů a objemu výkonu. Výsledkem jsou 

průměrné náklady, které se nazývají také jako jednotkové. [6], [7] 

 

Vzorec č. 3.5. – Prostá kalkulace dělením: 
 

obdobízavýkonycelkové

obdobízanákladcelkový
nákladjednotnýrůměrnýP =  

 

Příklad č. 3.1 – Prostá kalkulace dělením 

Podnik vyrábí ve svém specializovaném závodě jeden druh výrobku. Celková výrobní 

režie se rozpočtuje v částce 5 250 Kč a správní režie v částce 2 800 Kč. V daném měsíci se 

vyrobilo 350 kusů výrobků.  

 

Výpočet: 

Výrobní režie: 5 250 Kč / 350 kusů = 15 Kč 

Správní režie: 2 800 Kč / 350 kusů = 8 Kč 
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3.2.1.2. Kalkulace dělením s poměrovými čísly  
 

Kalkulace dělením s poměrovými čísly se využívá při hromadné výrobě. Vyráběné 

výrobky jsou technologicky shodné, ale liší se jedním výrobním parametrem, např. rozměr, 

tvar, hmotnost nebo jakost výrobku. Podle významu nebo vyrobeného množství se jeden 

výrobek zvolí jako základní a přiřadí se mu poměrové číslo 1, ostatním výrobkům se přiřadí 

poměrové číslo odvíjející se od základního výrobku. Poměrovým číslem se vynásobí 

množství vyrobeného výkonu, výsledkem je přepočtené množství výkonů. Společné náklady 

se poté podělím přepočteným množstvím a výsledkem jsou náklady na jednu přepočtenou 

jednici. Tímto nákladem se násobí přepočtené množství výkonů a výsledek se podělí u 

každého druhu výrobků jeho plánovaným množstvím. [6] 

 

Příklad č. 3.2 – Kalkulace dělením s poměrovými čísly 

Podnik vyrábí ve svém specializovaném závodě tři druhy výrobků (A, B, C) vyrobené 

ze stejného materiálu, které se liší rozměrem a to v délce 2 : 1,5 : 1 metr. Společné režijní 

náklady na jejich výrobu jsou ve výši 36 250 Kč. Za základní se považuje výrobek A, kterého 

se vyrobilo 2 000 kusů a bylo mu přiřazeno poměrové číslo 1. Výrobku B se vyrobilo 1 500 

kusů a výrobku C 1 000 kusů.  

 

Výpočet: 

Přiřazení poměrových čísel dle rozměrů: 

A = 1                                                 B = (1,5 / 2) = 0,75                                C = (1 / 2) = 0,5 

 

Výrobek Počet kusů Poměrové číslo Přepočtené 

množství 

Rozdělení nákladů 

A 2 000 kusů 1 2 000 kusů 20 000 Kč 

B 1 500 kusů 0,75 1 125 kusů 11 250 Kč 

C 1 000 kusů 0,5 500 kusů 5 000 Kč 

Celkem 4 500 kusů - 3 625 kusů 36 250 Kč 
 

Náklad na jednu přepočtenou jednici: 36 250 Kč / 3 625 kusů = 10 Kč 

 

Náklad na jeden výrobek: 

A: 20 000 Kč / 2 000 kusů = 10 Kč 

B: 11 250 Kč / 1 500 kusů = 7,50 Kč 

C: 5 000 Kč / 1 000 kusů = 5 Kč 
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3.2.1.3. Kalkulace přirážková  
 

Přirážková kalkulace přiřazuje přímé náklady kalkulační jednici přímo. Pro přiřazení 

společných nepřímých nákladů výkonům se pro rozpočet užívají hodnotově (peněžně) nebo 

naturálně vyjádřené rozvrhové základny. Přirážková kalkulace se dělí na sumační a 

diferencovanou. [1] 

 

Sumační přirážková kalkulace vychází při zjištění sazby nepřímých nákladů ze 

vztahu mezi nepřímými náklady a pouze jednou rozvrhovou základnou. Předpokladem je, že 

se nepřímé náklady vyvíjejí úměrně jedné veličině, která je zvolena za rozvrhovou základnu 

(např. hodina práce, spotřeba strojového času, spotřeba materiálu). [6] 

 

Diferencovaná přirážková kalkulace užívá pro rozvrh nepřímých nákladů rozdílné 

rozvrhové základny. Při volbě základny se vychází z příčinného vztahu mezi společnými 

náklady a rozvrhovou základnou. [1] 

 

V rámci hodnotově (peněžně) vyjádřené rozvrhové základny se přirážka nepřímých 

nákladů vypočte v procentech. Předností peněžních základen je jejich snadné a přesné 

zjišťování, avšak podléhají častým změnám, které jsou vyvolány změnou pořizovací ceny 

materiálu nebo mzdových sazeb. Peněžní základny nejsou tedy stálé a omezují srovnatelnost 

procenta přirážek nepřímých nákladů v jednotlivých obdobích. [6] 

 

Vzorec č. 3.6. – Režijní přirážka 
 

100×=

Kčvzákladnarozvrhová

nákladyrežijnínepřímé
přirážkaežijníR  

 

U naturálně vyjádřené rozvrhové základny se sazba nepřímých nákladů vyjádří 

v peněžních jednotkách na jednu naturální jednotku základny (např. na hodinu práce, kg 

pořízeného materiálu). Výhodou naturální základen je vyloučení působení cenových vlivů, 

avšak jejich zjišťování je složitější. Výběr se provádí na základě zkušenosti nebo konkrétních 

technicko-ekonomických rozborů. [6] 

 

Vzorec č. 3.7. – Sazba nepřímých nákladů 
 

jednotkyínnaturálzákladnarozvrhová

nákladyrežijnínepřímé
nákladůnepřímýchSazba =  
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Příklad č. 3.3 – Kalkulace přirážková 

Podnik vyrábí ve svém specializovaném závodě dva druhy výrobků (X a Y). Spotřeba 

přímého materiálu na výrobu výrobku X je 250 Kč a výrobku Y 300 Kč, spotřeba přímých 

mezd na výrobek X je 120 Kč a na výrobek Y 100 Kč. Výše výrobní režie se rozpočtuje 

v částce 50 000 Kč, správní režie v částce 35 000 Kč. Výrobku X je vyrobeno 2 000 kusů, 

výrobku Y 500 kusů. Za rozvrhovou základnu (v peněžním vyjádření) byla zvolena spotřeba 

přímého materiálu. Výsledek bude zaokrouhlen matematicky na jedno desetinné místo. 

 

Výpočet: 

Rozvrhová základna = (2 000 kusů × 250 Kč) + (500 kusů × 300 Kč) = 650 000 Kč 

Režijní přirážka výrobní režie = (50 000 Kč / 650 000 Kč) × 100 = 7,7 % k přímému 

materiálu  

Režijní přirážka správní režie = (35 000 Kč / 650 000 Kč) × 100 = 5,4 % k přímému 

materiálu   

 

Kalkulace výrobku X Y 

Přímý materiál 250 Kč 300 Kč 

Přímé mzdy 120 Kč 100 Kč 

Výrobní režie 19,30 Kč (0,077 x 250 Kč) 23,10 Kč (0,077 x 300 Kč) 

Správní režie 13,50 Kč (0,054 x 250 Kč) 16,20 Kč (0,054 x 300 Kč) 

Vlastní náklady výkonu 402,80 Kč 439,30 Kč 
 

3.2.1.4. Kalkulace sdružených výkonů 
 

O kalkulaci sdružených výkonů se hovoří tehdy, kdy v rámci jednoho technologického 

procesu vzniká ze stejného výchozího materiálu více různých druhů výrobků. Celkové vzniklé 

sdružené náklady se rozpočítají na jednotlivé výkony za použití metody: 

 odčítací nebo 

 rozčítací. [6] 

 

Odčítací metoda kalkulace sdružených výkonů se použije při rozpočtování nákladů, 

kdy při výrobě vzniká jeden výrobek hlavní a více výrobků vedlejších. Od celkových 

sdružených nákladů se odečtou náklady na vedlejší produkty oceněné v prodejních cenách a 

zjistí se tak náklady na hlavní výrobek. [2] 
 

 



36 

Příklad č. 3.4 – Odčítací metoda kalkulace 

Podnik vyrábí ve svém specializovaném závodě tři druhy výrobků (K, L, M), kde K 

představuje výrobek hlavní, ostatní výrobky jsou vedlejší. Celkové sdružené náklady jsou ve 

výši 223 500 Kč. Výrobku K se vyrobilo 500 kusů, L 350 kusů a M 200 kusů. Prodejní ceny 

vedlejších výrobků jsou pro L 250 Kč a M 180 Kč. 

 

Výpočet: 

Ocenění vedlejších výrobků v prodejních cenách, pro  L:  350 kusů × 250 Kč = 87 500 Kč 

          M:  200 kusů × 180 Kč = 36 000 Kč 

Celkové náklady na hlavní výrobek = 223 500 Kč - 87 500 Kč - 36 000 Kč = 100 000 Kč 

Jednotkové náklady na hlavní výrobek = (100 000 Kč / 500 kusů) = 200 Kč  

 

Rozčítací metoda kalkulace sdružených výkonů se použije pro rozpočtování 

nákladů, kdy se při výrobě z jedné výchozí suroviny vyrobí výrobky, které lze všechny 

označit za hlavní. Výrobky jsou si rovnocenné. Může se jednat např. o zpracování ropy, 

výrobu mouky. Celkové náklady se na jednotlivé výrobky rozpočítávají pomocí poměrových 

čísel (koeficientů), které je však obtížné stanovit. Poměrová čísla jsou odvozena od poměru 

užitných hodnot jednotky jednotlivých výrobků. Předností této metody je její větší přesnost za 

předpokladu, že koeficienty jsou správně stanoveny. [2], [6] 

 

Příklad č. 3.5 – Rozčítací metoda kalkulace 
 

Podnik vyrábí ve svém specializovaném závodě tři druhy výrobků (M, N, O), všechny 

výrobky jsou hlavní. Celkové sdružené náklady jsou ve výši 223 500 Kč. Výrobku M  se 

vyrobilo 500 kusů, N 350 kusů a O 200 kusů. Prodejní ceny výrobků jsou pro M 450 Kč, N 

250 Kč, O 180 Kč. Výrobku M je přiřazen koeficient 1, koeficienty u ostatních výrobků se 

stanoví dle prodejní ceny. Výsledky jsou zaokrouhleny matematicky na dvě desetinná místa. 

 

Výpočet: 

Přiřazení koeficientů dle prodejních cen 

M = 1                                                N = (250 / 450) = 0,56                       O = (180 / 450) = 0,4 
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Výrobek Vyrobené množství Koeficient Přepočtené množství 

M 500 kusů 1 500 kusů 

N 350 kusů 0,56 196 kusů 

O 200 kusů 0,4 80 kusů 

Celkem 1 050 kusů - 776 kusů 
 

Výrobek Jednotkové náklady Celkové náklady 

M 288,02 Kč (223 500 Kč / 776 kusů)  144 010 Kč (288,02 Kč × 500 kusů)  

N 161,29 Kč (228,02 Kč × 0,56)   56 451,50 Kč (161,29 Kč × 350 kusů)  

O 115,21 Kč ( 288,02 Kč × 0,4)  23 042 Kč (115,21 Kč × 200 kusů)  

 
Absorpční kalkulace nebo jiným slovem také kalkulace plných nákladů pracuje jak 

s variabilními, tak fixními náklady, neodděluje je od sebe a díky tomu, že je možné na 

podnikový výkon zjistit v rámci jednotlivých metod kalkulace celkovou výši nákladů. Existuje 

řada metod kalkulace, které je možné použít pro rozpočtování režijních nákladů v rámci 

absorpční kalkulace. Avšak některé metody mají omezení a to pouze v rámci určité činnosti. 

Mezi nejjednodušší metody kalkulace z výše uvedených patří prostá kalkulace dělením, avšak 

je možné ji použít pouze tehdy, kdy podnik vyrábí pouze jeden druh výrobků, naopak mezi 

složitější patří kalkulace přirážková, neboť je nutné si správně zvolit rozvrhovou základu a 

poté vypočítat správně výši přirážky, která bude sloužit k rozpočtování režijních nákladů. 

V případě kalkulace sdružených výkonů je nutné určit, které představují v rámci podnikové 

činnosti výrobky hlavní a vedlejší a na základě toho správně zvolit správnou metodu v rámci 

kalkulace sdružených výkonů.  

 
3.2.2. Neabsorpční kalkulace (kalkulace variabilních nákladů) 
 

Kalkulace variabilních nákladů odděleně sleduje fixní a variabilní náklady a 

podnikovým výkonům nepřičítá všechny náklady, ale jenom jejich část a to náklady 

variabilní. Fixní náklady  jsou považovány za nedělitelný celek, neboť souvisejí s provozem 

celého podniku. Jsou oddělovány od variabilních nákladů, neboť se má za to, že u nichž 

neexistuje příčinná souvislost s kalkulační jednicí, ale souvisí s časovým obdobím. Jsou 

hrazeny z jednotlivých příspěvků generovanými podnikovými výkony. 

Metoda kalkulace variabilních nákladů pracuje s pojmem příspěvek na úhradu 

fixních nákladů a zisku (marže). Vyjadřuje rozdíl mezi prodejní cenou podnikového výkonu 
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a variabilními náklady, který byly v souvislosti s ním vynaloženy, je na konstantní úrovni, 

neboť nebere ohled na míru využití kapacity. Příspěvek ukazuje, do jaké míry je výrobek 

schopen uhradit  část fixních nákladů a zisk, který na něj lze přímo přičíst. Zisk se zjistí jako 

rozdíl mezi sumou příspěvků na úhradu a fixními náklady, nezjišťuje se u jednotlivých 

výrobků, ale představuje celkový výsledek činnosti podniku jako celku. Čím vyšší je 

příspěvek na úhradu výrobku, tím vyšším podílem se výrobek podílí na úhradě fixních 

nákladů podniku a případně přispívá ke tvorbě podnikového zisku. [6], [7] 

Metoda eliminuje nedostatky přirážkových kalkulací, tj. nepřesné přiřazení režií na 

nákladový objekt. Neposkytuje žádné informace o výši a struktuře režijních nákladů. [6] 

Oddělené sledování fixních a variabilních nákladů souvisí se sledováním nákladů v 

krátkém období. Omezujícím faktorem podniků v krátkém obdobím je jejich kapacita. 

Předností kalkulace variabilních nákladů je její využití v rámci operativního řízení, zejména 

tehdy, kdy dochází k častým výkyvům ve využití výrobní kapacity. Pokud k takové situaci 

dojde, potom ukazuje směr, jak se s takovou situací vypořádat, zda je vhodné přechodně snížit 

cenu podnikového výkonu a na jakou úroveň nebo volit, jaké výrobky se budou vyrábět, je-li 

naopak kapacita nedostatečná. Kalkulace variabilních nákladů tedy v takových případech 

ukazuje, jak sestavit výrobkové portfolio, aby při konstantní výrobní kapacitě podnik 

maximalizoval celkový zisk. 

Kalkulace variabilních nákladů zavádí dále pojem hrubá rentabilita (výnosnost), 

který představuje relativní příspěvek na úhradu. Je důležitým kritériem z hlediska plánování a 

kontroly zisku, neboť se zajímá o to, jak se jednotlivé výrobky podílejí na tvorbě zisku 

podniku. [6], [7] 

Vzorec č. 3.8. – Výpočet hrubé rentability 

výkonujednotkycena

výrobkuúhradunapříspěvek
arentabilitHrubá =  

Mezi nevýhody kalkulace variabilních nákladů patří: 

 její fungování je omezeno pouze na krátkodobá rozhodnutí, 

 do ocenění podnikových výkonů nezahrnuje fixní náklady, 
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 tím, že variabilní náklady odečítá v absolutní výši od celkových výnosů z prodeje, 

tak je neadekvátně syntetizuje bez ohledu na různý příčinný vztah k výkonům, 

vyhnutelnost a vliv na peněžní toky. 

 

Podnik s omezenou výrobní kapacitou a svou poptávkou, která může být mnohdy 

nedostatečná nebo naopak příliš vysoká, se musí mnohdy rozhodovat, které výrobky zahrne 

do svého výrobního programu jako první, které tedy upřednostní před ostatními. Kritériem 

pro rozhodování je právě jednotkový příspěvek na úhradu. Pokud výrobky, které jsou 

v podniku vyráběny, spotřebovávají stejný počet jednotek výrobní kapacity, tak do výrobního 

programu budou nejprve zahrnuty výrobky, jejichž jednotkový příspěvek na úhradu je co 

nejvyšší a budou tak upřednostněny a až poté budou vyráběny výrobky s nižším jednotkovým 

příspěvkem na úhradu. V praxi však může nastat situace, že vyráběné výkony spotřebovávají 

různou výši jednotek výrobní kapacity. Má se za to, že podnik nebude při volbě svého 

výrobkového portfolia postupovat jako dosud, ale bude nutné si jednotkovou marži přepočítat 

na jednotku omezujícího činitele18 a poté až následně rozhodnout, které výrobky ve výrobě 

upřednostní. 

 

Obecně platí, že kvalita a využitelnost kalkulací roste s přičítáním co největšího podílu 

nákladů přímo na kalkulační jednici a tím, že kalkulace variabilních nákladů nebere ohled na 

fixní náklady a nepracuje s nimi, má se za to, že její kvalita je v konečném důsledku 

znehodnocena. 

 

3.2.2.1. Varianty metody kalkulace variabilních nákladů 
 

Varianty metody kalkulace variabilních nákladů, které se liší odlišným přístupem ke 

strukturalizaci fixních nákladů, se vyskytují ve dvou podobách: 

 jednostupňová metoda, 

 vícestupňová metoda. 

 

Jednostupňová metoda variabilních nákladů vyjadřuje fixní náklady za celý 

podnik, ale je s nimi pracováno jako s nedělitelným celkem. 

 

 

 

                                                 
18 Omezujícím činitelem může být rozdílná náročnost výrobků na výrobní kapacitu podniku. 
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Vzorec č. 3.9. - Struktura kalkulace jednostupňové metody variabilních nákladů: 

Celkové výnosy 

- variabilní náklady 

Příspěvek na úhradu 

- fixní náklady 

Hospodářský výsledek 

 

Příklad č. 3.6 – Jednostupňová metoda variabilních nákladů, výrobky mají stejný nárok 

na výrobní kapacitu podniku 

Podnik vyrábí ve svém specializovaném závodě tři druhy výrobků (C, D, E). Dle 

poptávky ze strany zákazníků je výrobku C požadováno 100 kusů, D 120 kusů, E 80 kusů. 

Prodejní cena výrobků jsou v poměru 50 : 45 : 30 Kč za kus. A průměrné variabilní náklady 

na tyto výrobky jsou pro C 15 Kč, D 12 Kč a E 13 Kč. Celkové fixní náklady jsou ve výši 

2 800 Kč. Výrobky spotřebovávají stejný počet jednotek výrobní kapacity. Výsledky budou 

zaokrouhleny matematicky.  

 

Výpočet: 

 C D E Celkem 

Počet kusů 100 kusů 120 kusů 80 kusů - 

Prodejní cena (ks) 50 Kč 45 Kč 30 Kč - 

Variabilní náklady (ks)  15 Kč 12 Kč 13 Kč - 

Příspěvek na úhradu (ks) 35 Kč 33 Kč 17 Kč - 

Celkový příspěvek na úhradu 3 500 Kč 3 960 Kč 1 360 Kč 8 820 Kč 

Fixní náklady    - 2 800 Kč 

Hospodářský výsledek    6 020 Kč 

 

Pokud výrobky spotřebovávají stejný počet jednotek výrobní kapacity, potom se 

budou vyrábět v pořadí: C, D, E. Rozhodujícím kritériem je jednotkový příspěvek na úhradu, 

který je u výrobku C nejvyšší, proto bude ve výrobě upřednostněn a až poté budou do 

výrobního programu zařazeny výrobky D a E. Za předpokladu dostatečné výrobní kapacity 

pro výrobu požadovaného množství výrobků dle poptávky zákazníků bude celkový 

hospodářský výsledek ve výši 6 020 Kč. 
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Příklad č. 3.7 – Jednostupňová metoda variabilních nákladů, výrobky mají rozdílný 

nárok na výrobní kapacitu podniku 

Podnik vyrábí ve svém specializovaném závodě tři druhy výrobků (C, D, E). Dle 

poptávky ze strany zákazníků je požadováno výrobku C 100 kusů, D 120 kusů, E 80 kusů. 

Prodejní ceny výrobků jsou v poměru 50 : 45 : 30 Kč za kus. A průměrné variabilní náklady 

na tyto výrobky jsou pro C 15 Kč, D 12 Kč a E 13 Kč. Celkové fixní náklady jsou ve výši 

2 800 Kč. Výrobky spotřebovávají různý počet jednotek výrobní kapacity (omezující činitel). 

Výsledky budou zaokrouhleny matematicky. 

 

Výpočet: 

 C D E Celkem 

Počet kusů 100 kusů 120 kusů 80 kusů - 

Výrobní čas v hodinách 5 hodin 4 hodiny 3 hodiny - 

Prodejní cena (ks) 50 Kč 45 Kč 30 Kč - 

Variabilní náklady (ks)  15 Kč 12 Kč 13 Kč - 

Příspěvek na úhradu (ks) 35 Kč 33 Kč 17 Kč - 

Jednotkový příspěvek na úhradu 

dle omezujícího činitele 

7 Kč 8 Kč 6 Kč  

Celkový příspěvek na úhradu 3 500 Kč 3 960 Kč 1 360 Kč 8 820 Kč 

Fixní náklady    - 2 800 Kč 

Hospodářský výsledek    6 020 Kč 

 

Pokud výrobky spotřebovávají různý počet jednotek výrobní kapacity, budou zařazeny 

do výrobního programu v pořadí: D, C, E. Rozhodující kritériem je v tomto případě 

jednotkový příspěvek přepočtený na jednotku omezujícího činitele, kterým je výrobní čas 

stanovený v hodinách u jednotlivých výrobků. Nejvyšší jednotkový příspěvek přepočtený na 

jednotku omezujícího činitele má výrobek D, proto bude zařazen do výrobního programu jako 

první a bude vyroben v požadovaném množství dle poptávky zákazníka a až poté bude 

následovat výroba výrobku C a E dle požadovaného množství. Za předpokladu, že budou 

výrobky vyráběny v daném pořadí a bude-li vyrobeno požadované množství uvedené ve 

výpočtové tabulce a dovoluje-li to výrobní kapacita, potom celkový hospodářský výsledek 

podniku bude ve výši 6 020 Kč. 
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Vícestupňová metoda variabilních nákladů vyjadřuje fixní náklady ve více vrstvách 

a tak je možné fixní náklady přiřadit nákladovému objektu. Je možné rozlišovat tyto vrstvy: 

 fixní náklady jednotlivých výrobků, 

 fixní náklady jednotlivých skupin výrobků, 

 fixní náklady jednotlivých středisek, 

 fixní náklady úseků odpovědnosti, 

 fixní náklady celého podniku. 

 

V praxi se nejčastější používá rozvrstvení do dvou částí: 

 zvláštní fixní náklady, mají přímou souvislost s určitými výrobky nebo skupinou 

výrobků, např. fixní náklady marketingu, odbytu, materiálového hospodářství, 

 všeobecné fixní náklady, nemají přímou souvislost s jednotlivými výrobky, např. 

náklady správní, vedení účetnictví. [6] 

 

Vzorec č. 3.10. – Struktura kalkulace vícestupňové metody variabilních nákladů: 

Celkový výnosy 

- variabilní náklady 

Příspěvek na úhradu I 

- zvláštní fixní náklady 

Příspěvek na úhradu II 

- všeobecné fixní náklady 

Hospodářský výsledek 
 

Příklad č. 3.8 – Vícestupňová metoda variabilních nákladů 

Podnik vyrábí ve svém specializovaném závodě tři druhy výrobků (E, F, G). Výrobku 

E se prodalo 150 kusů, F 135 kusů a G 107 kusů. Prodejní ceny výrobků jsou v poměru 50 : 

45 : 40 Kč za kus. Variabilní náklady za jednotlivé výrobky jsou pro E 16 Kč, F 12 Kč a G 14 

Kč.  
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Výpočet: 

 E F G Celkem 

Počet kusů 150 kusů 135 kusů 107 kusů - 

Prodejní cena (ks) 50 Kč 45 Kč 40 Kč - 

Celkové tržby 7 500 Kč 6 075 Kč 4 280 Kč 17 855 Kč 

Celkové variabilní náklady 2 400 Kč 1 620 Kč 1 498 Kč 5 518 Kč 

Příspěvek na úhradu I. 5 100 Kč 4 455 Kč 2 782 Kč 12 337 Kč 

Fixní náklady zvláštní 900 Kč 850 Kč 870 Kč 2 620 Kč 

Příspěvek na úhradu II. 4 200 Kč 3 605 Kč 1 912 Kč 9 717 Kč 

Fixní náklady všeobecné    - 3 200 Kč 

Hospodářský výsledek    6 517 Kč 

 

Neabsorpční kalkulace, jinak také kalkulace variabilních nákladů, pracuje pouze 

s variabilními náklady a fixní náklady považuje za nedělitelný celek a odděluje je od nich. 

Fixní náklady jsou hrazeny z rozdílu prodejní ceny a variabilních nákladů, hodnota tohoto 

krycího příspěvku je na konstantní úrovni. Tím, že neabsorpční kalkulace pracuje pouze 

s variabilními náklady, doprovází tuto metodu také několik nevýhod, které jsou uvedeny výše. 

Domnívám se, že podnik by měl pracovat s celkovými náklady, neoddělovat variabilní náklady 

od fixních. Fixní náklady budou podniku vznikat i v případě, že nevyrábí či nepodniká, ale 

jedná se o náklady, které jsou s provozem podniku spojeny a proto by měly být do kalkulace 

podnikových výkonů promítnuty a to v takové výši, v jakém se podílejí na výrobě podnikových 

výkonů. 
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4. Problematika nákladů a kalkulací ve vybraném podniku 
 

4.1. Historie a vznik společnosti 
 

Společnost AB, s.r.o.19 navazovala na tradici výroby potravinářských strojů 

zemědělského družstva. Zde se vyráběly stroje pro potravinářský průmysl především pro 

konzervárenství a výroba byla zahájena již v roce 1973. 

 

Společnost AB, s.r.o. byla založena jako společnost s ručením omezeným a vznikla 

dne 31. srpna 1992, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku. Vznikla pronájmem a poté 

odkoupením budov přidružené výroby zemědělského družstva. V roce 1994 došlo 

k odkoupení objektů a dalšímu rozšíření výrobního programu. Byla založena pouze jedním 

společníkem, který se účastnil na základní kapitálu ve společnosti vkladem ve výši 100 %. 

Hodnota základního kapitálu je 100 000 Kč. V současné době společnost vede jednatel, který 

je zároveň jejím ředitelem. 

 

Od roku 1992, kdy se datuje její vznik, společnost představuje jeden z dobře 

prosperujících podniků v jihomoravském kraji a zabývá se nejen výrobou strojů pro pivovary, 

sodovkárny a konzervárny, ale i jejich montáží a dodávkou. Je specialistou na výrobu strojů a 

zařízení z nerezavějící oceli. Konstrukční řešení všech vyráběných strojů je vlastní. Disponuje 

vlastní konstrukční kanceláří, která vyvinula celkem 78 strojů pro potravinářský průmysl a 

pivovarnictví. Stejně jako dlouhodobou zkušeností v konstrukcí disponuje společnost i 

zkušeností s výrobou. Stabilní tým 45 zaměstnanců výroby zajišťuje uvedení do provozu i 

zaškolení personálu na místě.  

 

Filozofie prodeje společnosti je založena na dlouhodobé spolupráci. Cílem není 

vysoký zisk u jedné zakázky, ale oboustranně výhodná spolupráce a dlouhodobé partnerství. 

Tuto filozofii naplňuje tým prodejních specialistů. V klíčových destinacích v Rusku a 

Ukrajině firmu zastupují místní specialisté. 

V součastné době jsou stroje a zařízení společnosti v provozu v České republice, 

Slovenské republice, Rusku, Číně, Ukrajině, Kazachstánu, Rumunsku a Etiopii. 

Společnost se neúčastní vkladem na základním kapitálu jiných společností ve výši více 

než 20 %. 
                                                 
19 Společnost si nepřála uvádět skutečný obchodní název firmy, tento název je pouze fiktivní. 
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4.2. Organizační struktura společnosti 
 

Plynulost výroby společnosti AB, s.r.o. zajišťují 4 oddělení, z nichž každé má svého 

vedoucího, která jsou podřízena jednateli. Vedoucí pracovníci mají určitý počet podřízených, 

u nichž je vyžadována specializace a vysoká odbornost v rámci řízení svého oddělení pro 

jednostranné řešení komplexních úkolů a aktivit. V rámci organizační struktury jsou 

jednoznačně určené vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Pracovníci se na odděleních sdružují 

dle podobnosti úkolů a aktivit (výrobní úsek, obchodní oddělení, konstrukce, účtárna).V roce 

2010 společnost zaměstnávala v průměru 51 pracovníků. 

 

Schéma č. 4.1 – Organizační struktura společnosti 20 

 

 
 

4.3. Výrobní činnost 
 

Rozhodující činností ve společnosti AB, s.r.o. je výroba strojů a zařízení pro určitá 

hospodářská odvětví a představuje 90 % veškeré činnosti, 10 % připadá na poskytované 

služby. Kromě toho se zabývá i jinými činnostmi, mezi které řadí:  

 zámečnictví,  

 kovoobráběčství,  

 montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení, 

 silniční nákladní motorová doprava, 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. 
                                                 
20 Interní materiály podniku 
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Konstruktéři 

Účetní 
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Výrobní program je z velké části zaměřen na výrobu strojů a zařízení pro 

pivovarnictví a konzervárenství. Mezi nejčastěji vyráběné stroje a zařízení patří: 

 pivovarnické varny, 

 CKT tanky, 

 přetlačené tanky, 

 CIP stanice, 

 Keg linky, 

 lahvárenské linky (myčky lahví, pastery, dopravníky, myčky přepravek), 

 linky pro konzervování ovoce a zeleniny do skleněných obalů, 

 linky na výrobu a plnění kečupu, 

 vynášecí pračky, 

 kartáčové pračky, 

 vynášecí a třídící dopravníky, 

 kostkovačky ovoce a zeleniny, 

 akumulační rotační stoly, 

 tunelové sterilátory 

 a stroje na zakázku. 

 

Obrázek č. 4.1. – Pivovarnická varna 21                    Obrázek č. 4.2. – CKT tank 22 

 

Kromě výše uvedených strojů a zařízení jsou vyráběny náhradní díly k těmto strojům, 

které je však možno zakoupit i samostatně a jedná se o nože a řetězy k dopravníkům. 

                                                 
21 Interní materiály podniku 
22 Interní materiály podniku 
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Všechny stroje a zařízení jsou vyráběny z nerezavějící oceli a mezi hlavní materiály 

použité k výrobě, které jsou nakupovány od externích dodavatelů, patří nerezové plechy, 

kulatiny, spojovací materiál a různé elektromateriály. K výrobě jsou použity i pomocné látky, 

které jsou také nakupovány. 

 

Výroba probíhá na speciálních strojích a poté jsou stroje a zařízení zkompletovány 

dělníky. Jsou vyráběny převážně na zakázku a tudíž je možné tuto výrobu označit jako 

kusovou, výjimkou jsou pouze náhradní díly vyráběné i na sklad. 

 

4.3.1. Tržby společnosti AB, s.r.o. v roce 2011 
 

Výrobní proces strojů a zařízení trvá mnohdy několik měsíců, proto celkový počet 

vyrobený počet za rok 2011 není tak rozmanitý a také jejich množství je pouze v několika 

kusech. V níže uvedeném grafu je možné posoudit, které stroje a zařízení tvořily výrobní 

program společnosti, tzn. které stroje byly zákazníky požadovány. 

 

Top vyráběných výrobků za rok 2011 zaujímají pivovarnické varny dle podílu na 

celkových tržbách. Ve své podstatě tvoří jeden z nejdůležitějších strojů, bez kterých by 

pivovary nemohly provozovat svou činnost. Vyrábí se v několika provedeních - 

rmutovystírací káď, scezovací káď, mladinová pánev. 

 

Konkrétní počty vyrobených strojů a zařízení v kusech za rok 2011 mi nebyly dány 

k dispozici a rovněž mi nebyly poskytnuty informace o jednotlivých tržbách těchto vyrobených 

a prodaných výrobků, pouze v procentním vyjádření. 

 

Dle grafického zhodnocení tržeb za rok 2011 je vhodné zmínit, že i když společnost 

nabízí k dispozici svůj stabilní výrobní program, 9 % celkových tržeb zaujímají stroje na 

zakázku. Jedná se o stroje, které jsou podobné strojům dle stálého výrobního programu, ale 

dle speciálních požadavků zákazníka musí být prováděny velké úpravy a obměny, aby 

odpovídaly jejich stanoveným limitům. Proto není možné stroje na zakázku označit jako 

běžný výrobní sortiment. 
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Graf č. 4.1. – Podíl jednotlivých výrobků na celkových tržbách společnosti 23 

 

Podíl jednotlivých výrobků na celkových tržbách společnosti AB, 
s.r.o. za rok 2011 (%)

33%
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CKT tanky

CIP stanice
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Ostatní stroje na zakázku

Náhradní díly

 
 

4.4. Účtování o zásobách ve společnosti AB, s.r.o. 
 

Společnost AB, s.r.o. účtuje o nakoupených zásobách a zásobách vytvořených vlastní 

činností průběžným způsobem, označovaný jako způsob „A“. Účetnictví je vedeno pomocí 

účetního softwaru KALKUL.  

 

Princip průběžného způsobu u nakoupených zásob spočívá v tom, že účetní jednotka o 

nich účtuje nejprve na kalkulačním účtu (111 – pořízení materiálu), zaúčtuje se zde cena 

pořízení a všechny vedlejší náklady, které vznikly v souvislosti s jejich pořízením. 

Souvztažným účtem může být finanční účet nebo účet zúčtovacích vztahů. Poté jsou 

nakoupené zásoby oceněné pořizovací cenou přeúčtovány na příslušný majetkový účet (112 – 

materiál na skladě). Jelikož společnost nakupuje různé druhy materiálů a provozovacích látek, 

tento účet analyticky člení. Vyskladnění zásoby se zaúčtuje na vrub nákladového účtu (501 – 

spotřeba materiálu) a ve prospěch majetkového účtu (112 – materiál na skladě) v příslušném 

analytickém členění. 

 

U zásob vytvořených vlastní činností, které společnost AB, s.r.o. oceňuje na úrovni 

vlastních nákladů, je průběžný způsob účtování postaven na stejném principu, jen s tím 

                                                 
23 Interní materiály podniku 
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rozdílem, že se používají majetkové účty účtové skupiny 12 (121 – Nedokončená výroba, 123 

– Hotové výrobky) a výnosové účty účtové skupiny 61 (611 – Změna stavu nedokončené 

výroby, 613 – Změna stavu hotových výrobků), kde se účtuje pouze o přírůstcích a úbytcích 

zásob. Při výrobě těchto zásob jsou spotřebovávány vstupy, které se účtují na nákladové účty 

v souvislosti s příslušnými majetkovými účty, které zaznamenávají úbytek zásob potřebných 

pro výrobu. Transformace takových zásob je účtována v zásadě jako snížení aktiv (nebo 

zvýšení pasiv s následným snížením aktiv) a vznik nákladů. Vytvořené produkty vlastní 

činností zvyšují hodnotu aktiv a majetku podniku vůbec.  

 

Ve společnosti AB, s.r.o. se účtuje o nedokončené výrobě a hotových výrobcích, 

polotovary zde vůbec nevznikají, proto se účty související se zaúčtováním polotovarů 

nepoužívají. Nedokončený výrobek i když prošel všemi výrobními stupni a není stále 

zkompletován se nepovažuje za polotovar, ale stále je veden v evidenci jako nedokončený. Po 

jeho zkompletování je již po považován za hotový výrobek a je určen k prodeji konečnému 

zákazníkovi. Společnost nemá svoji maloobchodní prodejnu, proto hotové výrobky neaktivuje 

jako zboží, ale jsou prodávány jako hotové výrobky. Prodej hotového výrobku, ať už se jedná 

o stroj nebo náhradní díl, se zaúčtuje na vrub výnosového účtu se souvztažným zápisem na 

majetkový účet (úbytek) a poté bude zaúčtován výnos z prodeje se zápisem na vrub 

finančního účtu nebo účet zúčtovacího vztahu a ve prospěch výnosového účtu účtové skupiny 

60. 

 

4.5. Oceňování zásob ve společnosti AB, s.r.o. 
 

Při oceňování je nutné dbát na to, o jakou zásobu se jedná a podle toho uplatnit 

příslušný a především správný způsob oceňování, který si společnost stanovila ve své 

vnitropodnikové směrnici. Rozlišují se: 

 zásoby nakupované a  

 zásoby vyráběné vlastní činností. 

 

Nakupované zásoby se oceňují pořizovací cenou. Mezi zásoby, které společnost AB, 

s.r.o. nakupuje patří jednak materiál použitý k výrobě (nerezové plechy, kulatiny, spojovací 

materiál a různé elektromateriály) a všechny pomocné látky sloužící k zajištění výrobního 

procesu (šrouby, mazací oleje). 
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Vzorec č. 4.1. – Výpočet pořizovací ceny 
 

nákladypořizovacívedlejšípořízenícenacenaPořizovací +=  

 

Dle § 25, odst. 5, písm. a) Zákon o účetnictví se pořizovací cenou rozumí cena, za 

kterou byl majetek pořízení a náklady s jeho pořízením související. Mezi vedlejší pořizovací 

náklady společnost řadí clo, dopravné, poštovné, provize a také pojištění při přepravě 

materiálu. 

 

Pro nakupované zásoby společnost vede přepočtové tabulky, neboť při vyskladnění 

jsou tyto zásoby převáděny na jiné fyzikální jednotky než v jakých byly nakoupeny. Materiál, 

který je nakupován v kg se převádí na m2, ve kterých je poté vyskladněn. Šrouby, jakožto 

pomocné látky, jsou nakupovány v kg a vyskladňovány již v kusech. Při vyskladnění se 

zásoby oceňují skladovou cenou, tedy cenou, v jaké byly oceněny při nákupu, budou oceněny 

také při vyskladnění, resp. spotřebě. 

 

Společnost při oceňování nakupovaných zásob a následně při jejich vyskladnění 

postupuje v souladu s právními předpisy a vnitropodnikovými směrnicemi a nedochází k jejich 

porušení. To vyplývá i z provedené kontroly nezávislého auditora, který neshledal žádné 

nesrovnalosti při oceňování nakupovaných zásob. 

 

Zásoby vlastní výroby se oceňují vlastními náklady. Mezi zásoby, které společnost 

vyrábí patří stroje, zařízení a také náhradní díly vyráběné na zakázku i na sklad. 

 

Dle § 25, odst. 5, písm. c) Zákona o účetnictví se vlastními náklady u zásob vlastní 

výroby rozumí přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnosti, popřípadě i část 

nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti. 

 

Při oceňování zásob vytvořených vlastní činností společnost dodržuje veškeré 

související předpisy (Zákon o účetnictví a vnitropodnikové směrnice) a do vlastních nákladů 

zahrnuje veškeré náklady, které souvisí s výrobou podnikových výkonů. 

 

4.6. Kalkulace a její využití ve společnosti AB, s.r.o. 
 

Zahájením výrobního procesu předchází sestavení předběžné kalkulace, které je v 

v kompetenci obchodního oddělení. Aby mohla být předběžná kalkulace sestavena, je úkolem 
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oddělení konstrukce zpracovat projekt zadaného stroje, na základě něhož dochází k sestavení 

předběžné kalkulace – plánové. Propočítávají se náklady vybraného stroje, který má být 

předmětem zakázky. Pokud nejsou všechny potřebné informace k dispozici, dochází k odhadu 

nákladů. I přesto, že se jedná o odhad, jsou náklady relativně přesně stanoveny, neboť se 

vychází z výsledných kalkulací podobných strojů a zařízení. Provede se porovnání kalkulace 

podobných strojů se strojem, jež má být předmětem zakázky a provádí se případné dopočty 

materiálových, mzdových a režijních nákladů, aby byla předběžná kalkulace co nejpřesněji 

stanovena a byly tak eliminovány případné odchylky. Předběžná kalkulace slouží jako 

podklad k sestavení cenové nabídky a následně k uzavření smlouvy. V případě, že dojde 

k nějakým odchylkám při výrobě, které mají za následek zvýšení nákladů na výrobu daného 

stroje, nebere se na to ohled, neboť cena byla smluvně ujednána dle sestavené předběžné 

kalkulace. Může se stát, že v důsledku špatného odhadu nákladů bude konkrétní zakázka 

stroje nebo zařízení ztrátová. Proto se velmi striktně vyžaduje, aby odhad nákladů byl co 

nejpřesnější. Pokud je pro zákazníka cenová nabídka požadovaného stroje vyhovující, 

vyhotoví se smlouva, kterou se zákazníkem podepisuje ředitel společnosti. Poté obchodní 

oddělení na základě vypracovaného projektu poptává potřebné materiálové zásoby k jeho 

výrobě a hledá vhodného dodavatele, který je ochoten dodat kvalitní materiál za výhodných 

cenových podmínek. 

 

Během výrobního procesu společnost přesně eviduje do výdejek spotřebovaný 

materiál a je nutné evidovat, na kterou zakázku byl materiál použitý. Veškeré zakázky eviduje 

mistr výroby. Vyskladněný materiál se ocení skladovou cenou, jak bylo stanoveno ve 

vnitropodnikové směrnici. Stejným způsobem dochází k evidenci hodin práce dělníků do 

výkazů práce, kteří se podíleli na výrobě a vyžaduje se přesná evidence, kolik hodin práce se 

k dané zakázce potřebovalo. Elektrické karty zakázky nebo samotné zakázkové listy 

společnost nevede. Veškerý spotřebovaný materiál či hodiny práce jsou poté evidovány do 

účetního programu KALKUL (používán i v rámci účtování zásob) a kdykoliv je potřeba, je 

možné zjistit, kolik hodin práce, resp. spotřebovaného materiálu bylo na danou zakázku 

spotřebováno. 

 

Skutečně spotřebované náklady na výrobu strojů a zařízení společnost zjišťuje pomocí 

výsledné kalkulace, která se provádí po ukončení výrobního procesu a provádí ji oddělení 

účtárny. Výsledná kalkulace se porovnává s předběžnou a zjišťují se případné vzniklé 

odchylky nákladů. Příčiny, které společnost odhalila a způsobují odchylky v nákladech jsou: 
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 změny cen vstupů (materiálu, provozovacích látek, elektrické energie),  

 nepřesný odhad výrobních hodin práce,  

 neznalost výrobního postupu daného stroje nebo zařízení.  

 

V případě, že předmětem výroby má být zcela nový stroj, jehož náklady není možné 

odhadnout z předchozích zakázek, často tedy dochází k odchylkám přímých i nepřímých 

nákladů. 

 

Mezi nejčetnější odchylky, které společnost AB, s.r.o. zaznamenala, patří nepřesné 

odhady výrobních hodin práce na daných strojích a zařízeních a proto dochází k rozdílům 

předběžné a výsledné kalkulaci a tím k výkyvům v odhadovaných a skutečných nákladech. 

Ostatní uvedené odchylky jsou spíše výjimkou, avšak byly také již v minulosti společností 

zaznamenány. V případě, že by došlo ke změně cen vstupů, především materiálu nebo 

provozovacích látek, společnost hledá nového dodavatele, který je ochoten dodat vstupy za 

nižší cenu, neboť by docházelo zbytečně k rozdílům v kalkulacích a snížil by se tak zisk dané 

zakázky, proto lze této odchylce včas předejít. Pokud se však výsledná kalkulace liší od 

předběžné, hledá se příčina. 

 

Nedokončené výrobky, bez ohledu na délku výrobního cyklu, společnost oceňuje na 

úrovní přímých nákladů. 

 

Vzorec č. 4.2. – Kalkulace nedokončené výroby: 

Přímý materiál 

Přímé mzdy 

Ostatní přímé náklady 

Celkové přímé náklady 
 

Hotové výrobky společnost oceňuje na úrovní úplných vlastních nákladů výkonu. 

Avšak nerozlišuje při stanovení kalkulace výrobní, správní a odbytovou režii, ale všechny 

nepřímé náklady spojené s jejich výrobou označuje pouze jako režijní. 
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Vzorec č. 4.3. – Kalkulace hotových výrobků: 

Přímý materiál   

Přímé mzdy   

Ostatní přímé náklady 

Režijní náklady 

Úplné vlastní náklady výkonu 

 

Přímý materiál přechází do hodnoty stroje či zařízení přímo, lze jej přesně vyčíslit 

dle vypracovaného projektu, který se vypracovává v rámci projekce v oddělení konstrukce a 

představuje základní materiál. Jedná se o nerezovou ocel, nerezové plechy, kulatiny, 

spojovací materiál, elektromateriály a pomocné látky použité k výrobě. 

 

Přímé mzdy představují mzdy výrobních dělníků, kteří se podílejí na výrobě strojů. 

K jejich výpočtu je nutné přesně evidovat odpracované hodiny do výkazů práce na 

vyrobených strojích, které se poté oceňují mzdou ve výši 85 Kč + hodnota sociálního 

pojištění ve výši 25 % a hodnota zdravotního pojištění ve výši 9 %, které je povinen 

zaměstnavatel platit za své zaměstnance z hrubých mezd. Odpracované hodiny evidované do 

výkazu práce slouží nejen k výpočtu přímých mezd, ale také jako rozvrhová základna pro 

rozpočtování režijních nákladů. 

 

Ostatní přímé náklady představují pro společnost takové náklady, které jsou spojeny 

s montáží vyrobených strojů a zařízení v podniku zákazníka. Jedná se o náklady na pracovní 

cestu (např. letenka, stravné). 

 

Většina podniků řadí do ostatních přímých nákladů pojistné z mezd výrobních dělníků, 

avšak tím, že společnost AB, s.r.o. pojistné řadí mezi přímé mzdy, neporušuje právní předpisy 

a její postup je v souladu s příslušnými normami. Naopak mezi ostatní přímé náklady řadí 

náklady spojené s pracovní cestou, které však svým charakterem představují odbytové 

náklady a měly by být teda zařazeny mezi režijní náklady. 

 

Režijní náklady společnost nerozděluje a neeviduje zvlášť na výrobní, správní a 

odbytové, ale veškeré náklady, které vznikají v souvislosti s výrobou strojů a zařízení 

označuje pouze jako režijní. Mezi tyto náklady řadí odpisy výrobních strojů, bez nichž by 

stroj nemohl být vyroben, jejich opravy, spotřeba elektrické energie, mzdy 
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technickohospodářských pracovníků, náklady na výpočetní techniku, mzda skladníka, dále 

také náklady na reklamu a přeprava hotového výrobku k zákazníkovi. 

 

I přesto, že společnost nerozlišuje výrobní, správní a odbytovou režii, neporušuje 

právní předpisy a vše je také v souladu s vypracovanými vnitropodnikovými směrnicemi. 

Avšak navrhuji společnosti režijní náklady rozlišovat, aby bylo možné posoudit jaká výše 

výrobní, správní a odbytové režie se na výrobě stroje či zařízení podílí.  

 

Polotovary ve společnosti nevznikají, proto se společnost nezabývá ani jejich 

oceňováním a zaměřuje se pouze na ocenění nedokončené výroby a hotových výrobků, které 

představují zásoby vlastní výroby. 

 

Při rozpočtování režijních nákladů na konkrétní vyrobený stroj nebo zařízení (určený 

k prodeji) vychází z evidovaných odpracovaných hodin ve výkazu práce, které dělníci strávili 

při jeho výrobě. Společnost AB, s.r.o. postupuje následně způsobem, kdy nejprve dochází 

k výpočtu, jaký podíl režijních nákladů připadá na odpracované hodiny v Kč na všech strojích 

a zařízeních. K výpočtu používá data z předchozího roku, tedy celkový počet hodin 

strávených na všech výrobcích, které se v daném roce vyráběly a z celkových ročních 

režijních nákladů předchozího roku. 

 

Vzorec č. 4.4. – Výpočet režijních nákladů na odpracovanou hodinu  
 

∑
∑
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Poté dochází k výpočtu podílu režijních nákladů v Kč připadající na daný hotový 

výrobek dle odpracovaných hodin. 

 

Vzorec č. 4.5. – Podíl režijních nákladů na hotový výrobek 
 

 

Společnost pro rozpočtování režijních nákladů užívá systém, který je v souladu 

s normou a je zakotven ve vnitropodnikové směrnici. Nevychází se z procentního vyjádření, 

ale pro rozpočtování užívá nenáročný způsob, který vychází z odpracovaných hodin práce 

výrobních dělníků. Tento způsob rozpočtování režijních nákladů je nenáročný, pouze se 

∑×=
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vyžaduje přesná evidence odpracovaných hodin výrobních dělníků na vyráběných strojích a 

zařízeních do výkazů práce a dále také celkový počet odpracovaných hodin výrobních dělníků 

za minulý rok. I když při rozpočtování režijních nákladů užívá data z minulého roku, 

v celkovém důsledku tento rozdíl je zanedbatelný na kalkulaci hotového výrobku. 

 

Náhradní díly, které společnost vyrábí na sklad i na zakázku dle potřeb zákazníků jsou 

oceňovány jiným způsobem než je ocenění vyráběných strojů a zařízení. K ocenění 

náhradních dílů se používá vypracovaný ceník s normami spotřeby materiálu, hodin práce a 

poměru režijních nákladů, které v souvislosti s výrobou náhradních dílů vznikají. Poté jsou 

převedeny na sklad a prodány jako hotové výrobky. 

 

4.7. Srovnání typického a atypického výrobku z hlediska kalkulace 
 

Výrobní program společnosti AB, s.r.o. je velmi pestrý, neboť vyrábí stroje a zařízení 

převážně na zakázku a výroba těchto strojů je mnohdy neopakovatelná. I přesto do svého 

výrobního programu někdy opakovně zařadí již několikrát vyráběný stroj, ale s malými 

úpravami dle požadavků zákazníka. Pro srovnání typického výrobku, který společnost AB, 

s.r.o. vyrábí nejčastěji byla vybrána pivovarnická varna, která je zákazníky vyžadována 

nejčastěji a jako atypický výrobek, který společnost běžně nevyrábí byl zvolen vakuový plnič. 

Pro snadnější porovnání bude sestavena předběžná i výsledná kalkulace z hlediska rozdílnosti 

výpočtu nákladů. 

 

Informace o ziskové přirážce mi nebyly dány k dispozici, proto s ní nebude v rámci 

kalkulace strojů a zařízení počítáno a kalkulace tak bude sestavována pouze na úrovní 

nákladů. Dále informace z předběžné a výsledné kalkulace mi byla poskytnuta prostřednictví 

interních materiálů podniku. 

 

Pivovarnická varna 
 

Dle projektu, který byl zpracován obchodním oddělením bylo zjištěno, že k výrobě 

pivovarnické varny je zapotřebí přímého materiálu v hodnotě 1 600 000 Kč, který je oceněn 

skladovou cenou. Dle technickohospodářských norem bylo odhadnuto, že počet hodin práce 

výrobních dělníků na tomto stroji bude 3 800. Ostatní přímé náklady byly vyčísleny na částku 

24 500 Kč. 
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V minulém roce činily celkové režijní náklady 4 000 000 Kč a celková výše 

odpracovaných hodin na všech strojích a zařízeních byla 82 000 hodin. Režijní náklady 

v předběžné kalkulaci budou vypočteny dle určených vzorců.  

 

Sestavení předběžné kalkulace pivovarnické varny:24 

Přímý materiál 1 600 000 Kč 

Přímé mzdy 

Ostatní přímé náklady 

432 820 Kč (3 800 hodin × 113,90 Kč) 

24 500 Kč 

Režijní náklady 185 364 Kč (3 800 hodin × 48,78 Kč)25 

Předběžné úplné vlastní náklady výkonu 2 242 684 Kč 
 

Výpočet pro ocenění 1 hodiny přímé mzdy: 85 Kč + 21,25 Kč + 7,65 Kč = 113,90 Kč 

Hodinová mzda: 85 Kč  

Sociální pojištění: 25 % z 85 Kč = 21,25 Kč  

Zdravotní pojištění: 9 % z 85 Kč = 7,65 Kč 

 

Výpočet podílu režijních nákladů připadající na jednu odpracovanou hodinu v Kč:26 
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Hodnota nákladů v předběžné kalkulaci byla stanovena dle výpočtů ve výši 2 242 684 

Kč, ke které si přičte hodnota ziskové přirážky a slouží tak jako podklad k uzavření smlouvy. 

Pokud dojde k odchylkám, které způsobí změnu nákladů a následně celé kalkulace 

pivovarnické varny, nebude na tyto odchylky brán zřetel, neboť cena byla sjednaná dle 

předběžné kalkulace 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 K sestavení předběžné kalkulace pivovarnické varny byl použit vzorec č. 4.3. pro ocenění hotových výrobků 
ve společnosti AB, s.r.o., stejný vzorec bude použit také pro sestavení výsledné kalkulace. 
 
25 K výpočtu režijních nákladů připadající na hotový výrobek (pivovarnická varna) byl použit vzorec č. 4.5., za 
předpokladu použití také vzorce č. 4.4. 
 
26 K výpočtu režijních nákladů připadající na odpracovanou hodinu v Kč byl použit vzorec pro výpočet č. 4.4. 
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Výsledná kalkulace pivovarnické varny: 

 

Rozdíl předběžné a výsledné kalkulace pivovarnické varny z hlediska předběžných a 

skutečných nákladů vznikl v důsledku zkrácení délky výrobního procesu, neboť se jednalo o 

zařízení, které již společnost několikrát v minulosti vyráběla a výrobní dělníci byli seznámeni 

s výrobním postupem.  Počet odpracovaných hodin se v celkovém důsledku snížil o 70 a to 

mělo za následek snížení nejen mzdových nákladů o 7 973 Kč, ale také režijních nákladů o 

3 414 Kč. Rozdíl předběžné a výsledné kalkulace při výpočtu nákladů je byl ve výši 11 387 

Kč. Jiné odchylky např. v podobě změny cen materiálu, elektrické energie nebo provozovacích 

látek nebyly zaznamenány a odchylka, která mohla být způsobena z hlediska neznalosti 

výrobního procesu byla naprosto vyloučená, neboť se jednalo o stroj, který byl již několikrát 

vyráběn, ale pouze s malými obměnami. 

 

Vakuový plnič 
 

Dle projektu, který byl zpracován v oddělení konstrukce bylo zjištěno, že k výrobě 

plniče je zapotřebí přímého materiálu v hodnotě 1 050 000 Kč, který je oceněn skladovou 

cenou. Dle technickohospodářských norem bylo odhadnuto, že počet hodin práce výrobních 

dělníků na tomto stroji bude 2 200 hodin (jednalo se o prostý odhad, neboť tento stroj je 

vyráběn na zakázku dle konkrétní potřeby zákazníka a společnost nemohla vycházet 

z technickohospodářských norem jiného podobného stroje, neboť byly zcela rozdílné). Ostatní 

přímé náklady byly vyčísleny na částku 17 300 Kč. 

 

V minulém roce činily celkové režijní náklady 4 000 000 Kč a celková výše 

odpracovaných hodin na všech strojích a zařízeních byla 82 000 hodin. Režijní náklady 

v předběžné kalkulaci budou vypočteny dle určených vzorců. 

 

Vakuový plnič je jedním ze strojů vyráběný dle specifických požadavků zákazníka, 

který v minulosti ještě nebyl vyráběn, proto je velice pravděpodobný vznik odchylek, který 

způsobí rozdíl v předběžné a výsledné kalkulaci. 

Přímý materiál 1 600 000 Kč 

Přímé mzdy 

Ostatní přímé náklady 

424 847 Kč (3 730 hodin × 113,90 Kč) 

24 500 Kč 

Režijní náklady 181 950 Kč (3 730 hodin × 48,78 Kč)  

Předběžné úplné vlastní náklady výkonu 2 231 297 Kč 
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Sestavení předběžné kalkulace vakuového plniče:27 

Přímý materiál 1 050 000 Kč 

Přímé mzdy 250 580 Kč (2 200 hodin × 113,90 Kč) 

Ostatní přímé náklady 17 300 Kč 

Režijní náklady 107 316 Kč (2 200 hodin × 48,78 Kč)28 

Předběžné úplné vlastní náklady výkonu 1 425 196 Kč 
 

Výpočet pro ocenění 1 hodiny přímé mzdy: 85 Kč + 21,25 Kč + 7,65 Kč = 113,90 Kč 

Hodinová mzda: 85 Kč  

Sociální pojištění: 25 % z 85 Kč = 21,25 Kč  

Zdravotní pojištění: 9 % z 85 Kč = 7,65 Kč 

 

Výpočet podílu režijních nákladů připadající na jednu odpracovanou hodinu v Kč:29 

 

Kč
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Hodnota nákladů v předběžné kalkulaci byla stanovena dle výpočtů ve výši 1 425 196 

Kč, ke které si přičte hodnota ziskové přirážky a slouží zároveň jako podklad k uzavření 

smlouvy. Pokud dojde k odchylkám, které způsobí změnu nákladů a následně celé kalkulace 

vakuového plniče, nebude na tyto odchylky brán zřetel, neboť cena byla sjednaná dle 

předběžné kalkulace. 

 

Výsledná kalkulace plniče: 

Přímý materiál 1 075 000 Kč 

Přímé mzdy 

Ostatní přímé náklady 

313 225 Kč (2 750 hodin × 113,90 Kč) 

17 300 Kč 

Režijní náklady 134 145 Kč (2 750 hodin × 48,78 Kč)  

Předběžné úplné vlastní náklady výkonu 1 539 670 Kč 
 

                                                 
27 K sestavení předběžné kalkulace vakuového plniče byl použit vzorec č. 4.3. pro ocenění hotových výrobků ve 
společnosti AB, s.r.o., stejný vzorec bude použit také pro sestavení výsledné kalkulace. 
 
28 K výpočtu režijních nákladů připadající na hotový výrobek (pivovarnická varna) byl použit vzorec č. 4.5., za 
předpokladu použití také vzorce č. 4.4. 
 
29 K výpočtu režijních nákladů připadající na odpracovanou hodinu v Kč byl použit vzorec pro výpočet č. 4.4. 
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Při zkušebním provozu vakuového plniče bylo zjištěno, že neplní svou funkci na 100 

%. V důsledku toho bylo nutné vrátit vakuový plnič do výroby a provést další výrobní a 

doplňující činnosti, aby plnič splňoval veškeré požadavky ze strany zákazníka. Bylo nutné 

provést výměnu jednoho dílu materiálu o větších rozměrech, proto došlo k nárůstu 

materiálových nákladů o 25 000 Kč. Výměnu materiálu prováděli výrobní dělníci, tak došlo 

nejen ke zvýšení mzdových nákladů o 62 645 Kč, ale i režijních nákladů o 26 829 Kč, neboť se 

odpracované hodiny práce výrobních dělníků na strojích a zařízeních   používají jako 

rozvrhová základna k rozpočtování režijních nákladů. Poté bylo nutné provést opět zkušební 

provoz vakuového plniče, zda již splňuje veškeré požadavky a limity stanovené zákazníkem. 

Předběžná a výsledná kalkulace se liší v celkové výši o 114 474 Kč. V celkovém důsledku se 

na rozdílu v předběžné a výsledné kalkulaci podílelo více odchylek. Špatný odhad hodin práce 

byl zapříčiněn v důsledku výměny materiálu o větších rozměrech, aby zajistil plnění funkce 

vakuového plniče na 100 % dle požadavků zákazníka. Proto bylo nutné provést znovu 

zkušební provoz a tak se opět navýšil počet odpracovaných hodin a růst režijních nákladů. 

 
 

4.8. Budoucí vývoj činnosti společnosti 
 

Společnost AB, s.r.o. se bude i nadále zaměřovat na rozšíření obchodních aktivit 

v oblastní nápojové techniky a potravinářských strojů na domácím i zahraničním trhu. Jejím 

záměrem je pokrýt veškeré své aktivity z vlastních prostředků. Vytvořený zisk hodlá využít 

na modernizaci  výrobních kapacit  a na vývoj nových strojů. 

 

4.9. Účetní závěrka a audit společnosti 
 

Dle § 18, odst. 3 Zákona o účetnictví má společnost AB, s.r.o. je povinna sestavit 

účetní závěrku v plném rozsahu, neboť má povinnost auditu a neřadí se mezi jednotky, 

které mohou sestavit účetní závěrku pouze ve zjednodušeném rozsahu. 

 

Dále dle § 20, odst. 1, písm. a, b) Zákona o účetnictví je společnost povinna nechat 

ověřit sestavenou účetní závěrku v plném rozsahu auditorem, protože ke konci rozvahového 

dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje (2010), a účetního období 

bezprostředně předcházejícího (2009), překročila dvě ze tří uvedených kritérií: 

 hodnota majetku nesníženého o opravné položky a odpisy převyšuje 40 milionů 

Kč, 

 roční úhrn čistého obratu převyšuje 80 milionů Kč, 
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 průměrný přepočtený stav zaměstnanců je větší než 50. 

Společnost naplňuje kritéria v prvním a třetím bodě. 

 

Auditor, který ověřil ve společnosti AB, s.r.o. soulad účetní závěrky, tj. rozvahy 

k 31.12.2010, výkazu zisku a ztrát za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 a přílohy k účetní 

závěrce, včetně popisu použitých významných účetních metod s českými účetními standardy 

neshledal žádné nesrovnalosti a tak neměl žádné výhrady. Dle jeho názoru účetní závěrka 

podávala věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, finanční situace, dále také nákladů, výnosů a 

výsledku hospodaření. 

 

Dle § 21, odst. 1 Zákona o účetnictví je povinností společnosti sestavit také výroční 

zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji její 

výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Důvod jejího sestavení je spjat 

s povinností ověření účetní závěrky auditorem. 

 

Dle výroku auditora, který provedl kontrolu správnosti účtování a oceňování, jsou 

informace uvedené ve výroční zprávě k 31.12.2010 ve všech významných ohledech v souladu 

s účetní závěrkou. 

 

Ztotožňuji se s výroky auditora, který ve společnosti AB, s.r.o. prováděl kontrolu 

správnosti účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2010, neboť nebyly shledány žádné 

nesrovnalosti a všechno bylo v souladu s příslušnými normami a zakotveno ve 

vnitropodnikových směrnicích. 
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5. Závěr 
 

Kalkulace, ať už předběžná nebo výsledná, představuje pro podnik jeden 

z nejdůležitějších nástrojů nákladového řízení. Správně sestavená kalkulace umožní podniku 

odhalit nedostatky nebo odchylky, které se mohou vyskytovat. Podle toho, jakou 

podnikatelskou činností se podnik zabývá, použije také správnou a pro něj plně vyhovující 

metodu kalkulace, které slouží k rozpočtování vzniklých, resp. skutečných nákladů na 

nákladový objekt. 

 

V rámci diplomové práce byla nejprve nastíněna a podrobně vysvětlena problematika 

týkající se nákladů, neboť ty jsou nejdůležitější částí celého kalkulačního systému a na 

základě nichž je sestavována kalkulace nákladového objektu. Došlo k objasnění řady pojmů 

týkající se nákladů a především rozdělení nákladů do několika skupin podle toho, čeho se 

náklady týkají, v rámci jaké činnosti vznikají nebo co bylo příčinou jejich vzniku. Náklady 

ovlivňují celý podnikatelský proces, především výnosnost, resp. rentabilitu podniku a spolu 

s výnosy poskytují informace o výkonnosti samotného podniku. 

 

Na kapitolu nákladů bylo volně navázáno problematikou kalkulací. Byly vysvětleny 

nejprve základní pojmy týkající se kalkulací a poté byly přiblíženy další pojmy z této oblasti. 

Byla nastíněna problematika jednotlivých metod sestavování kalkulací a pro snadnější 

pochopení byly uvedeny jednoduché praktické příklady. 

 

Cílem praktické části diplomové práce bylo prozkoumat problematiku kalkulací ve 

vybraném podniku, kterým byla společnost AB, s.r.o. (jež nese fiktivní název). Byla popsána 

problematika účtování a oceňování zásob v dané společnosti. Při sestavování kalkulací 

vyráběných výkonů společnost postupuje v souladu podle platné právní legislativy, ale bylo 

zjištěno, že nerozlišuje výrobní, správní a odbytovou režii, ale označuje tyto náklady pouze 

jako režijní. I přesto, že je to v souladu s právní normou a souvisejícími předpisy, bylo 

navrhnuto, aby společnost režijní náklady rozlišovala, neboť z hlediska sestavování kalkulací 

strojů a zařízení, které vyrábí, je vhodné znát strukturu a výši výrobní, správní a odbytové 

režie na podnikové výkony. V rámci této společnosti byla provedena předběžná a výsledná 

kalkulace typického a atypického výrobku a poté došlo ke srovnání těchto dvou kalkulací a 

také vyhodnocení případných vzniklých odchylek, které způsobily, že se výsledná a 

předběžná kalkulace v konečném důsledku obou výrobků liší. V případě typického výrobku, 

který společnost vyráběla již několikrát, byly náklady ušetřeny a to v důsledku snížení 
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potřebného počtu hodin práce výrobních dělníků. Na základě toho byly upraveny 

technickohospodářské normy, ze kterých se vychází při kalkulaci daného produktu. U 

atypického výrobku naopak byly náklady výsledné kalkulace vyšší než  u kalkulace 

předběžně sestavené. Důvodem byl zcela nový produkt, u něhož byly špatně odhadnuty 

potřebné hodiny práce výrobních dělníků a dále také upraveny materiálové náklady. 

V konečném důsledku to vedlo k navýšení celkových režijních nákladů daného výrobku. 

 

Kalkulační systém je jeden z nejdůležitějších nástrojů výrobních podniků, proto na 

jeho správné sestavení měl být kladen vysoký důraz. Od dobře sestaveného kalkulačního 

systému se odvíjí i veškerá ziskovost dané podnikové činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

Literatura: 
 

Odborná literatura: 
 
[1] FIBÍROVÁ, Jana a kol. Nákladové a manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: ASPI, 

2007. 430 s. ISBN 978-80-7357-299-0. 
 
[2] HRADECKÝ, Mojmír a kol. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2008. 264 s. ISBN 978-80-247-2471-3. 
 
[3] KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2011. 9. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2011. 440 s. ISBN 978-80-7263-650-1. 
 
[4] KRÁL, Bohumil a kol. Manažerské účetnictví. 2. vyd. Praha: Management Press, 

2010. 660 s. ISBN 978-80-7261-217-8. 
 
[5] PONIŠČIAKOVÁ, Olga. Náklady a kalkulácie v mananžerskom účtovnictve. 1. vyd. 

Bratislava: Iura Edition 2010. 199 s. ISBN 978-80-8072-360-0. 
 
[6] POPESKO, Boris a kol. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Zlín: UTB Zlín, 2008. 161 s. 

ISBN 978-80-7318-702-6. 
 
[7] POPESKO, Boris. Moderní metody řízení nákladů. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 233 s. 

ISBN 978-80-247-2974-9. 
 
Zákony a vyhlášky: 
  
[8]       Zákon č. 563/2002 Sb. o účetnictví v platném znění. 
 
[9] Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991    

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. 

 
Ostatní zdroje: 
 
[10] Interní materiály podniku (výroční zpráva, vnitropodniková směrnice, auditorská 

zpráva). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



64 

Seznam použitých zkratek: 
 

EU - Evropská unie 

USD - americký dolar 

EUR – euro 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

Kč – koruna česká



 

  



 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Účtová osnova společnosti AB, s.r.o. 

Seznam vzorců: 
 
Vzorec č. 3.1. - Typový kalkulační vzorec: 

Vzorec č. 3.2. - Retrográdní kalkulační vzorec 

Vzorec č. 3.3. - Struktura kalkulace variabilních nákladů: 

Vzorec č. 3.4. - Struktura dynamické kalkulace: 

Vzorec č. 3.5. - Prostá kalkulace dělením 

Vzorec č. 3.6. - Režijní přirážka 

Vzorec č. 3.7. - Sazba nepřímých nákladů 

Vzorec č. 3.8. - Výpočet hrubé rentability 

Vzorec č. 3.9. - Struktura kalkulace: 

Vzorec č. 3.9. - Struktura kalkulace jednostupňové metody variabilních nákladů 

Vzorec č. 3.10. - Struktura kalkulace vícestupňové metody variabilních nákladů: 

Vzorec č. 4.1. - Výpočet pořizovací ceny 

Vzorec č. 4.2. - Kalkulace nedokončené výroby: 

Vzorec č. 4.3. - Kalkulace hotových výrobků: 

Vzorec č. 4.4. - Výpočet režijních nákladů na odpracovanou hodinu  

Vzorec č. 4.5. - Podíl režijních nákladů na hotový výrobek 

 

Seznam schémat: 
 
Schéma č. 2.1 - Transformační proces výrobního podniku 

Schéma č. 2.2 - Vztah mezi podnikovými náklady, činnostmi a výnosy 

Schéma č. 2.3 - Pojetí nákladů 

Schéma č. 2.4 - Členění nákladů podle časové odlišnosti dle manažerského účetnictví 

Schéma č. 2.5  - Členění nákladů dle řízení hospodárnosti 

Schéma č. 2.6 - Náklady dle vztahu ke konkrétnímu výkonu 

Schéma č. 2.7 - Kalkulační členění nákladů 

Schéma č. 2.8 - Členění nákladů v závislosti na objemu prováděných výkonů 

Schéma č. 2.9 - Variabilní náklady ve vztahu k objemu výroby 

Schéma č. 2.10 - Celkové a průměrné fixní náklady ve vztahu k objemu výroby 

Schéma č. 3.1 - Kalkulační systém 



 

Schéma č. 4.1 - Organizační struktura společnosti 

 

Seznam obrázků: 
 
Obrázek č. 4.1. – Pivovarnická varna   

Obrázek č. 4.2. – CKT tank 

 
Seznam grafů: 
 
Graf č. 4.1. – Podíl jednotlivých výrobků na celkových tržbách společnosti 

 


