
 
 

  



 
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

KATEDRA ÚČETNICTVÍ 

 

 

 

 

 

Využití kalkulací ve vybraném podniku 

Using of Calculations in the Selected Company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:   Bc. Lucie Pirunčíková 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Marcela Palochová, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2012  



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

1 Úvod __________________________________________________________________ 5 

2 Význam a podstata vnitropodnikového účetnictví ______________________________ 7 

2.1 Vztah finančního, vnitropodnikového a manažerského účetnictví _________________ 7 
2.1.1 Finanční účetnictví _______________________________________________________________ 7 

2.1.2 Manažerské účetnictví _____________________________________________________________ 7 

2.1.3 Vnitropodnikové účetnictví ________________________________________________________ 10 

2.2 Charakteristika a cíle vnitropodnikového účetnictví ___________________________ 11 

2.3 Soustavy vnitropodnikového účetnictví ______________________________________ 13 

2.3.1 Jednookruhová účetní soustava _____________________________________________________ 13 

2.3.2 Dvoukruhová účetní soustava ______________________________________________________ 13 

2.4 Členění nákladů _________________________________________________________ 14 

2.4.1 Druhové členění nákladů__________________________________________________________ 14 

2.4.2 Účelové členění nákladů __________________________________________________________ 15 

2.4.3 Kalkulační členění nákladů ________________________________________________________ 16 

2.4.3.1 Jednicové a režijní náklady ___________________________________________________ 16 

2.4.4 Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů ____________________________________ 16 

2.4.4.1 Fixní a variabilní náklady_____________________________________________________ 16 

2.5 Řízení režijních a jednicových nákladů ______________________________________ 19 

3 Druhy a metody kalkulací ________________________________________________ 22 

3.1 Základní pojmy a metody kalkulace ________________________________________ 22 
3.1.1 Přiřazování nákladů předmětu kalkulace ____________________________________________ 22 

3.1.2 Struktura nákladů v kalkulaci ____________________________________________________ 24 

3.2 Kalkulační systém _______________________________________________________ 26 
3.2.1 Předběžná kalkulace _____________________________________________________________ 26 

3.2.2 Výsledná kalkulace ______________________________________________________________ 28 

3.2.3 Kalkulace ceny _________________________________________________________________ 28 

3.3 Druhy kalkulací _________________________________________________________ 28 
3.3.1 Kalkulace plných nákladů _______________________________________________________ 28 

3.3.2 Kalkulace variabilních nákladů ___________________________________________________ 30 

3.3.3 Vztah kalkulace plných a variabilních nákladů k hospodářskému výsledku _________________ 32 

3.3.4 Kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám ________________________________________ 33 

3.3.5 Rozpouštění nákladů ___________________________________________________________ 34 

4 Řešení systému kalkulací v daném podniku __________________________________ 37 

4.1 Základní charakteristika firmy ____________________________________________ 37 

4.2 Ekonomická charakteristika podniku _______________________________________ 39 

4.3 Kalkulační systém podniku _______________________________________________ 44 

4.4 Kalkulace a výběrové řízení _______________________________________________ 46 

4.5 Kalkulace vybraných zakázek podniku ______________________________________ 46 

4.6 Závěrečné zhodnocení a návrhy společnosti __________________________________ 54 

5 Závěr ________________________________________________________________ 56 



4 
 

Seznam použité literatury ____________________________________________________ 58 

Seznam zkratek ____________________________________________________________ 59 

Seznam obrázků 

Seznam tabulek 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

Seznam příloh 

 



5 
 

1 Úvod 

Finanční účetnictví zpracovává všechny účetní případy, které se vztahují zpravidla 

k jejímu okolí. Sleduje náklady a výnosy z hlediska účetní jednotky jako celku. Nezabývá se 

otázkou řízení účetní jednotky, ani se nezabývá problémem, jak dospět k údajům o množství a 

ceně nedokončené výroby nebo výrobků, které podnik vytvořil vlastní činností. Z tohoto 

důvodu je nutné, aby účetní jednotka vedla evidenci, která má za úkol sledovat hospodaření 

uvnitř účetní jednotky. Tento úkol plní vnitropodnikové účetnictví. Manažerské účetnictví je 

důležitým informačním systémem a slouží především manažerům, na jejichž základě má 

docházet ke správnému rozhodování o chodu podniku a o jeho dalším rozvoji. Právě 

účetnictví poskytuje takové informace, které slouží ke správnému rozhodování. Dalo by se 

říci, že manažerské účetnictví představuje skloubení procesu řízení a účetnictví dohromady. 

Manažerské účetnictví také vytváří kalkulační systém podniku. Tento kalkulační systém pak 

vychází jednak z údajů z minulosti, ale také z budoucích předpokladů a využívá všech 

možných informací, které účetnictví poskytuje. 

 Kalkulace je pro podnikání důležitá, jelikož vyjadřuje vzájemný vztah mezi naturálně 

vyjádřeným výkonem a jeho oceněním v peněžní hodnotě. Každý vynaložený výdaj, by měl 

mít i svůj přínos. Z tohoto důvodu je pro firmu velice důležité vědět, co a v jaké výši nám 

přinesou nazpět naše vynaložené prostředky, výkony. Kalkulace je tedy nesporně důležitou 

součástí každého podniku, z tohoto důvodu jsem se rozhodla zpracovat toto téma pro svou 

diplomovou práci.  

Cílem mé práce je na základě zjištěných poznatků ohodnotit kalkulační systém a 

případně navrhnout řešení na zlepšení kalkulačního systému v konkrétním podniku. Práce je 

rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny 

základní pojmy týkající se oblasti manažerského účetnictví, je zde vymezena struktura a 

druhy nákladů, význam pojmu kalkulace a metody kalkulace. Praktická část je zaměřena na 

analýzu kalkulací využívaných podnikem.  Závěrem práce jsem provedla zhodnocení použité 

kalkulační metody a dosažených výsledků.   

     V práci je použita metoda postupu a metoda praktické aplikace, která byla použita 

v praktické části práce. Získané poznatky jsou shrnuty pomocí metody syntézy.  
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Použitá doslovná citace nebo převzatá schémata z odborné literatury jsou označena jako 

poznámka pod čarou s uvedením jména autora a zdroje čerpání. 

     Vlastní názory, návrhy, stanoviska, doporučení, zhodnocení a dílčí závěry, jsou v práci 

psány kurzívou.  
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2 Význam a podstata vnitropodnikového účetnictví 

 

2.1 Vztah finančního, vnitropodnikového a manažerského účetnictví 

2.1.1 Finanční účetnictví 

Finanční účetnictví poskytuje souhrnné informace o podniku jako celku externím 

uživatelům. Zachycují se zde informace vyjadřující vztah podniku k vnějšímu okolí. 

Výsledkem finančního účetnictví je účetní závěrka, která je tvořena účetními výkazy, tj. 

rozvahou, výkazem zisků a ztráty a přílohou. Informace finančního účetnictví musí být 

sestaveny v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami a standardy. Tím se zajišťuje 

jejich spolehlivost, vnitřní provázanost a kontrolovatelnost. Finanční účetnictví je orientováno 

na minulost a slouží externím uživatelům informací o podniku. Interním uživatelům poskytuje 

informace týkající se finančního zdraví podniku. Mezi uživatele účetních informací patří např. 

management podniku, věřitelé, zákazníci, dodavatelé stát atd. Předmětem finančního 

účetnictví je tedy zachytit stav a pohyb majetku a závazků, s cílem zjistit výsledek 

hospodaření podniku. Nejvyšším principem finančního účetnictví, dále jen FÚ, je věrné a 

poctivé zachycení ekonomické situace podniku. Mezi základní požadavky na účetní 

informace je relevantnost, objektivita, včasnost, rozbitelnost a srovnatelnost. Finanční 

účetnictví je regulováno právními předpisy a vnitřními normami podniku. Účetní prostředí je 

tvořeno obecně uznávanými účetními zásady, které představují soubor určitých pravidel, které 

je třeba dodržovat při vedení účetnictví a při sestavování účetních výkazů. Na rozdíl od 

anglosaských zemí, jsou v České republice zmíněné účetní zásady zakomponovány do účetní 

legislativy. 

2.1.2 Manažerské účetnictví 

K poskytování informací, které slouží vedení podniku k rozhodování a kontrole 

ekonomického vývoje slouží manažerské účetnictví. Manažerské účetnictví současně 

poskytuje informace i pro finanční účetnictví, například pro účely ocenění dlouhodobého 

majetku a zásob vytvořených vlastní činností. Informace manažerského účetnictví slouží pro 

plánování a rozhodování o příslušných jevech v budoucnosti. Jelikož se jedná o skutečnost, 

která je upravená určitým způsobem, např. odhadem, nejsou tyto informace natolik spolehlivé 

jako informace finančního účetnictví. 
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Manažerské účetnictví a rozhodování 

Jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci, cílem manažerského účetnictví je 

rozhodování a veškeré informace které poskytuje, směřují k tomuto cíli. K rozhodování se 

obvykle přistupuje z pohledu hodnocení několika kritérií, avšak základním cílem podniku je 

zhodnocení kapitálu. Důvodem je, že každý kdo investuje do podniku prostředky, chce, aby se 

mu tyto prostředky zhodnotily. Pokud by k zhodnocování nedocházelo, nebylo by možné dále 

investovat nebo rozvíjet podnik a tak by docházelo k jeho stagnaci a posléze k likvidaci. 

„Úkoly, které jsou předmětem rozhodování, lze rozdělit dle určitých charakteristických znaků 

na následující nejběžnější typy: 

 investiční a neinvestiční, dle toho, zda vyžadují finanční prostředky či nikoliv; 

 efekt procesu, jenž je výsledkem rozhodování, je nebo není ocenitelný penězi; 

 dlouhodobé a krátkodobé z hlediska vzniku efektu a vlivu vložených 

prostředků; 

 rozšíření či využití stávající výrobní kapacity; 

 změna či pokračování ve stávajícím sortimentu; 

 cenová rozhodování.“ 
1
 

Uvedená kritéria patří mezi nejběžnější typy rozhodovacích úloh, ale může vznikat 

celá řada dalších kritérií, kterými se budou konkrétní rozhodovací úlohy řídit. Úkoly se musí 

klasifikovat z hlediska vkladů na ty, které vklady vyžadují, na ty, které vklady nevyžadují a 

samostatnou skupinu tvoří cenová rozhodování.  

Investiční rozhodování vyžadující vklady ve většině případů finančních prostředků se 

dají dále rozčlenit z různých hledisek. Především je vhodné vědět, jaká majetková hodnota 

bude předmětem našeho investování, na základě toho tvoří investice dvě skupiny. První 

skupinu tvoří vklady přinášející jednorázový efekt, kdy půjde o momentální využití nebo 

řešení situace, přičemž je dosaženo okamžitého zisku, ale do budoucna už tato investice další 

efekt nepřináší. Druhou skupinou jsou vklady, jejichž výsledkem je efekt dlouhodobý. Mezi 

tyto vklady patří například vklady do dlouhodobého hmotného, nehmotného nebo finančního 

majetku. Investice do dlouhodobého hmotného majetku patří mezi nejčastější rozhodovací 

úkoly, neboť jen malá část činností se při své realizaci bez hmotného majetku obejde. U každé 

investice je nutno znát informace o tom kolik daná investice bude stát a jaký efekt přinese. 

                                                           
1
 ČECHOVÁ, Alena. Manažerské účetnictví. 2. vyd. Brno: ComputerPress, 2011. 194 s. ISBN 978-80-251-

2831-2. s. 42. 
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Oba tyto faktory, výdaje i budoucí přínos musí být odhadnuty, jelikož se rozhoduje o 

investicích s dlouhodobým efektem. [1]  

Neinvestiční rozhodování, které nevyžadují vklady, vychází z předpokladu, že výrobní 

kapacita je dána. Kritériem pro rozhodování při těchto neinvestičních rozhodování je 

maximalizace čistého zisku při stávající kapacitě výroby podniku. U této skupiny úloh se 

posuzují vazby mezi náklady výroby, jejím objemem a ziskem. Pro vyjádření tohoto vztahu 

existuje ukazatel, který se nazývá bod zvratu a kterým se dále zabývám v kapitole 2.4.4.1. 

Samostatnou skupinu rozhodovacích úloh tvoří cenová rozhodování. Cenová politika 

je jednou z nejdůležitějších oblastí hodnotového řízení podniku. Cenová politika významným 

způsobem ovlivňuje celkovou úspěšnost podnikání a přežití podniku v nelehkých 

konkurenčních podmínkách. Tvorba cen a cenové rozhodování jsou ve většině případů 

prováděny na úrovni vrcholového vedení společnosti. Správné cenové rozhodnutí je závislé 

na rozsahu potřebných informací, jejich aktuálnosti a míře vypovídací schopnosti. „Obecně je 

nutno pro cenová rozhodování zajistit informace ze dvou relativně samostatných oblastí: 

 jaká je přijatelná cena pro odběratele; 

 jak tato cena uhrazuje náklady dodavatele.“ 
2
 

Je třeba oba faktory sloučit tak, aby cena byla přijata odběrateli a zároveň aby byla pro 

dodavatele za daných skutečností výhodná. Maximální hranici, kterou jsou odběratelé v 

daném období ochotni zaplatit, představuje tržní cena. Pokud marketing společnosti získá 

informaci o výši této tržní ceny, splní tak jeden z nejdůležitějších úkolů. Tato tržní cena je 

zároveň minimální hranicí, která je při konkrétním rozsahu činnosti, kterou realizuje na trhu 

ještě stále výhodná.[6] Ke stabilizaci ceny dochází, pokud se prodejní cena blíží ceně 

rovnovážné. Při rovnovážné ceně mají odběratelé dostatečný zájem o nabízené výrobky či 

výkony a zároveň tato cena pokryje náklady dodavatelům a to včetně požadovaného 

zhodnocení vloženého kapitálu. Na trhu při této ceně nevzniká ani přebytek ani nedostatek a 

nikdo nemá důvod měnit cenu. Jestliže se tedy při dané ceně nerovná prodané a nabízené 

množství výrobků, vzniká přebytek nebo nedostatek. Mezi jednu z typických situací 

nerovnovážné ceny patří např. relativně vysoká cena, která umožňuje realizovat vyšší zisk, ale 

omezuje poptávku. Výsledkem této nerovnováhy je často přebytek na trhu, který tlačí na 

                                                           
2 KRÁL, Bohumil a kol. Manažerské účetnictví. 3. vyd. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-80-

7261-217-8. s. 524. 

 

http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=000A0C7541&L=00&KDE=017&RET=978%2D80%2D7261%2D217%2D8+%28v%C3%A1z%2E%29
http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=000A0C7541&L=00&KDE=017&RET=978%2D80%2D7261%2D217%2D8+%28v%C3%A1z%2E%29
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snížení ceny. Relativně vysoká cena se snižuje a postupně se přibližuje ceně rovnovážné. 

Druhou situací je relativně nízká cena, která naopak stimuluje poptávku a omezuje nabídku na 

trhu. Nedostatek výrobků na trhu má pak za následek zvyšování ceny. V cenovém 

rozhodování je tedy důležité pohlížet na cenu jako na objektivní informaci o situaci na trhu a 

tu je třeba respektovat. [6]  

Podkladem pro rozhodování o tvorbě ceny v návaznosti na náklady jsou informace o 

stanovených podmínkách a informace o předpokládaných výsledcích, jejichž dosažení je 

žádoucí. Vytváří se tedy kalkulovaná cena, v které jsou promítnuty současné náklady a 

požadovaná zisková přirážka. Ke stanovení optimální ceny je potřeba mít k dispozici 

kalkulaci současných nákladů, dále znát výši kapitálu vkládaného do výroby a důležité je také 

mít představu o tom, kolik zisku by měl vložený kapitál vyprodukovat. [1] 

2.1.3 Vnitropodnikové účetnictví 

Vnitropodnikové účetnictví, dále jen VPÚ, se v první fázi orientovalo na zjištění 

skutečně vynaložených nákladů a skutečně realizovaných výnosů, a to ve vztahu 

k prodávaným podnikovým výkonům, a poté také k jejich zjištění ve vztahu k dílčím 

procesům, činnostem a útvarům, které jsou odpovědní za vynaložení těchto nákladů, resp. 

výnosů. Ve druhé fázi jsou rozčleněné skutečné náklady porovnávány s žádoucím stavem 

(plánovaným, rozpočtovaným, kalkulovaným).[6] Hlavním cílem nákladového účetnictví je 

poskytnout informace, které slouží jako podklady pro řízení reprodukčního procesu v situaci, 

kdy o základních parametrech tohoto procesu již bylo rozhodnuto.  

Král uvádí obsahové členění nákladového účetnictví na: 

 výkonové účetnictví, které má za cíl, v úzkém vztahu s kalkulacemi výkonů, 

odpovědět na otázku jaké jsou náklady, marže, zisk a další ukazatele finálních nebo 

dílčích výkonů; 

 odpovědnostní účetnictví, které má ve vazbě na systém plánů, rozpočtů a 

vnitropodnikových cen odpovědět na otázku, jak k celopodnikovým výsledkům 

přispívají jednotlivé vnitropodnikové útvary. 

Dále se také rozvíjí procesní nákladové účetnictví, jehož hlavním cílem je dávat 

podklady pro řízení procesů.[6] Tyto tři druhy nákladového účetnictví se od sebe liší svým 

zaměřením na výkony, na útvary a na procesy. 
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Třetí fází se rozšiřují poskytované informace, které umožňují vyhodnocovat různé 

varianty budoucího rozvoje firmy. Touto fází nákladové účetnictví přerůstá v manažerské.[6] 

V první fází nákladového účetnictví se sleduje, k čemu v podniku došlo, jaké byly výkony a 

náklady a kdo je za ně odpovědný. Ve druhé fázi dochází ke srovnání s předpokládaným 

stavem a v poslední jsou již výsledky předchozích fází používány pro rozhodování. Aby byl 

umožněn průběh druhé a třetí fáze, je důležitá existence nějakého plánu či rozpočtu. Bez 

tohoto plánu by nemohlo dojít ke srovnání výsledků s předpokládanými a zároveň použít tato 

srovnání pro rozhodování. Jednou ze zásadních úloh manažerského i nákladového účetnictví 

je tedy sestavení plánů a rozpočtů. Sestavení souvisí s rozhodováním ve výrobní oblasti (např. 

o výrobní kapacitě, velikosti výrobních dávek apod.) a dále i v oblasti cenotvorby.  

2.2 Charakteristika a cíle vnitropodnikového účetnictví 

Hlavním úkolem vnitropodnikového účetnictví je poskytovat informace o nákladech, 

výnosech a dalších hodnotových veličinách, které používají pracovníci na různých stupních 

podnikového vedení, tvoří tak značnou část manažerského účetnictví. Dále zpracovává 

podklady pro finanční účetnictví, zejména informace o stavu a změně zásob vlastní výroby, 

aktivace vlastních výkonů, ocenění těchto výkonů a zásob vytvořených vlastní činností. VPÚ 

sleduje a poskytuje informace o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku za jednotlivá 

střediska vnitropodnikovému řízení. Vnitropodnikové účetnictví vedené formou analytických 

účtů i vedené v samostatném účetním okruhu může být vedeno formou centralizovanou nebo 

decentralizovanou. V případě že je účetnictví vedeno z jednoho centra v jedné účtárně jedná 

se o centralizovanou formu. Decentralizovaná forma pak znamená, že každé hospodářské 

středisko vede své účetnictví samostatně, při této formě existují v účtovém rozvrhu účty 

určené k vzájemnému styku mezi středisky.  

Struktura vnitropodnikového účetnictví, dále jen VPÚ, je dána tím, jaký typ informací 

svým uživatelům poskytuje. Informace se člení z hlediska jejich vztahu k fázím rozhodování. 

Takto zaměřené účetnictví se zabývalo zjištěním skutečně vynaložených nákladů a výnosům 

ve vztahu k prodávaným konečných výkonům a později i k činnostem a aktivitám, které bylo 

nutno zajistit, aby došlo k prodeji těchto konečných výkonů. V další fázi se takto rozčleněné 

skutečné náklady daly porovnat s plánovaným stavem. Účetnictví, které poskytuje informace 

o těchto dvou fázích, se chápe jako základní část manažerského účetnictví, označována jako 

vnitropodnikové účetnictví.[2] 
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VPÚ je dle obsahového zaměření zpracováno jako výkonové nebo odpovědnostní 

účetnictví. Hlavním cílem výkonového účetnictví je poskytnout odpovědi na otázky typu: 

Jaké jsou náklady, marže, zisk finálních nebo dílčích výrobků a služeb, které podnik provádí. 

Zatímco odpovědnostní účetnictví se zabývá ve vazbě na systém rozpočtů a 

vnitropodnikových cen, jak k celopodnikovým výsledkům přispívají jednotlivé útvary 

podniku.[2] 

Problematika spojená s tvorbou a využitím VPÚ, je tak rozsáhlá, že se v současné 

době řeší relativně odděleně v rámci „základních“ uživatelských subsystémů manažerského, 

finančního a daňového účetnictví. 

Vnitropodnikové útvary 

Jednotlivými útvary jsou v podniku zajišťovány konkrétní činnosti nezbytné pro 

komplexní zabezpečení podnikatelského procesu. V organizační struktuře podniku je 

definována hierarchie útvarů, jejich vzájemná provázanost a způsob jakým se podílí na dělbě 

činností uvnitř podniku. Tyto vnitropodnikové útvary se člení na útvary hlavní, servisní, 

správní a speciální činnosti.[2] 

Útvary hlavní činnosti se podílejí na tvorbě externích výkonů. Zabezpečují výkon od 

jeho počátku, tzn. od okamžiku jeho vývoje v podobě prototypu až do okamžiku jeho prodeje. 

V podnicích zabývajících se výrobou začíná hlavní činnost logistikou a nákupem, dále 

pokračuje přes útvary technické přípravy výroby, hlavní výroby a nakonec útvarem distribuce 

a prodej. Cílem hlavních činností, je přispívat k tvorbě zisku podniku jako celku, ale také 

získat pozici na trhu.[2] 

Servisní útvary poskytují služby ostatním útvarům uvnitř podniku a dále vytvářejí 

takové podmínky, aby zajistily činnost hlavní. U malých podniků tyto činnosti zajišťují 

externí dodavatelé. Servisní útvar je tvořen s cílem poskytovat interní služby s nižšími 

náklady, než které by bylo nutno vynaložit při odebírání těchto služeb od externích 

dodavatelů. Dalším důvodem proč zřídit servisní útvar je jeho pohotovost.  

Řízení celé firmy zajišťují útvary správy a řízení. Jedná se o orgány vrcholového 

vedení společnosti a dále útvary řízení o stupeň nižších organizačních úrovní. 

Speciální útvary jsou vytvářeny zpravidla ve velkých firmách, aby zajistili sociální 

služby pro zaměstnance. Jedná se například o provoz rekreačního zařízení, fit centra, 

zdravotní středisko a podobně. 
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2.3 Soustavy vnitropodnikového účetnictví 

2.3.1 Jednookruhová účetní soustava 

V jednookruhové účetní soustavě se sledují náklady a výnosy dle hospodářských 

středisek na analytických účtech nebo v analytické evidenci 5. a 6. účtové třídy. Existuje 

jeden účetní okruh, v němž se zaznamenávají veškeré transakce a který umožňuje získávat 

informace podle požadavků uživatelů. Dále kromě účtů, které jsou vymezeny jako analytické 

k určitému syntetickému účtu, se doplňují účty pro zobrazení vnitropodnikových 

kooperačních vztahů. Jednookruhovou soustavu je vhodné vytvořit tehdy, pokud je zřejmé, že 

potřeby nákladového účetnictví je možno zajistit pouhým podrobnějším sledováním informací 

za podnik jako celek. 

2.3.2 Dvoukruhová účetní soustava 

Dvoukruhová soustava je charakteristická existencí dvou relativně samostatných 

okruhu. Druhý účetní okruh vzniká tak, že mezi účty nákladů a výnosů jsou vloženy 

nákladové a výnosové účty tříděné například podle středisek, tedy podle jednotlivých činností. 

Na náklady a výnosy finančního účetnictví jsou napojeny prostřednictvím spojovacích účtů. 

Spojovací účty slouží k zaznamenávání účetních informací, které jsou zobrazeny ve 

finančním účetnictví, ale vstupují i do nákladového účetnictví. Hlavní funkcí těchto 

spojovacích účtů je kontrola správnosti a dodržení metodický prvků účetnictví. V druhém 

okruhu se využívají volné účtové třídy účtového rozvrhu.  Tuto soustavu je vhodné vytvořit, 

pokud se výrazně liší požadavky externích a interních uživatelů účetních informací. 

V současnosti je snaha obě tyto soustavy kombinovat. V praxi to vypadá následovně:  

 pokud se při analýze požadavků kladených externími a interními uživateli 

zjistí, že jsou různorodé a nelze je zajistit rozkladem syntetických účtů na 

analytické, je účelnější zřídit dva okruhy účtů; 

 pokud však požadavky externích a interních uživatelů finančního účetnictví je 

možno zajistit pouhou součtovou agregací podrobnějších informací 

nákladového účetnictví, bude lepší zřídit analytickou evidenci.[6]   
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2.4 Členění nákladů 

Náklady lze definovat jako snížení ekonomického prospěchu jednak formou úbytku 

aktiv a také formou zvýšení závazků. Náklad je spojen s úbytkem peněz, se vznikem závazků 

a se snížením nepeněžních aktiv. Jestliže lze toto snížení ekonomického prospěchu spolehlivě 

ocenit, je náklad uznán jako položka patřící do výsledovky.[7] 

Předpokladem pro účinné řízení nákladů je jejich podrobnější rozčlenění do 

stejnorodých skupin. Členění nákladů je vyvoláno účelovou potřebou, tzn. vztahem k řešení 

určitých otázek a rozhodnutí. Ve vztahu k rozhodovacím úlohám managementu lze toto 

členění rozdělit do dvou fází [6]: 

 způsoby členění, které mají význam pro řízení podnikatelského procesu, o jehož 

základních parametrech již bylo rozhodnuto; 

 členění nákladů pro rozhodování o budoucích variantách podnikání. 

Obr. 1.1. Členění nákladů podle základních rozhodovacích úloh [2] 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Druhové členění nákladů 

Pro nákladové druhy, vstupující do reprodukčního procesu podniku z vnějšího okolí je 

charakteristické, že jsou z hlediska účetního zobrazení prvotní, externí a z hlediska jejich 

podrobnějšího členění jsou jednoduché. 

Externí náklady vstupují do příslušné aktivity z vnějšího okolí.  O prvotní náklady se 

jedná v případě, kdy se náklady objevují při dané aktivitě poprvé. Jednoduché náklady jsou 

vyjádřeny pouze jednou položkou.  

Náklady 

 

Jaké jsou 

vynaloženy  

Za jakým 

účelem jsou 

vynaloženy 

Jak jsou 

kalkulovány 

Jak se mění s 

množstvím 
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„Za základní nákladové druhy se považují:  

 spotřeba materiálu; 

 spotřeba a použití externích prací a služeb, jako např. výrobních kooperací, 

telekomunikačních, poradenských, opravářských a jiných služeb; patří sem i spotřeba 

energie; 

 mzdové a ostatní osobní náklady (včetně sociálního a zdravotního pojištění); 

 odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku; 

 finanční náklady, jako jsou např. nákladové úroky, bankovní výlohy, pojistné apod.“
3
 

 

Druhově členěné náklady mají hlavní význam pro uživatele účetních informací, 

externích i manažerů. Druhové členění nákladů je důležité k zajištění stability, proporcí a 

rovnováhy mezi potřebou ekonomických zdrojů podniku a jejich zajištěním od externích 

subjektů. Nevýhodou druhového členění je, že z něj nelze bezprostředně kvantifikovat 

hospodářský výsledek. Z tohoto důvodu je účelné kombinovat druhové členění spolu s jiným 

druhem členění nákladů, např. kalkulačním nebo účelovým. 

2.4.2 Účelové členění nákladů 

 „Účelové členění nákladů sleduje vynaložené náklady v úzkém spojení s vlastním 

podnikatelským procesem, tzn. s věcnými a technicko-ekonomickými vztahy uvnitř podniku, 

ve vztahu ke konkrétním výkonům a činnostem.“
4
 Účelové členění nákladů není jednoznačné, 

tak jak tomu bylo u druhového členění. Toto třídění umožňuje přiřazení nákladu ke 

konkrétnímu výkonu, činnosti, útvaru a procesu. 

Náklady technologické a na obsluhu řízení 

Technologické náklady jsou náklady vznikající v souvislosti s tvorbou výkonu. Jako 

příklad lze uvést spotřebu základního materiálu, související mzdové náklady, spotřeba 

energie, apod. 

                                                           
3
 HRADECKÝ, Mojmír a Miloš KONEČNÝ. Kalkulace pro podnikatele. 1. vyd. Praha: PROSPEKTRUM, 

2003. 156 s. ISBN 80-7175-119-7.s. 23. 
4
 FIBÍROVÁ, Jana a kol. Nákladové a manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007. 430 s. ISBN 978-80-

7357-299-0. s. 98.  



16 
 

Náklady na obsluhu řízení jsou vynaloženy za účelem zajištění fungování podniku 

jako celku. Mezi náklady na obsluhu řízení patří např. mzdy vedoucích pracovníků, náklady 

na provoz budov, apod. 

2.4.3 Kalkulační členění nákladů 

2.4.3.1 Jednicové a režijní náklady 

Jednicové a režijní náklady by měly poskytovat informace o rozsahu a významu 

nákladů vztahujících se k určitému výkonu. Jejich účelem je také vyjádřit takové uspořádání 

nákladů, pomocí kterého lze analyzovat význam jednotlivých složek nákladů v konkrétních 

podmínkách.  

Jednicové náklady jsou částí technologických nákladů, lze je jednoznačně přiřadit 

k určitému výkonu. Ve většině případů se jedná o náklady přímé, ale zcela výjimečně může jít 

i o náklady nepřímé. 

Mezi režijní náklady patří zásobovací, výrobní, správní a odbytová režie. Tyto náklady 

se přidělují poměrem ke spotřebované jednotce nákladů, která bude zvolena. Seskupují se 

v útvaru, který je spotřebovává a dále se jako celek rozpočítávají na ostatní útvary. Poměry 

rozpočítávání na jednotlivé výkony se mohou změnit v závislosti na změně zvolené rozvrhové 

základny. V tomto případě se jedná o náklady na obsluhu řízení.[6] 

Přímé a nepřímé náklady 

Přímé náklady jsou náklady, které lze jednoznačně a spolehlivě vyčíslit současně 

s příslušným výkonem. 

Nepřímé náklady lze charakterizovat tím, že jsou vynakládány neoddělitelně na více 

aktivit, nelze je tedy přímo přiřadit určitému výkonu. Přiřazují se pomocí matematicko-

technických metod, stanovením rozvrhové základny a rozdělením nepřímých nákladů ve 

vztahu k této určené základně nebo pomocí různých ekvivalentů.[1] 

2.4.4 Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů 

2.4.4.1 Fixní a variabilní náklady 

Variabilní náklady, dále jen VN, jsou náklady, které se v souvislosti se změnou 

objemu výkonů ve své absolutní hodnotě mění, jsou závislé na změnách objemu a jsou 

proměnlivé. VN představují vklady, které můžeme ekonomicky dělit a dále je vkládat do 
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jednotlivých procesů ve výši odpovídající danému objemu výkonů v čase, v němž jsou zrovna 

uskutečňovány.[1] 

Náklady, které jsou v souvislosti se změnou objemu výkonů ve své absolutní hodnotě 

neměnné, jsou fixní náklady, dále jen FN. Jsou to náklady nezávislé na změnách objemu 

výkonů a jsou stálé. Do jednotlivých procesů je lze vkládat pouze zprostředkovaně, tzn. 

nepřímo.  

V závislosti na změnách objemu výkonů se náklady rozdělují na: 

 Celkové náklady, které představují celkovou výši nákladů vynaložených na celkový 

objem produkce; 

 Průměrné náklady jsou náklady na jednotku produkce. Představují poměr celkových 

nákladů na celkovém množství produkce.  S jejich pomocí lze měřit hospodárnost, tj. 

stupeň využití vynaložených prostředků; 

 Přírůstkové náklady vyjadřují přírůstek celkových nákladů vyvolaný přírůstkem 

objemu produkce.[1] 

Členění nákladů je významné pro řízení v podmínkách, kdy o základních kritériích již 

bylo rozhodnuto a také pro rozhodování o budoucím průběhu podnikatelského postupu. 

Nejčastěji se využívá při řešení rozhodovacích úloh, tj. jak se změna v objemu výroby 

promítne do výše nákladů, výnosů a zisku. Pro řešení úloh je důležitá kvantifikace a analýza 

bodu zvratu. Bod zvratu, dále jen BZ, vyjadřuje objem prodaných výkonů, při kterém 

dosažené výnosy uhradí související vynaložené náklady. 

Matematické vyjádření bodu zvratu 

Bod zvratu se vyjádří, jako podíl uvádějící kolik jednotlivých marží pokryje celkovou 

výši fixních nákladů. Marže je rozdíl mezi cenou a proporcionálními náklady výkonu. Obecně 

lze tedy bod zvratu vyjádřit takto: 

 , 

Vysvětlivky: 

kde QBZ představuje objem produkce prodeje v jednotkách množství, při němž se dosahuje 

bodu zvratu; 



18 
 

FN celkovou výši fixních nákladů; 

cj prodejní cenu za jednotku výkonu; 

vj variabilní náklady vyvolané jednotkou výkonu. 

 

Obr. 2.1. Grafické vyjádření bodu zvratu [6] 

 

 

 

Oportunitní náklady, neboli náklady obětované příležitosti lze charakterizovat jako 

„ušlé“ výnosy o které podnik přichází, když nerealizuje určitou alternativu dalšího rozvoje.  

Náklady, které se člení v závislosti na nutnosti vzít je v úvahu při konkrétním 

rozhodnutí, jsou náklady relevantní a náklady irelevantní. Relevantní náklady se budou 

měnit v závislosti na rozhodnutích, zatímco irelevantní náklady nejsou pro dané rozhodnutí 

podstatné, protože rozhodnutí neovlivňuje jejich výši. Rozdíl nákladů mezi uvažovanou 
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změnou a po změně se nazývá rozdílové náklady, ty jsou specifickou formou relevantních 

nákladů. 

Za strategicky využívanou kategorií nákladů se považují náklady vázané k rozhodnutí. 

Jedná se o náklady, které na základě současných rozhodnutí vzniknou až v budoucnu. Obecný 

přínos těchto nákladů je jejich důraz na zhodnocení přínosů z aktivit, které předcházejí 

výrobě. 

2.5 Řízení režijních a jednicových nákladů 

Kontrola režijních nákladů je stěžejním problémem krátkodobého a střednědobého 

řízení hospodárnosti. Příčinou není jenom stále rostoucí podíl režijních nákladů na celkových 

nákladech, ale také určitá obtížnost spojená se stanovením jejich nákladového úkolu. S tím 

souvisí i vytvoření vnitřního prostředí, které zajišťuje při vynakládání režijních nákladů 

možnost jejich porovnání s prospěchem, který má režie přinést. Přitom právě posouzení 

budoucího prospěchu spotřebované režie je kritickou fází. Nesnadnost je dána tím, že režijní 

náklady vznikají v důsledku uskutečňování několika různých činností, jejichž vztah 

k finálnímu výkonu je zprostředkovaný. [6] 

Základní nástroj umožňující řízení vývoje a hospodárnosti režijních nákladů je jejich 

rozpočet. Rozpočet lze charakterizovat v tomto případě jako předpoklad nebo odhad budoucí 

výše režijních nákladů. V operativním a taktickém řízení se vyjádřením budoucí úrovně 

režijních nákladů rozumí nákladový úkol. Nákladový úkol je stanoven pro jednotlivá 

odpovědnostní střediska na vymezené období a na předpokládaný rozsah aktivity. „Takto 

charakterizovaný rozpočet zdůrazňuje základní odpovědnostní princip řízení režie: její 

úspěšné ovlivňování musí primárně vycházet z otázky, kdo odpovídá za její vznik a kdo 

ovlivňuje její výši.“
5
 Při řízení režie je dále důležité posoudit nákladovou náročnost aktivit, 

které jednotlivá odpovědnostní střediska zajišťují. Mezi aspekty, které ovlivňují účinnost 

zpracování rozpočtů režie, patří například požadavky na obsahovou strukturu rozpočtu, na 

metody stanovení nákladového úkolu a na způsob jejich vyhodnocení.[6] 

Rozpočet režijních nákladů je v podnicích sestavován buď v účelovém, nebo 

v druhovém členění. Pokud má podnik příliš složité vazby uvnitř podnikové struktury, je 

vhodné obě členění kombinovat. Vyjádření účelového vztahu režijních nákladů vzhledem 

                                                           
5
 KRÁL, Bohumil a kol. Manažerské účetnictví. 3. vyd. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-80-

7261-217-8. s. 317.  

http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=000A0C7541&L=00&KDE=017&RET=978%2D80%2D7261%2D217%2D8+%28v%C3%A1z%2E%29
http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=000A0C7541&L=00&KDE=017&RET=978%2D80%2D7261%2D217%2D8+%28v%C3%A1z%2E%29
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k výkonům je významné při sledování přímých režijních nákladů podle jednotlivých zakázek 

nebo druhů výkonů. Při podnikatelské činnosti s neurčitým budoucím vývojem, je třeba 

stanovit nákladový úkol pro různý rozsah aktivit. Zpracování takového variantního rozpočtu 

vyžaduje rozčlenění jednotlivých položek režie podle závislosti na objemu měřitelných 

výkonů, a to na fixní, proporcionální a smíšené. V další úrovni je dobré pokud se odděleně 

rozpočtují a následně sledují externí a interní náklady. Předmětem rozpočtu by měly být 

pouze náklady, za jejichž výši středisko nese odpovědnost. Tento druh nákladů má být 

oddělen od nákladů, které středisku vznikají, ale jejichž výši středisko neovlivňuje. Při splnění 

těchto předpokladů lze rozpočet spojit s motivačním působením na minimalizování režie ve 

vztahu k prospěchu, který středisko přináší celé firmě. Přepočet variantního rozpočtu na 

skutečnou úroveň využití kapacity, při respektování odlišného charakteru fixních a 

variabilních nákladů, a se srovnáním takto přepočteného rozpočtu spolu s vynaloženou režií 

tvoří základ pro kontrolu plnění rozpočtu. Obě výše nákladů je možno porovnat z hlediska 

jejich rozčlenění na fixní a variabilní složku a vztahují se ke stejné úrovni provedených 

výkonů nebo využití kapacity. Zjištěné odchylky se analyzují dle odpovědnosti za jejich 

vznik.[6] 

Metody sestavování rozpočtů režijních nákladů jsou velice variabilní, z důvodu 

různorodosti nákladových položek zahrnovaných do režie. Základními odlišujícími prvky 

metod sestavování jsou prvotní vstupy, dále způsob jejich zpracování a výstup, způsob 

stanovení nákladového úkolu. Rozpočtování režijních nákladů pozitivně ovlivňuje schopnost 

podniku vyjádřit úroveň požadovaných výkonů a to pomocí rozpočtování od nulového 

základu. Dále ovlivňuje možnost vyjádřit nákladovou úroveň aktivit pomocí rozpočtování 

nákladů ve vztahu k aktivitám.[6] 

Základním rysem metod řízení hospodárnosti jednicových nákladů je skutečnost, že 

systém manažerského účetnictví se orientuje na sledování skutečných nákladů prováděných 

výrobků. Pokud se účetního zobrazení promítá nákladový úkol a dochází k vyhodnocování 

úrovně úspor a překročení úkolu, děje se tak souhrnně, a to až po uplynutí hodnoceného 

intervalu, během něhož probíhala podnikatelská činnost. Kontrola provedená tímto způsobem 

má omezenou vypovídací schopnost, zejména pak při využití na nejnižších stupních 

vnitropodnikového řízení. Důvodem je nedostatečná rychlost a dalším důvodem je, že 

kontrola není konkrétní a adresná v odhalování nedostatků.[6] Pro úspěšné vnitropodnikové 

řízení hospodárnosti je důležité ovlivnit vznik odchylek hned při vzniku nebo jejich vzniku 

předcházet.  
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Rozdílové metody řízení hospodárnosti zajišťují tento požadavek. Primárně pak lze 

rozdílové metody využít zejména při kontrole jednicových nákladů. Rozdílové metody jsou 

charakteristické svým jednoznačným příčinným vztahem ke konkrétní jednotce výkonu. 

Uvedený proporcionální vztah nákladů k objemu výkonů umožňuje postupně stanovit normy 

spotřeby na konkrétní jednotku výkonů, vyjádřit jejich žádoucí hodnotovou úroveň a 

okamžitě zjišťovat rozdíly mezi skutečnou a předběžnou kalkulovanou výši nákladů. Dále 

umožňuje identifikovat příčiny těchto rozdílů a přiřazovat je konkrétním osobám 

odpovědným za jejich vznik.[6] Předpokladem je, že spotřeba jednicových nákladů na 

konkrétní objem výkonů bude při prvním zobrazení v informačním systému rozdělena na dvě 

složky. Jedná se o rozdělení na náklady vyjádřené ve výši předem stanoveného ocenění a 

normované spotřeby a na rozdíl mezi předem stanovenými a skutečně vynaloženými náklady. 

Rozdílové metody zvyšují účinnost řízení hospodárnosti. Dávají možnost propojit operativní 

kontrolu hospodárnosti s analýzou a hodnocením nákladové náročnosti výkonů v delším 

časovém horizontu.  

V odvětvích, jejichž výsledkem je hmotný výrobek, jsou tyto možnosti propojení 

kontroly spojeny s aplikací normové metody. Normová metoda má největší uplatnění 

v hromadné a sériové výrobě s montážní technologií, v které je možná běžná kontrola nákladů 

dle jednotlivých operací. Může však být přínosem i v zakázkové výrobě, při zakázkách 

s použitím typových, hromadněji využívaných výrobků nebo činností. Nejobtížněji se pak tato 

metoda uplatňuje v kusové a malosériové výrobě, kde stanovení nákladového úkolu je vždy 

originální a kde její aplikace naráží na problém s určením odpovědnosti za odchylky.[6]   
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3 Druhy a metody kalkulací 

3.1 Základní pojmy a metody kalkulace 

Obecně se kalkulace dá charakterizovat jako propočet nákladů, marže, zisku nebo jiné 

hodnotové veličiny na výrobek, službu nebo operaci, kterou je v souvislosti s jejich 

uskutečněním nezbytné provést, na naturálně vyjádřenou jednotku výkonu. Nejvíce 

využívanou kalkulací jsou propočty zaměřené na zjištění, popřípadě stanovení nákladů na 

daný výrobek či službu určených k prodeji zákazníkům. Pojem kalkulace se užívá ve více 

významech. Kalkulace jako činnost, která vede ke zjištění nákladů na výkon, který je 

jednoznačně druhově a objemově vymezen. Kalkulací se také rozumí výsledek této činnosti a 

dále lze kalkulaci chápat jako část informačního systému podniku, která je součástí 

manažerského účetnictví.  

Metoda kalkulace vyjadřuje způsob stanovení předpokládaného nebo následného 

zjištění skutečné výše hodnotové veličiny na určitý výrobek či službu. Metoda kalkulace je 

závislá na vymezení předmětu kalkulace, na způsobu jakým jsou přiřazovány náklady 

předmětu kalkulace a na struktuře nákladů. 

Předmětem kalkulace by měly být všechny druhy dílčích i finálních výkonů podniku. 

V podnicích s širokým sortimentem výrobků, které se vyrábějí stejnou technologií, se 

kalkulují pouze náklady těch nejdůležitějších druhů výrobků. Předmět kalkulace je vyjádřen 

kalkulační jednicí a kalkulovaným množstvím. Kalkulační jednici chápeme jako konkrétní 

výkon vymezený určitou měrnou jednotkou, na který se zjišťují náklady. Kalkulované 

množství pak představuje určitý počet kalkulačních jednic, pro které se stanovují celkové 

náklady. Stanovení kalkulovaného množství je významné při výpočtu podílu fixních nákladů 

na kalkulační jednici.[6] 

3.1.1 Přiřazování nákladů předmětu kalkulace 

K určení velikosti kalkulace nákladů určitého výkonu potřebuje podnik předem znát 

nejen předmět kalkulace, rozhodovací úlohu, na jejímž základě si vybírá vhodnou strukturu 

nákladů v kalkulačním vzorci, ale také způsob, jakým bude alokovat náklady k danému 

výkonu. Alokace nákladů zde přestavuje jednu z nejdůležitějších činností. Způsob přiřazování 

souvisí s členěním nákladů na přímé a nepřímé, jednicové a režijní, fixní a variabilní, 

relevantní a irelevantní.[1] 
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Přímé náklady mají přímý vztah k určitému výkonu, lze je proto snadno a přesně 

zjistit, a to u výsledné kalkulace dělení, u předběžné pomocí norem. Naproti tomu nepřímé 

náklady jsou vynakládány současně na více výrobků a jejich výše není ovlivňována objemem 

produkce, proto jejich vztah ke kalkulační jednici není tak přesně stanoven. Existují případy, 

kdy má objem výkonů vliv na nepřímé náklady. Jde o náklady vyvolané potřebou určité 

kapacity výroby, v rámci níž se nemění a dále náklady závislé na výši konečného objemu 

výroby, které nelze přímo přiřadit na kalkulační jednici. Jedná se o tzv. variabilní režijní 

náklady, jejichž výše se vyjádří v kalkulacích.[1] 

Výše těchto nákladů pro jejich přiřazení kalkulační jednici se vypočte pomocí metod: 

 kalkulace dělením 

- prostá; 

- s poměrovými čísly; 

 kalkulace přirážkou 

- součtová; 

- diferencovaná. 

Kalkulace prostým dělením se použije v případě, kdy se přiřazují náklady vyvolané 

pouze jedním druhem výkonu. Kalkulace dělením s poměrovými čísly přiřazuje společné 

náklady výkonům k přepočtené jednici, která ukazuje rozdílnou nákladovou náročnost 

konkrétních výkonů. Obě tyto metody přiřazují náklady výkonům ve vztahu k počtu různě 

vyjádřených kalkulačních jednic. Přirážková metoda kalkulace pro přiřazení společných 

nákladů výkonům využívá hodnotové nebo naturální vyjádření rozvrhové základy. Sumační 

metoda zjišťuje přirážku nepřímých nákladů ve vztahu mezi nepřímými náklady a jedinou 

rozvrhovou základnou. Je zde předpoklad, že se nepřímé náklady vyvíjejí úměrně jediné 

veličině, která je rozvrhovou základnou. Diferencovaná přirážková kalkulace používá různé 

rozvrhové základny. Její využití je u progresivních podniků v praxi častější. Rozvrhová 

základna může být naturální nebo peněžní. Při použití peněžní základny je výsledkem 

přirážka nepřímých nákladů v procentech ve vztahu k zvolené peněžní základně. Peněžní 

základny mají výhodu v jejich snadném a přesném zjišťování, ale jejich nevýhodou je jejich 

častá změna, která může být vyvolaná např. změnou pořizovacích cen materiálu, apod. Sazba 

nepřímých nákladů vyjádřena v peněžních jednotkách se zjišťuje u naturálních základen. 

Výběr naturální základny se provádí na základě konkrétních technicko-ekonomických 

rozborů. Nejčastěji jsou voleny za základny např. hodiny práce, strojové hodiny, atd.[6] 
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3.1.2 Struktura nákladů v kalkulaci 

Struktura nákladů v kalkulaci je stanovena v každém podniku individuálně 

v kalkulačním vzorci. Nelze stanovit takovou strukturu, která by platila pro všechny podniky 

obecně. Způsob řazení nákladů ve vzorci, členění těchto nákladů, vztah ke kalkulaci ceny a i 

struktura mezisoučtů se liší podle uživatele a rozhodovací úloze, k jejímuž řešení se má 

kalkulací dospět. Je zde kladen značný důraz na zpracovatelskou fázi členění nákladů 

v manažerském účetnictví, které poskytují informace pro sestavení kalkulace a které musí 

vycházet z požadavků na zajištění všech rozhodovacích úloh.[6] 

Kalkulační vzorec seskupuje jednotlivé položky nákladů. Předpisem byl stanoven 

typový kalkulační vzorec, který je pouze základním členěním jednotlivých položek. 

Struktura typového kalkulačního vzorce byla následující: 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní režie 

Vlastní náklady výroby 

5. Správní režie 

Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytová režie 

Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

Cena výkonu 

Za přímý materiál se považuje zejména materiál, který se stává trvalou součástí 

výrobku nebo se podílí na tvorbě základních vlastností výrobku. Jedná se zpravidla o 

suroviny, základní materiál, polotovary apod. Do skupiny přímé mzdy se řadí základní mzdy 

a její součásti. Další položka ostatní přímé náklady zahrnuje např. energie, odpisy, opravy, 

ztráty z vadné výroby apod. Do položky ostatní přímé náklady se zahrnují různé druhy 

nákladů souvisejících přímo s jednotkou výkonu. Nemusejí se vyskytovat u všech výrobků, 

ani se nemusejí vyskytovat pravidelně. [4] 
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Výrobní režie charakterizuje náklady na řízení a obsluhu výroby. Jedná se o náklady, 

které se neváží k jednomu druhu výkonu, zajišťují průběh výrobního procesu podniku. 

Vznikají v souvislosti s výrobou několika nebo všech výrobků za určité období a proto je 

nelze přičítat přímo jednotkám útvaru. Výrobní režie představuje náklady výrobních středisek. 

Do výrobní režie řadíme např. spotřebu energie, režijní mzdy, odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku apod. Správní režie obsahuje náklady na řízení a správu 

podniku jako celku. Jedná se o náklady, u nichž také nelze určit přímý vztah k jednotlivým 

výrobkům. Do režijních nákladů spadají např. náklady na kancelářské potřeby, odpisy 

administrativních budov, mzdové náklady vedoucích pracovníků, apod. Do správní režie se 

zahrnují také náklady na pojištění majetku a další finanční náklady.[4]   

Dynamická kalkulace  

Dynamická kalkulace vychází z rozčlenění nákladů na přímé a nepřímé a z členění 

nákladů podle fází reprodukčního procesu. Má tedy informační základ typového kalkulačního 

vzorce. Navíc ještě poskytuje informace o tom, jak budou náklady v jednotlivých fázích 

ovlivněny změnami v objemu výkonů. Její hlavní využití je při ocenění vnitropodnikových 

výkonů, které jsou dále předávány na různé úrovně podnikové struktury. 

Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů 

Modifikací kalkulace variabilních nákladů je kalkulace se stupňovitým rozvrstvením 

fixních nákladů. Odlišností této kalkulace je, že fixní náklady se neposuzují jako nedělitelný 

celek. Fixní náklady se člení podle toho, zda byly vyvolány konkrétním druhem výrobku nebo 

skupinou výrobků. Odděleně jsou pak kalkulovány ty fixní náklady, jejichž souvislost 

s konkrétním výkonem je relativně vzdálený a jsou přičítány na principu úhrady nebo 

zprůměrování. 

Kalkulace relevantních nákladů 

Kalkulace relevantních nákladů má význam v případě, kdy struktura fixních nákladů 

ve vztahu k výkonům je nestejnorodá a to i z hlediska jejich nároků na peněžní výdaje. 

Využívá se při optimalizaci sortimentu na existující kapacitě, kdy informace o vztahu fixních 

nákladů k výdajům je základní k rozlišení utopených a relevantních nákladů. Její další využití 

je v rozhodování o dolním limitu ceny s vazbou na financování konkrétní zakázky. 

V kalkulačním vzorci jsou položky nákladů rozděleny podrobně na náklady, které mají vliv 

na peněžní toky a které vliv nemají, za dané sledované období.  
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3.2 Kalkulační systém 

Všechny sestavované kalkulace v podniku a vztahy mezi nimi tvoří rozsáhlý 

kalkulační systém. Prvky tohoto systému jsou jednotlivé kalkulace, které se liší dle doby 

sestavení a jejich vztahem k časovému horizontu jejich využití.   

Obr. 3.1. Kalkulační systém a jeho členění z hlediska vztahu kalkulací k časovému 

horizontu [6] 

 

 

 

3.2.1 Předběžná kalkulace 

Propočtová kalkulace 

Hlavním úkolem propočtové kalkulace je vytvořit podklady pro předběžné posouzení 

efektivnosti nově zaváděného výrobku a pro návrh jeho ceny. Kalkulovat lze i náklady pro 

vnitřní potřebu podniku např. u zvažované investice.[1] Tento typ kalkulace se sestavuje ještě 

před konstrukční a technologickou přípravou výrobku. V této době ještě nejsou k dispozici 

žádné spotřební normy, a proto se kalkulace sestavuje na základě různých orientačních 

podkladů. Cílem propočtové kalkulace je vyjádřit nákladovou náročnost výkonu a poskytnout 

podklady pro zpracování cenové nabídky. S rostoucí konkurencí na trhu se cíl propočtové 
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kalkulace mění z vyjádření nákladové náročnosti na vyjádření podmínek, kterých podnik musí 

dosáhnout, chce-li s daným výrobkem vstoupit na trh a nebýt ztrátový. 

Plánová kalkulace  

Plánová kalkulace se zpracuje v případě plánování výkonů, které by měly být 

prováděny v průběhu delšího časového období. Kalkulace mají podobu dílčích informací za 

jedno časové období a celkové informace celého hodnoceného období, na něž se kalkulace 

tvoří. Oproti propočtové kalkulaci, při plánové kalkulace jsou již k dispozici konstrukční a 

technologické řešení výrobku a proto je součástí kalkulace i stanovení výchozích spotřebních 

norem. Postupně dochází k úpravám na základě inovací a změn, ke kterým má za celé 

hodnocené období dojít. 

Operativní kalkulace 

Operativní kalkulace se sestavují a jsou platné ode dne změny podmínek procesu 

výroby, např. dojde-li ke změně dodavatele, cen nakupovaného materiálu, atd. Sestavují se 

v položkách přímých nákladů, na základě operativních spotřebních a výkonových norem. 

Využití operativní kalkulace je kontrola plnění zadaného nákladového úkolu výrobním 

útvarům. Prvním úkolem operativní kalkulace je kontrola hospodárnosti, na základě 

porovnání skutečně vynaloženého nákladu s nákladovým úkolem již v okamžiku spotřeby 

ekonomických zdrojů. Druhý úkol je ve vztahu k plánové kalkulaci, kdy dochází v průběhu 

období jejich vzájemným porovnáním ke kontrole zajištěnosti ročního plánu nákladu podniku. 

Informaci o rozdílu mezi oběma kalkulacemi lze využít k řízení útvarů odpovídajících za 

celkovou přípravu výroby.[8] Třetí důležitý úkol operativní kalkulace souvisí s prodejní 

cenou výrobku. Kalkulace by měla sloužit jako podklad pro cenová vyjednávání s odběrateli a 

také pro změny cen pro konečné spotřebitele. 

Kontrola kalkulace plánovaných nákladů 

Po provedení kalkulace plánovaných nákladů následuje analýza odchylek týkajících se 

cen, zaměstnanosti a spotřeby nákladů. Cenová odchylka představuje rozdíl plánovaných a 

skutečných cen, bez zohlednění použitých výrobních faktorů. Odchylkou zaměstnanosti se 

rozumí vyšší a nižší zaměstnanost vzhledem k plánované zaměstnanosti. Odchylka spotřeby 

vyjadřuje rozdíl mezi přepočtenými plánovanými náklady a skutečnými náklady a informuje o 

úrovni hospodárnosti při vynakládání variabilní režie a fixních nákladů.[8] 
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3.2.2 Výsledná kalkulace 

Výsledné kalkulace jsou nástrojem následné kontroly hospodárnosti. Výsledná 

kalkulace zjišťuje, jaké skutečné náklady byly vynaloženy v průměru na jednotku výkonu 

v daném období. Tato kalkulace má vysokou vypovídací schopnost v podmínkách 

zakázkového systému výroby s dlouhým výrobním cyklem. Příkladem takových podmínek je 

např. stavební výroba, činnost auditorských firem, apod. U těchto delších výrobních cyklů je 

těžké stanovit s určitou přesností budoucí náklady, z tohoto důvodu je důležitá následná 

kontrola těchto plánovaných nákladů. Naopak v podmínkách hromadné a sériové výroby, 

jejichž výroba se charakterizuje krátkým výrobním cyklem, se výsledná kalkulace používá 

jako nástroj odchylek od plánovaných nákladů v jednotlivých útvarech. Příkladem hromadné 

výroby je např. produkce obuvi, výroba počítačů, apod. [8] 

3.2.3 Kalkulace ceny 

Cenová kalkulace zajišťuje relativně samostatnou oblast rozhodovacích úloh. Cenová 

kalkulace zobrazuje toky zpětné návratnosti nákladů a zisku, uskutečněné ve formě výnosů. 

Kalkulace ceny vychází z nákladů v jejich ekonomickém pojetí, tzn., že obsahuje také 

kalkulovaný zisk nebo jinou veličinu, která vyjadřuje požadovanou úroveň zhodnocení 

vložených zdrojů do podnikání. Význam a úloha cenových kalkulací se mění s rozvojem 

tržního hospodářství, v němž se silně projevuje vliv podmínek trhu na cenu, která vzniká 

objektivně. Oproti minulosti se dnes sestavují cenové kalkulace méně často, jako podklad pro 

konečnou cenu se využívají v dnešní době jen při některých způsobech tvorby ceny a to např. 

při návrhu ceny individuálně nabízených výkonů, mezi které řadíme stavební zakázku, audit 

apod. Pokud podnik chce na trhu realizovat své výrobky, musí při stanovení ceny vycházet 

z maximální hranice stanovené odběratelem tak, aby si zajistil vlastní výnosnost, vytvořit 

kalkulaci ceny vlastních výkonů tak, aby těmto požadavkům vyhověl, a přitom musí zajistit 

své vlastní požadavky na udržení a rozvoj svého podnikání. 

3.3 Druhy kalkulací 

3.3.1 Kalkulace plných nákladů 

Kalkulace plných nákladů, také označována jako absorpční metoda, přiřazuje 

konkrétnímu výkonu náklady vynaložené v souvislosti s jeho vytvořením. Tato kalkulace má 

charakter statistického vyjádření průměrné výše nákladu připadající na jednotku výkonu. 
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Kalkulace vyjadřuje náklady a zisk výkonu pouze v případě neměnného objemu a sortimentu 

prováděných výkonů.  

Základním nedostatkem kalkulace plných nákladů je rozvrhování nepřímých nákladů, 

kdy při jejich rozdělování do nákladových skupin a přiřazování jednotlivým útvarům mohou 

vzniknout nepřesnosti. Na základě této kalkulace není vhodné činit rozhodnutí o variantách 

sortimentní skladby činnosti, o limitu ceny prodávaných výrobků a služeb. Dále není 

dostatečným podkladem pro posouzení přínosu konkrétního výkonu k tvorbě zisku.[2] 

Důvodem těchto nedostatků je rozdíl mezi předpokládaným a skutečným objemem 

kalkulovaných výkonů, které vznikají v důsledku fixních nákladů přiřazovaných výkonům na 

základě předpokládaného objemu výkonů. Zpětně jsou pak uhrazovány skutečně prodanými 

výkony. Rozdíly způsobené změnami objemu výroby se vykazují společně s reálnými 

úsporami a komplikují přiřazení odchylek podle odpovědnosti za jejich vznik.[6] 

Výhodou kalkulace plných nákladů je její použití jako kritéria cenové politiky. Plné 

náklady výkonu jsou měřítkem rozdílů v používaných výrobních faktorech a umožňují 

posuzovat změny v jejich použití nejen z hlediska krátkodobého, ale také i z hlediska 

dlouhodobého. Jeho klady spočívají dále ve využití této kalkulace jako měřítka 

konkurenceschopnosti podniku ve srovnání s ostatními podniky v daném sektoru. Mezi 

absorpční metody kalkulace se řadí: 

Prostá metoda kalkulace 

V podnicích s homogenní produkcí, v kterých nedochází ke vzniku nedokončené 

výroby, se vytváří pouze kalkulace dokončené výroby. Protože tato dokončená výroba je 

homogenní, aplikuje se při výpočtu vlastních nákladů na kalkulovaný výkon metoda 

kalkulace dělením. Kalkulace vlastních nákladů výroby lze vyjádřit v druhové nákladové 

struktuře. 

Zakázková metoda kalkulace 

Zakázková metoda kalkulace se využívá především v kusové a malosériové výrobě. 

Tato výroba je charakterizována neopakovaností nebo jenom nízkou mírou opakovanosti 

výroby. Dále je zakázková metoda uplatňována v podnicích, které poskytují služby, které se 

mohou zahrnout pod pojem zakázka. Na každou ze zakázek se vydává jednotlivě výrobní 

příkaz. Skutečné vlastní náklady na kalkulovaný výkon se zjišťují po dokončení zakázky. 

V průběhu výroby se náklady na jednotlivé zakázky sledují v evidenčním a kalkulačním listě, 
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ve kterém se zachycují přímé náklady i režijní náklady. Metoda zakázkové kalkulace využívá 

především přirážkovou kalkulační techniku. 

Výhoda zakázkové metody kalkulace spočívá v její účetní jednoduchosti a 

v přehlednosti, což přispívá k lepšímu a jednoduššímu řízení. Mezi další výhody se řadí 

snadné zjištění nedokončené výroby. Podmínkou ovšem je, správné zachycení přímých 

nákladů na jednotlivé zakázkové karty. Nevýhodou zakázkové metody kalkulace je obtížné 

zjišťování chyb v dokladech a chybějící normativní základna pro tvorbu předběžných 

kalkulací.[9] 

Fázová metoda kalkulace 

Fázová metoda kalkulace je využitelná v podnicích s výrobním procesem, který se 

rozčleňuje do jednotlivých výrobních fází. Náklady vynaložené v každé výrobní fázi se 

sledují samostatně, předmětem kalkulace jsou výrobní fáze. Přímé náklady se účtují na 

jednotlivé fáze výroby a režijní náklady jsou rozvrhovány na jednotlivé fáze pomocí zvolené 

rozvrhové základny. Kalkulace nákladů se zaměřuje na výsledný produkt. V jednotlivých 

fázích výroby je aplikována prostá metoda kalkulace samostatně. [9] 

Postupná metoda kalkulace 

Postupná metoda kalkulace se zejména používá ve výrobě, při které produkt postupně 

prochází jednotlivými technologickými a organizačně oddělenými výrobními stupni. 

Dokončený produkt se na všech stupních, vyjma posledního nazývá polotovar. Principem 

postupné metody kalkulace je v evidenci polotovaru jako materiálu, kterou vede stupeň 

přebírající daný polotovar z předchozího stupně, a který mu přidružuje zpracované náklady. 

Tímto způsobem se kumulují náklady jednotlivých stupňů, kdy v poslední fázi jsou zachyceny 

všechny náklady na daný výrobek. Evidence v posledním stupni výroby je tak kalkulací 

výrobku. [9] 

3.3.2 Kalkulace variabilních nákladů 

Tato kalkulace již podle svého názvu počítá s variabilními náklady na jednotku 

výkonu, neboť pouze tyto variabilní náklady jsou příčinně vyvolány konkrétní jednotkou 

výkonu. Fixní náklady pak bere v úvahu jako nedělitelný celek, který byl vynaložen pro 

zajištění podmínek pro podnikatelskou činnost v určitém časovém období a v určitém 

množství.[1] Pro tuto kalkulaci je pro členění kalkulačních položek důležitá příčina vzniku 

nákladů, tzn. oddělení nákladů variabilních a fixních nákladů. Zda jsou variabilní náklady 
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přímo přiřaditelné výkonu, či zda se jedná o společné náklady více výkonů, není při členění 

položek v kalkulaci důležité. Kalkulované variabilní náklady zahrnují přímé i nepřímé 

variabilní náklady a zrovna tak i fixní náklady mohou být přímé či nepřímé. 

Kalkulaci výkonu lze vyjádřit formou kalkulačního vzorce, jehož cílem je zajistit nebo 

stanovit přínos výkonu, tj. marži, zisk. Význam vytvořeného výkonu se posuzuje podle jeho 

přínosu podniku a ne dle jeho nákladů. Úroveň marže výkonu se analyzuje ve vztahu k ceně, 

které podnik může dosáhnout s ohledem na užitné vlastnosti výkonů, konkurenci a dalších 

externích podmínek. Na druhou stranu se analyzuje také ve vztahu k nákladům výkonu, jako 

vnitřní schopnosti podniku konkrétní výkon úspěšně realizovat na trhu. Na základě těchto 

dvou informací se podnik rozhoduje, zda výkon v daném období dodávat na trh či nikoliv. 

Vztah kalkulace nákladů a dosažené ceny je rozdílový a je kalkulován v retrográdní kalkulaci. 

Obecně mají retrográdní kalkulace následující podobu [2]: 

Prodejní cena výkonu 

- různá cenová zvýhodnění 

- slevy zákazníkům 

cena po úpravách 

- kalkulované náklady výkonu 

Zisk výkonu 

 

Pro potřeby řízení zisku je účelné vykázat v kalkulačním vzorci odděleně náklady 

ovlivněné změnami v objemu výkonu a náklady fixní. Základní podoba této kalkulace 

variabilních nákladů (kalkulace příspěvku na úhradu) je následující: 

Cena po úpravách 

- Variabilní náklady výrobku 

přímý materiál 

přímé mzdy 

režie 

Marže  

- Podíl fixních nákladů na výrobek 

Zisk připadající na výrobek  
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Kalkulace plných nákladů vyjadřuje pouze průměrnou výši nákladů připadajících na 

jednotku výkonu a z toho důvodu je kalkulace správná jen v případě, že se nezmění objem a 

sortiment výkonů. Kvůli nedostatkům, které kalkulace plných nákladů přináší, se rozvinula 

metoda oddělující řízení fixních a variabilních nákladů. I přesto, že v dlouhém časovém 

období narůstají problémy s vyčíslením fixních a variabilních nákladů u sledovaných výkonů, 

slouží jako informace pro řešení rozhodovacích úloh a vytváří předpoklady k lepší 

hospodárnosti. Kalkulace variabilních nákladů při správném využití může ovlivnit i 

organizační uspořádání firem. Tento typ kalkulace je dle mého názoru nejoptimálnější pro 

podniky působících v odvětví s hromadnou nebo sériovou výrobou. 

3.3.3 Vztah kalkulace plných a variabilních nákladů k hospodářskému výsledku 

Dosud se v souvislosti s využitím kalkulace plných a variabilních nákladů při řízení 

nákladů a zisku předpokládalo, že objem prodaných a vyrobených výkonů je stejný. Tento 

předpoklad však v praxi není reálný, jelikož vznikají zásoby nedokončené výroby, hotových 

výrobků na základě délky výrobního cyklu, nabídky vstupů, vytváření rezerv apod. 

Zjišťování hospodářského výsledku se liší na základě ocenění vnitropodnikových 

výkonů pomocí kalkulace plných nákladů nebo variabilních nákladů.  

Pomocí kalkulace variabilních nákladů je ocenění vnitropodnikových výkonů založeno 

na principu, kdy náklady vyvolané vytvořenými výkony jsou pouze variabilní náklady. Na 

základě oceňování výkonů metodou kalkulace variabilních nákladů lze rozlišovat rozdílné 

příčiny vzniku nákladů a dále lze kvantifikovat přínos jednotlivých výkonů k celému 

hospodářskému výsledku. Při tomto ocenění je hospodářský výsledek citlivý na rozdíly 

v množství a struktuře prodaných výkonů v jednotlivých obdobích. Fixní náklady se považují 

za náklady období a musí být uhrazeny z výnosů dosažených v tom daném období. V tomto 

případě je zisk možné zvýšit pouze prodejem výkonů a z tohoto důvodu tento postup motivuje 

k prodeji.  

Při oceňování výkonů kalkulací plných nákladů se nerozlišují náklady na náklady 

vyvolané výkonem a na náklady vyvolané časem. Toto ocenění kvantifikuje vázanost nákladů 

ve vyrobených výkonech a při odlišném prodeji v jednotlivých obdobích umožňuje 

stabilizovat hospodářský výsledek. Tento způsob vyhovuje požadavkům finančního 

účetnictví. 
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3.3.4 Kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám 

Kalkulace s přiřazováním nákladů dle aktivit je označována v anglosaské oblasti 

zkratkou ABC. Na základě přiřazování nákladů, které jsou ovlivněny objemem vztahové 

veličiny a nákladů fixních, jejichž výše není ovlivněna objemem pomocné a obslužné činnosti 

finálním výkonům v oddělených skupinách, patří kalkulace zpracované metodou ABC mezi 

kalkulace plných nákladů. Mezi její nedostatky se řadí omezení statického charakteru, 

vyjadřující průměrný podíl nákladů na kalkulační jednici pouze při konkrétním objemu 

výkonu. Výhodou této metody kalkulace je, že přináší nové informace pro řízení aktivit a 

činností, dále pro řízení po linii výkonů a pro řízení po linii útvarů. Nový informační pohled 

na náklady aktivit umožňuje posoudit jejich nákladovou náročnost a porovnat ji s jejich 

přínosy. Vytváří se tak tlak na eliminaci aktivit, které žádný efekt nepřinášejí nebo jejichž 

přidaná hodnota nabývá záporných hodnot. Mezi nevýhody této kalkulace se řadí její 

náročnost na rozsah zajišťovaných dat. Objem dat totiž vzrůstá přímo úměrně k počtu 

hodnocených aktivit.[6] 

Kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám přinášejí největší efekt v odvětvích, pro 

která, je charakteristický široký sortiment poskytovaných výkonů, pro jejichž realizaci je třeba 

celá řada nákladově náročných servisních činností. S jejich aplikací jsou největší zkušenosti 

zejména v oblastech zpracovatelského průmyslu s heterogenní výrobou a montážní 

technologií. Metoda se však uplatňuje i v obchodních firmách, bankovnictví a dopravě. 

Z hlediska rozhodovacích úloh, metoda přináší v kalkulační oblasti lepší podklady pro řešení 

úloh spojených s návrhem a zdůvodněním cen.[8] Dále poskytuje informace pro úlohy 

vycházejících ze znalosti plných výrobkových nákladů.  Aplikaci metody není příliš vhodné 

použít při zainteresování pracovníků na množství a kvalitě měřených dílčích aktivit, na jejichž 

plnění závisí výše odměny. Vede totiž ke snaze přesunovat náklady mezi aktivitami a jiným 

účelovým manipulacím znehodnocující vypovídací schopnost informací a možnost jejich 

dalšího využití k jiným účelům. 
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Obr. 3.2. Rozdíl tradičního přístupu a přístupu ABC v alokaci nákladů k produktům 

Tradiční přístup 

    Jediná alokace 

 

 

Přístup ABC 

1. alokace  2. alokace 

 

 

Dvojí alokace má za cíl odstranit nepřesnosti tradičních kalkulačních metod, speciálně 

pak neadekvátnost rozvrhových základen. V konceptu ABC se objevuje v procesu přiřazení 

nákladů k výkonům mezistupeň, kterým je aktivita. Princip metody ABC spočívá 

v identifikaci dostupných podnikových zdrojů a aktivit, pomocí kterých čerpání těchto zdrojů 

definujeme.  

Díky novému pohledu na náklady aktivit je možno posoudit jejich nákladovou 

náročnost a tu porovnat s jejich přínosy. Vylučují se tak aktivity, které nemají žádný přínos. 

Kalkulace metodou ABC poukazuje na nákladovou náročnost a příčinu této náročnosti u 

objemově malých výkonů. Tuto informaci pak firma může využít při cenovém vyjednávání. 

Metoda ABC přináší také kvalitnější zpracování rozpočtů režijních nákladů, které se nemění 

s objemem prováděných výkonů.   

3.3.5 Rozpouštění nákladů 

Jedním z předpokladů provedení a posouzení nákladového účetnictví je co 

nejjednoznačnější rozdělení nákladů fixních a nákladů variabilních. Důvody pro rozdělení 

nákladů jsou následující: 

Náklady Produkty

Zdroje Aktivity Produkty
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 Náklady podniku a jejich charakter se eviduje během zúčtovacího období a 

poskytují důležité informace a východiska pro racionalizační opatření při 

změně kapitálového vytížení; 

 Porovnání plánu a skutečnosti jednicových a nepřímých nákladů při kalkulaci 

úplných nákladů představuje podstatnou část nákladové kontroly. Tato 

kontrola vyžaduje rozdělení na fixní a variabilní složky. Předpokladem 

nabídkové kalkulace je stanovení variabilních nákladů jako přirážku 

k nepřímým nákladům; 

 Kalkulace plánovaných nákladů vyžadují pro stanovení plánovaných nákladů a 

pro zúčtování vnitropodnikových výkonů rozdělení nákladů na fixní a 

variabilní. 

Nejdůležitějšími metodami rozpouštění nákladů jsou metody analytické a syntetické. 

Analytické metody jsou založeny na vyhodnocení empiricky získaných skutečných údajů. 

Syntetickými metodami se pomocí analýzy získávají měřením a výpočtem do budoucna 

orientované hodnoty.  

Rozpouštění nákladů pomocí analytických metod lze provádět technickým, 

matematickým nebo grafickým způsobem. Tyto metody mají v praxi přednost před 

syntetickými metodami. Technické rozpouštění nákladů se provádí analýzou nákladových 

druhů vycházejících z podkladů účetní evidence.  Podklady tvoří externí a interní doklady o 

způsobu chování nákladových druhů při různém vytížení výrobních kapacit. V praxi to 

vypadá tak, že se zkoumá chování při změně činnosti každého nákladového druhu. 

Matematické rozpouštění nákladů se dá také nazvat jako matematické rozpouštění podle 

metody rozdílu a podílu. Tato metoda se použije v případě, kdy jsou známy dvě rozdílné 

situace činnosti a mají vždy určené celkové náklady. Dále v případech, kdy se předpokládá 

oblast využití kapacity, v níž je možný proporcionální průběh variabilních nákladů. Za splnění 

těchto předpokladů se rozpouští náklady pomocí srovnávací analýzy dvou situací. Nejdříve 

dochází ke stanovení rozdílu nákladů a referenční veličiny, následujícím krokem je výpočet 

variabilních nákladů na jednotku referenční veličiny. Poté se stanoví fixní náklady a variabilní 

náklady pro dané veličiny. Grafické rozpouštění nákladů je v mnoha případech podklad pro 

matematické stanovení podílu variabilních a fixních nákladů.  

Syntetické metody rozpouštění nákladů se používají k určení budoucí výše nákladů. 

V této souvislosti je významný budoucí vývoj nákladů z hlediska plánované činnosti. Fixní 
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náklady v tomto případě do doby kvantitativní nebo cenové úpravy zůstávají nezměněny. Na 

rozdíl od neměnných fixních nákladů se variabilních náklady proporcionálně vztahují 

k prováděným výkonům, na něž byly vynaloženy.  
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4 Řešení systému kalkulací v daném podniku 

 

4.1 Základní charakteristika firmy 

Firma Stolařství Lhotský vznikla v roce 1985 jako sdružení podnikatelů a od roku 

1995 má formu společnosti s ručením omezeným. Stolařství Lhotský, s.r.o. sídlí v obci 

Hlavnice. Předmětem podnikání společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku je truhlářství a 

dále koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Základní kapitál společnosti byl složen 

třemi společníky ve výši 12 773 000,00 Kč. Dva ze tří společníků jsou jednateli společnosti. 

Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně. 

Firma se zabývá především výrobou dřevěných oken, balkónových oken, balkónových 

a také vchodových dveří, se specializací na výrobu oken s novou konstrukcí z lepených 

třívrstvých hranolů. Konstrukce se vyrábí z několika druhů materiálu, jako je např. smrk cink, 

smrk fix, borovice, dub, modřín sibiřský apod. Díky těmto materiálům je zajištěna dokonalá 

materiálová stálost. Pro výrobu klasických oken je pak používáno smrkové nebo dubové 

dřevo. Pro povrchovou úpravu oken a dveří firma používá ekologické laky Renner, s možností 

různého barevného provedení. Zasklení se provádí tepelně izolačním dvojsklem nebo 

trojsklem, které firma nakupuje od externího dodavatele. Kromě klasického skla nabízí firma i 

možnost zasklení sklem bezpečnostním, protihlukovým, reflexním či ornamentálním. Okna 

jsou vybavena celoobvodovým kováním, které si firma sama nevyrábí, ale nakupuje externě. 

Obr. 4.1. Ukázka výroby společnosti stolařství Lhotský, s.r.o. 
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Společnost stolařství Lhotský, s.r.o. je natolik malým podnikem, že nemají žádným 

svým vnitřním podnikem vytvořenou podobu organizační struktury. Z mého pohledu by 

společnost mohla svou organizační strukturu rozdělit do dvou základních skupin. První 

skupinu bych nazvala výrobním úsekem. Na tomto úseku se provádí veškeré práce výrobního 

charakteru, které vedou k finálnímu dokončení výrobku. Druhý úsek společnosti jsem nazvala 

administrativní útvar, do něhož spadá činnost účetní společnosti a činnost jednatele 

společnosti, který se stará o získávání zakázek, jejich projednávání, personální a finanční 

činnost celé společnosti. Struktura podniku odpovídá liniové organizační struktuře, jejíž 

výhodou jsou přímé krátké vazby, které umožňují rychlé rozhodování a značnou operativnost. 

Výše popsaný návrh organizační struktury jsem také zpracovala do schematické podoby, viz 

následující obrázek. 

Obr. 4.2. Návrh organizačního schéma společnosti 

 

Ve firmě je zaměstnán již několik let stále stabilní počet zaměstnanců, jak je uvedeno 

v následující tabulce. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců během účetního období je 

uveden včetně členů řídících orgánů. 

Tab. 4.1. Počet zaměstnanců k 31. 12. 

Rok 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Počet zaměstnanců 11 11 11 11 10 9 

Zdroj: interní materiály podniku 

Vedení 
společnosti

Výrobní úsek
Administrativní 

útvar

Účetní a 
obchodní činnost



39 
 

4.2 Ekonomická charakteristika podniku 

V této části práce jsou uvedeny základní informace z rozvahy, a výkazu zisku a ztráty 

podniku, které byly poskytnuty z finančního účetnictví podniku. Účetní závěrku podnik 

zveřejňuje také na stránkách obchodního rejstříku. Účetnictví je vedeno jednou účetní, která 

pro účtování používá ekonomický a logistický software Horry. Jednatel společnosti se o 

hospodaření společnosti informuje průběžně, ale každý měsíc je paní účetní zpracován vnitřní 

report, který je předkládán jednatelům. Do celkové charakteristiky z účetních výkazů 

společnosti není zahrnut rok 2011, jelikož firma tento rok uzavírá a zveřejňuje až 

k poslednímu dni v měsíci červnu tohoto roku.  
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Tab. 4.2. Rozvaha společnosti v letech 2008 – 2010 (údaje v celých tisících Kč) 

Položka 2008 2009 2010 

Aktiva celkem 16 017 14 912 13 720 

Dlouhodobý majetek 8 915 8 246 7 633 

Dlouhodobý hmotný majetek 8 915 8 246 7 633 

Pozemky 753 753 753 

Stavby 6 282 6 110 5 938 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 806 1 318 888 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 74 65 56 

Oběžná aktiva 7 064 6 629 6 050 

Zásoby 418 624 380 

Materiál 320 526 363 

Nedokončená výroba a polotovary 0 0 17 

Výrobky 99 99 0 

Dlouhodobé pohledávky 389  345 345 

Pohledávky z obchodních vztahů 389 345 345 

Krátkodobé pohledávky 6 050 5 085 4 324 

Pohledávky z obchodních vztahů 5 713 4 938 4 207 

Stát-daňové pohledávky 244 1 3 

Krátkodobě poskytnuté zálohy 103 88 135 

Jiné pohledávky  -9 57 -20 

Krátkodobý finanční majetek 206 575 1 001 

Peníze 11 0 33 

Účty v bankách 194 575 968 

Časové rozlišení 38 37 37 

Náklady příštích období 38 37 37 

Pasiva celkem 16 017 14 912 13 720 

Vlastní kapitál 13 484 12 903 12 674 

Základní kapitál 12 773 12 773 12 773 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 95 216 216 

Zákonný rezervní fond 95 216 216 

Výsledek hospodaření minulých let -1 939 0 -86 

Neuhrazená ztráta minulých let -1 939 0 -86 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 555 -86 -230 

Cizí zdroje 2 533 2 008 1 046 

Rezervy 383 211 0 

Ostatní rezervy 383 211 0 

Dlouhodobé závazky 10 10 0 

Závazky z obchodních vztahů 10 10 0 

Krátkodobé závazky 1 921 1 656 1 046 

Závazky z obchodních vztahů 1 597 1 217 675 

Závazky ke společníkům 0 2 0 

Závazky k zaměstnancům 129 158 157 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 82 87 86 

Stát-daňové závazky a dotace 8 104 32 

Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 27 

Dohadné účty pasivní 103 88 67 

Jiné závazky 2 2 2 

Bankovní úvěry a výpomoci - dlouhodobé 219 131 0 

Časové rozlišení 0 1 0 

Výdaje příštích období 0 1 0 
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Tab. 4.3. Výkaz zisku a ztráty v letech 2008 – 2010 

(údaje v celých tisících Kč) 

Položka 2008 2009 2010 

Výkony 21 543 12 668 10 934 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 23 311 12 668 10 917 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -1 768 0 17 

Výkonová spotřeba 14 873 8 820 7 090 

Spotřeba materiálu a energie 9 269 5 543 5 706 

Služby 5 604 3 277 1 384 

Přidaná hodnota 6 670 3 849 3 844 

Osobní náklady 3 665 3 254 3 432 

Mzdové náklady 2 646 2 382 2 490 

Odměny členům orgánů společnosti 0   

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 906 757 830 

Sociální náklady 113 115 112 

Daně a poplatky 16 17 17 

Odpisy dlouhodobého majetku 622 669 662 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 32 86 66 

Tržby z prodeje materiálu 32 86 66 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 

20 39 42 

Prodaný materiál 20 39 42 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti  

-466 -154 -269 

Ostatní provozní výnosy 712 41 75 

Ostatní provozní náklady 926 331 149 

Provozní výsledek hospodaření 2 631 -181 -49 

Nákladové úroky 135 17 5 

Ostatní finanční výnosy 80 50 0 

Ostatní finanční náklady 26 31 38 

Finanční výsledek hospodaření -81 2 -43 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2 550 -179 -91 

Mimořádné výnosy 5 93 1 

Mimořádné náklady   139 

Mimořádný výsledek hospodaření 5 93 -138 

Výsledek hospodaření za účetní období 2 555 -86 -230 

Výsledek hospodaření před zdaněním 2 555 -86 -230 

Zdroj: interní materiály podniku 
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Obr. 4.3. Grafické vyjádření výnosů, nákladů a výsledku hospodaření v letech  

    2008 – 2010 (údaje v tis. Kč) 

 

 

 

Z výkazu zisku a ztráty je patrno, že v roce 2008 podnik vykazuje kladný hospodářský 

výsledek, který je tvořen z velké části v provozní činnosti a postačuje k pokrytí záporného 

finančního výsledku hospodaření. Znamená to, že podnik v roce 2008 hospodařil se ziskem. 

Výsledek hospodaření před a po zdanění se v roce 2008 nezměnil z důvodu, že firmě 

zpracovává daňové přiznání daňový poradce. Daň byla účtována ve výši 134 250,00 Kč na 

účtu 591000 a byla odvedena v šestém měsíci následujícího roku, tj. v roce 2009. V dalších 

letech již firma dosahovala záporných výsledků hospodaření. 

Účetnictví vede firma v plném rozsahu, které je zpracováno na úrovni analytických 

účtů. Analytická evidence společnost vede u účtů účtové třídy 0, dle jednotlivých druhů 

dlouhodobého majetku. Účet 311 pro odběratele a účet 321 pro dodavatele mají analytickou 

evidenci rozlišenou dle jednotlivých odběratelů, resp. dodavatelů. V tabulce 4.4., jsem uvedla 

příklad analytické evidence u nákladových účtů. Jestliže má nákladový účet za čísly 

označující syntetický účet, první číslo analytické evidence číslo 9 jedná se o náklad, který 

není daňově uznatelný.  
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Tab. 4.4. Ukázka analytická evidence vybraných účtů účtové třídy 5 

5011xx Spotřeba materiálu – režijní náklady 

5012xx 

 501200 

 501210 

 501220 

 501230 

Spotřeba materiálu – přímý materiál 

Nátěrové hmoty 

Kování 

Sklo 

řezivo 

5014xx Rozpouštění doprovodných nákladů - dopravné 

502000 

 502100 

 502200 

 502300 

 502400 

Spotřeba energie 

Spotřeba elektrické energie 

Spotřeba plynu 

Spotřeba páry 

Spotřeba vody 

  Zdroj: interní materiály podniku 

 

Firma oceňuje nakupované zásoby pořizovacími cenami a v účetnictví účtuje 

způsobem „A“. Vedlejší náklady související s pořízením zásob jsou obvykle zahrnovány do 

pořizovacích cen. Náklady významného charakteru jsou rozpouštěny výpočtem podle 

kalkulací dle obratu materiálu. Ve společnosti je sestavován odpisový plán pro běžný 

kalendářní rok podle jednotlivých druhů dlouhodobého majetku v návaznosti na předcházející 

rok. Při výpočtu odpisů je vycházeno ze vstupní ceny majetku, ve které je oceněn v účetnictví 

a doby použitelnosti majetku, která je stanovena při zařazení do užívání. Odpisy jsou 

rovnoměrné, do výše vstupní ceny dlouhodobého majetku. Dlouhodobý drobný hmotný 

majetek oceněn v částce od 25 000,00 Kč do 40 000,00 Kč firma účtuje na účet 022 AE a 

odepisuje jej v hodnotě 50 % v roce pořízení a 50 % v druhém roce užívání. 

V roce 2010 firma tvořila pouze účetní rezervy, jejichž zůstatek k 31. 12. 2010, činil 

nula Kč. Souhrnná výše pohledávek ke konci účetního období roku 2010 byla 4 591 tis. Kč, 

kdy z toho do lhůty splatnosti činily pohledávky 2 776 tis. Kč a po lhůtě splatnosti 1 815 tis. 

Kč. Souhrnná výše závazků a zároveň výše závazků do lhůty splatnosti činily k 31.12.2010 

675 tis. Kč.  
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Ekonomická krize, která se začala projevovat již v zimě roku 2008 a nadále 

pokračovala a vedla ke snížení realizovaných zakázek společností. Spouštěcím mechanismem 

bylo omezení investic i spotřeby a to ve všech segmentech trhu. V tomto období všichni na 

trhu začali fungovat v nouzovém režimu, tento fakt je patrný ze statistik zahajovaných a 

dokončovaných staveb. Rok 2008 se v prvních třech čtvrtletích vyvíjel pro firmu 

bezproblémově, v posledním se růst objemu výroby zpomalil. Stavebnictví je obor, ve kterém 

se pokles poptávky projeví okamžitě, oživení pak přichází pozvolna. Snížený počet zakázek 

se projevuje i na výsledku v dalších letech. Nepříznivá situace na stavebním trhu je způsobena 

také nízkým podílem exportu. Dle prognóz se očekává v roce 2012 propad českého 

stavebnictví až o 9,2 procenta. Návrat k růstu dle výsledků prezentovaných výzkumem 

stavebnictví se neočekává ještě ani v roce 2013. Další vývoj trhu může být ovlivněn také 

státními podporami, které směřují do revitalizace rodinných a bytových domů. Mezi jeden z 

nejznámějších programů, který podporoval výrobu oken, byl program Zelená úsporám. Také 

státní podpora investičních nástrojů, jako je stavební spoření a hypotéky ovlivňují poptávku 

na daném trhu.  

Na trhu zabývající se výrobou oken a dveří existuje vysoká míra konkurence. Jen 

v moravskoslezském kraji se nachází okolo 360 firem. V okresu Opava se z toho nachází asi 

27 firem vyrábějící okna. Do toho počtu nejsou zahrnuty firmy zabývající se pouze prodejem 

oken, jejichž počet se také pohybuje v desítkách. Firma se tedy musí zaměřit na koncového 

zákazníka a nabídnout mu optimální poměr ceny a výkonu.  

4.3 Kalkulační systém podniku 

Kalkulace cen oken či dveří je výpočet ceny z vlastních nákladů a požadovaného zisku 

metodou úplných nákladů. Pro kalkulaci ceny společnost nepoužívá žádný počítačový 

program, ale kalkulaci si počítá jednatel společnosti Stolařství Lhotský sám, a to před 

samotnou výrobou okna, jedná se tedy o kalkulaci předběžnou. Tato kalkulace se provede na 

základě sdělených rozměrů výrobku. Výsledná cena se dále odvíjí od výběru profilu a 

materiálu, typu zasklení z hlediska tepelně-izolačních vlastností skla a dále také na množství 

doplňků, jako je kování, bezpečnostní zámky, kliky apod. Vyčíslená cena v rámci 

vypracované cenové nabídky se předkládá zákazníkovi, který se na jejím základě rozhodne 

pro společnost, která zakázku zrealizuje. Z důvodu konkurenčních bojů může být z vypočtené 

ceny poskytnuta sleva. Na konci roku se provádí kalkulace skutečně vynaložených mzdových 

a vnitropodnikových nákladů. Konečná cena pro zákazníka však už byla daná a tudíž ji už 
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zpětně nelze měnit. Toto skutečné vyčíslení nákladů a rozpočítání na jednotlivé zakázky 

ukáže, zda daná zakázka byla zisková či ztrátová. Obě tyto varianty výsledků jsem názorně 

ukázala v kapitole 4.6.  

Kalkulace výrobku je provedena vyčíslením skutečných nákladů na přímý materiál a 

vynásobením koeficientem. Tento koeficient v sobě obsahuje výrobní režii, správní režii a 

režijní mzdové náklady. Koeficient se mění jedenkrát ročně v závislosti na souhrnných 

ročních výsledcích zpracovaných účetní, které obsahují údaje o skutečně vynaložených 

mzdových a režijních nákladů v příslušném roce.  Souhrnné výsledky o skutečných mzdových 

a režijních nákladech v daném roce jsou uvedeny v tabulce 4.5. Dle těchto údajů se nastaví 

rozmezí výše koeficientu na další rok. V níže uvedených příkladech je například používán pro 

výpočet výsledné prodejní ceny koeficient v rozmezí od hodnoty 1,8 do 1,9. Velikost 

koeficientu se také odvíjí na základě velikosti okna, jeho atypičnosti a vyšších nároků při 

výrobě. Tento koeficient mi byl společností sdělen, postup pro výpočet mi však nebyl 

poskytnut. 

Tab. 4.5. Mzdové a režijní náklady v roce 2010 (údaje v celých Kč) 

Celkové náklady k 31.12. 11 305 879  

Režijní náklady bez mzdových nákladů 2 077 591 

Mzdové režijní náklady 2 285 360  

Režijní náklady celkem 4 362 952 

Celkové mzdové náklady (účet 521 + 524) 3 312 691  

Přímé náklady bez mzdových nákladů 5 915 597 

Režijní náklady celkem na 1 Kč PN 0,91 

Z toho režijní náklady 0,35 

Z toho: mzdové náklady  0,56 

Celkem odpracovaných hodin (a hrazených neodpracovaných) 20 493 

Režijní a mzdové náklady na 1 hodinu  263 

Zdroj: interní materiály podniku 
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4.4 Kalkulace a výběrové řízení 

I když v posledních letech společnost neprováděla zakázku na základě výběrového 

řízení, dříve se jich účastnila i několik realizovala. Výběrovým řízením prošla a získala 

zakázky na výrobu oken a dveří například pro nemocnici v moravskoslezském kraji, 

železniční stanici v Ostravě, budovu hasičské zbrojnice, apod. Při výběrovém řízení dochází 

k ocenění celé zakázky. Dále jsou zadavatelem sděleny veškeré požadavky týkající se např. 

termínu uskutečnění, termínu dokončení celé zakázky, přesně stanoveného materiálu, předem 

určeného časového fondu na zakázku, atd. Na základě těchto údajů dochází k vytvoření 

nabídky, která přechází do výběrového řízení. Pokud stanovená cena zadavateli vyhovuje, 

zasílá společnosti objednávku, na jejímž základě je zakázka realizována. V některých 

případech může firma získat zakázku i v případě, že nenabídla nejmenší cenu. Tento fakt je 

způsoben například kvalifikovanými zaměstnanci, schopností úspor v časovém fondu, 

flexibilitou při vyjednávání cen, referencemi na daný podnik nebo dlouholetými zkušenostmi 

v oboru.   

Firma Stolařství Lhotský je často poptávána bez výběrového řízení. Na základě 

poptávky je vyhotovena cenová nabídka, která slouží zákazníkovi k výběru společnosti, které 

svou zakázku svěří.  

 

4.5 Kalkulace vybraných zakázek podniku 

Cena každé položky kalkulačního vzorce na jednici je určena podle cenové kalkulace 

výrobku jako násobek rozměrů daného výrobku a jednotkové ceny. Jednotková cena pro sklo 

a kování je dána cenovou nabídkou od externích dodavatelů, jimž byl požadavek na 

vyhotovení nabídky zadán, a na jejímž základě je obchodní partner vybrán. Poté je 

vykalkulována cena pro zákazníka.  

Kalkulace zakázky A 

V první fázi kalkulace je nastíněna tvorba konečné ceny jednoho výrobku, v tomto případě 

okna o rozměrech 1 240 x 1 240 mm, které je součástí jednoho z typu oken vyráběných 

v zakázce A.  
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Tab. 4.6. Přímý materiál 

Položka Výpočet 
Jed. cena 

Kč 

Celková 

cena 

Dřevo 2 x 1,4 + 2 x 1,4 + 4 x 1,4 + 2 x 1,4 = 14 metrů 114,- 1 596,- 

Barva 1,24 x 1,24 = 1,54  

zaokrouhleno firmou na1,6 m
2
 

550,- 880,- 

Sklo Dle ceníku  1 900,- 

Kování Dle ceníku  1 000,- 

∑Přímý materiál   5 376,- 

koeficient 1,85   

Výsledná cena 5 376 x 1,85 = 9 945,6 zaokrouhleno na 9 950,-  9 950,- 

Vzorec pro výpočet spotřeba dřeva pro dvoukřídlé okno o rozměrech 1 240 mm na 1 240 mm 

v metrech je: 

2 x šíře rámu + 2 x výška rámu + 4 x výšky křídel + 2x šíře křídel 

Pro okna o rozměrech 1 240mm na 1 240mm je potřeba uvažovat s rezervou na 

prořezání, tudíž se pro výpočet se počítá s rozměrem 1400 mm. Cena barvy se dle typu a 

technologických vlastností nátěru pohybuje v rozmezí od 500,00 Kč až do 600,00 Kč za metr 

čtvereční. Výsledná cena je zaokrouhlena společností z 9 945,60 Kč na prodejní cenu 

9 950,00 Kč. 

Při výpočtu jednotlivých položek přímého materiálu dochází průběžně k různému 

zaokrouhlování, ze strany společnosti. Veškeré provedené zaokrouhlování je popsáno 

v tabulce ve sloupečku výpočet. V použitém koeficientu 1,85 jsou zahrnuty režijní náklady, 

jako je výrobní a správní režie a také mzdové režijní náklady.  

V následující tab. 4.7 je znázorněna cenová nabídka celé dané zakázky A, jejíž 

součástí je i výše znázorněna kalkulace okna o rozměrech 1 240 x 1 240 mm. Pro okno 

s rozměry 1 300 x 3 750 mm, které je taktéž součástí zakázky A již kalkulaci prodejní ceny 

popsanou nemám, jelikož jednatel společnosti tuto kalkulaci provádí ručně a není ke 

konkrétní zakázce přikládána ani jinak archivována. Vyčíslení přímého materiálu a kalkulace 

prvního okna byla zpracována znovu na základě mé žádosti. Zároveň bych chtěla poukázat na 
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tento nedostatek. Pro společnost by bylo jistě efektivnější, kdyby tyto údaje ke každé zakázce 

měla i zpětně k dispozici.  

Tab. 4.7. Cenová nabídka – zakázka A  

Popis položky Ks Cena/ks Celkem Kč 

okno 1240 x 1240 2 9 950,- 19 900,- 

okno 1300 x 3750 3 22 610,- 67 830,- 

Příplatek za bezpečnostní sklo 2 1 567,- 3 134,- 

Montáž oken   8 000,- 

Doprava   8 300,- 

Cena celkem bez DPH   107 164,- 

 

V cenové nabídce je možno vidět výše kalkulované okno o rozměrech 1 240 x 1 240 

mm, s prodejní cenou 9 950,00 Kč za kus. Celkem v zakázce byly vyrobeny dva kusy oken 

prvního typu a tři kusy okna o rozměrech 1 300 x 3 750 mm. Cena příplatku za bezpečnostní 

sklo, se stejně jako v případě vyčíslení spotřeby materiálu – skla odvíjí od nabídky externího 

dodavatele.  

Pro výpočet ceny za montáž oken má firma vzorec. K ceně za montáž oken se dojde 

vynásobením obvodu okna a cenou od 135,00 Kč do 145,00 Kč a počtem kusů oken. Uvedená 

cena 135,00 Kč až 145,00 Kč je cena za běžný metr a odvíjí se od složitosti montáže a 

zasazení daného okna. U zakázky A cena za montáž odpovídá částce 8 000,00 Kč.   

Výpočet ceny za položku doprava se řídí počtem ujetých kilometrů vynásobených 

cenou 15,- Kč za jeden ujetý kilometr. Cena za kilometr se upravuje v závislosti na stavu ceny 

benzínu na trhu. Vliv na konečnou cenu za dopravu má také dohoda mezi zákazníkem a 

společností. U vyčíslování dopravy není prováděna žádná další kalkulace. Zakázka A byla 

dodána do města Český Brod, který je vzdálen od obce Hlavnice cca 270 kilometrů. Pro 

zakázku počítáme tedy ujetých celkem 540 kilometrů. Pokud použijeme uvedenou cenu 15,00 

Kč za jeden ujetý kilometr, dojdeme k částce 8 100,00 Kč. Do ceny dopravy je také připočten 

poplatek za manipulaci, u této zakázky činí poplatek 200,00 Kč a výsledná cena montáže je 

8 300,00 Kč. 
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Na konci roku je provedeno celkové shrnutí vybrané zakázky. Tato výsledná tabulka 

obsahuje informace o skutečně vynaložených přímých a mzdových nákladech, 

vnitropodnikových nákladech, atd.  

Přímý materiál   28 293,20 Kč 

 Spotřeba dřeva  10 260,00 Kč 

 Spotřeba kování  10 435,70 Kč 

 Spotřeba nátěrové hmoty 7 597,50 Kč 

Přímé mzdy     108,08 Kč 

 Mzdové náklady  80,00 Kč 

 Zákonné pojištění  28,08 Kč 

Přímé náklady celkem  28 401,28 Kč 

Vnitropodnikové náklady  67 699,94 Kč 

 Výrobní režie   46 241,25 Kč 

 Správní režie   21 458,69 Kč 

Úplné vlastní náklady výkonu 96 101,22 Kč 

Zisk     11 062,78 Kč 

Prodejní cena   107 164,00 Kč 

 

Vnitropodnikovými náklady se rozumí výrobní a správní režie. Výrobní a správní 

režie jsou v podniku rozpouštěny měsíčně poměrem režijních nákladů v běžném měsíci 

k přímým nákladům jednotlivých činností. Při tomto měsíčním reportu dané zakázky, dochází 

k vyčíslení skutečné výše přímých nákladů činnosti a k rozpouštění režií. Výroba zakázky A 

probíhala ve dvou měsících a režijní náklady byly rozpouštěny způsobem popsaným v tabulce 

4.8 a v tabulce 4.9. Mzdové náklady k jednotlivým zakázkám nejsou až tak přesné. 

Zaměstnanci si sice zapisují na jednotlivé zakázkové listy počet odpracovaných hodin na dané 

zakázce, často však dochází k tomu, že je rozpracováno více zakázek a zaměstnanec si zapíše 

odpracované hodiny pouze k zakázce, na které pracoval většinu dne. Dalším problémem je 

mzda jednatelů, která spadá do mzdových nákladů režijních, ale tito jednatelé se zároveň 

podílejí také na výrobní činnosti. V případě že na zakázce také pracují v oboru výroby, tvoří 
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jejich mzda zároveň i přímé náklady na zakázku. Z tohoto důvodu mzdové náklady zakázky 

nejdou a nejsou na tuto zakázku přesně stanovitelné. Společnosti bych proto doporučila 

pořízení softwaru pro evidenci a vyhodnocení zakázek. Na trhu existuje celá řada 

softwarových programů, jehož koupi, by měla společnost zvážit. Společnosti bych doporučila 

například software značky CONT - KUD, blíže pak modul CONT – ZAK, který umožňuje 

evidovat náklady kalkulované i skutečně vynaložené na každou zakázku.  

Prodejní cena je cena vyčíslená v cenové nabídce, která byla zpracovaná pro 

zákazníka. Daná zakázka A byla pro společnost zisková a přinesla společnosti zisk ve výši 

11 062,78 Kč.  

Tab. 4.8. Rozpouštění správní a výrobní režie v měsíci listopad 

 Náklady činnosti Přímé náklady celkem Režie celkem  Rozpuštěno 

Správní režie 23 392,78 154 789,81 117 769,73 17 798,08 

Výrobní režie 23 392,78 154 789,81 271 023,79 40 958,77 

 

V měsíci listopad, dle interních materiálů společnosti, bylo na zakázku vynaloženo 23 

392,78 Kč a celkové přímé náklady v tomto měsíci byly 154 789,81 Kč. Celková správní 

režie v daném měsíci činila pro všechny zakázky 117 769,73 Kč a na danou zakázku A bylo 

rozpuštěno 17 798,08 Kč. Celková výrobní režie činila 271 023,79 Kč a v zakázce bylo 

rozpuštěno 40 958,77 Kč.  

Tab. 4.9. Rozpouštění správní a výrobní režie v měsíci prosinec 

 Náklady činnosti Přímé náklady celkem Režie celkem  Rozpuštěno 

Správní režie 5 008,50 224 248,59 163 898,92 3 660,61 

Výrobní režie 5 008,50 224 248,59 236 515,71 5 282,48 

 

V prosinci se na zakázku A vynaložila na přímý materiál a mzdy částka 5 008,50 Kč. 

Celkové přímé náklady v daném měsíci pro všechny zakázky činily 224 248,59 Kč. Správní 

režie byla rozpuštěna v částce 3 660,61 Kč. Celkem v prosinci pro všechny zakázky byla 

správní režie ve výšce 163 898,92 Kč. Výrobní režie v tomto měsíci byla rozpuštěna ve výši 

5 282,48 Kč. Součet nákladů činnosti za měsíc listopad, tj. 23 392,78 Kč a měsíc prosinec, tj. 

5 008,50 Kč, dává dohromady částku skutečně spotřebovaného přímého materiálu a přímých 
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mezd ve výši 28 401,28 Kč. Součet rozpuštěné správní režie v měsíci listopad ve výši 

17 798,08 Kč a správní režie za prosinec ve výši 3 660,61 Kč, dává dohromady částku 

21 458,69 Kč, která je vyčíslena na konci roku v celkovém shrnutí vybrané zakázky. Stejným 

způsobem, tzn. součtem rozpuštěné výrobní režie za měsíc listopad, která činila 40 958,77 Kč 

a částkou 5 282,48 Kč rozpuštěnou v měsíci prosinec se vypočte celková výrobní režie, která 

činila 46 241,25 Kč. 

 

Kalkulace zakázky B 

Kalkulace druhé vybrané zakázky se týká výroby obloukových oken pro rodinný dům. 

V této zakázce bylo vyrobeno šest různých typů obloukových oken. Celkový počet 

vyrobených oken v této zakázce bylo osmnáct kusů. Zakázka B obsahovala následující 

položky. 

Tab. 4.10. Zakázka B – konkurenční nabídka (údaje v Kč) 

Položka Cena za ks Množství Cena za množství 

Okno – typ 1 17 142,42 5 85 712,10 

Okno – typ 2 19 335,28 7 135 346,96 

Okno – typ 3 (pravý) 15 031,35 1 15 031,35 

Okno – typ 4 20 946,14 2 41 892,28 

Okno – typ 5 19 505,05 2 39 010,11 

Okno – typ 6 (levý) 15 031,35 1 15 031,35 

Cena celkem   332 024,16 

 

Při realizaci zakázky B společnost nepostupovala stejně jako v případě předchozí 

zakázky. Nebyla zde dopředu stanovena cena jednotlivých oken. Vyčíslení cen jednotlivých 

typů oken a dále také cenová nabídka, byla vyčíslena jinou firmou, kterou daný zákazník také 

oslovil. Z tohoto důvodu u zakázky B neuvádím předběžnou kalkulaci, nýbrž pouze 

souhrnnou zjištěnou po skončení zakázky. Z důvodu získání zakázky B pro sebe, společnost 

přistoupila na kalkulaci ceny nabídky zpracovanou a nabídnutou konkurenční společností. 

Zmíněná zjednodušená kalkulace ceny nabídky vypadala následovně: 
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Tab. 4.11. Kalkulace ceny nabídky (údaje v Kč) 

 Cena dodávky před slevou Sleva Cena dodávky po slevě 

Cena výrobků 332 024,16 50 % 166 012,08 

Cena montáže   0,00 

Smluvní cena celkem   165 000,- 

Zákazníkovi firma danou zakázku vyčíslila v hodnotě 332 024,16 Kč a byla mu 

poskytnuta sleva ve výši cca 50 %. Výsledná cena se rovnala částce 165 000,00 Kč. 

Společnost stolařství Lhotský převzala tuto kalkulaci a danou zakázku zrealizoval. 

Po skončení zakázky vypadala souhrnná kalkulace, obsahující údaje o skutečně 

vynaložených nákladech na zakázku takto: 

 

Přímý materiál   59 734,31 Kč 

 Spotřeba dřeva  39 096,50,- Kč 

 Spotřeba kování  6 195,40 Kč 

 Spotřeba nátěrové hmoty 8 811,88 Kč 

 Spotřeba skla   5 630,53 Kč 

Přímé mzdy     24916,63 Kč 

 Mzdové náklady  18 457,00 Kč 

 Zákonné pojištění  6 459,63 Kč 

Přímé náklady celkem  84 650,94 Kč 

Vnitropodnikové náklady  100 427,10 Kč 

 Výrobní režie   67 019,10 Kč 

 Správní režie   33 408,00 Kč 

Úplné vlastní náklady výkonu 185 078,04 Kč 

Ztráta     20 078,04 Kč 

Prodejní cena   165 000,00 Kč 
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V položce přímé mzdy je obsažen, jak plat zaměstnanců pracujících na dané zakázce, 

tak zákonné sociální a zdravotní pojištění. Výrobní režie a správní režie je v podniku 

rozpouštěna měsíčně poměrem celkových režijních nákladů v běžném měsíci k přímým 

nákladům té dané činnosti. 

Zakázka B byla pro společnost ztrátová. Důvodem je převzetí ceny a vyčíslená sleva 

ve výšce 50 %. Pokud by nedošlo k poskytnutí slevy a společnost by zakázku realizovala 

např. v podobné výši, jako byla vyčíslena konkurenční firmou před slevou, dosáhla by zisku 

minimálně ve výši 146 946,12 Kč. 

Zakázka B byla zpracovávána v měsících červenec, srpen a září. V následujících 

tabulkách je znázorněno rozpouštění režijních nákladů v jednotlivých měsících výroby 

zakázky B. 

Tab. 4.12. Rozpouštění správní a výrobní režie v měsíci červenec 

 Náklady činnosti Přímé náklady celkem Režie celkem  Rozpuštěno 

Správní režie 39 096,50 233 297,14 110 125,61 18 455,11 

Výrobní režie 39 096,50 233 297,14 224 363,30 37 599,36 

V červenci byly na zakázku vynaloženy náklady ve výši 3 9096,50 Kč a celkové přímé 

náklady v tomto měsíci pro všechny zakázky byly 233 297,14 Kč. Celková správní režie 

v daném měsíci činila pro všechny zakázky 110 125,61 Kč a na danou zakázku B bylo 

rozpuštěno 18 455,11 Kč. Celková výrobní režie činila 224 363,30 Kč a v zakázce bylo 

rozpuštěno 37 599,36 Kč.  

Tab. 4.13. Rozpouštění správní a výrobní režie v měsíci srpen 

 Náklady činnosti Přímé náklady celkem Režie celkem  Rozpuštěno 

Správní režie 41 910,36 354 939,20 114 268,57 13 492,55 

Výrobní režie 41 910,36 354 939,20 230 335,30 27 197,43 

Celková správní režie v daném měsíci činila pro všechny zakázky 114 268,57 Kč a na 

danou zakázku B bylo rozpuštěno 13 492,55 Kč. Celková výrobní režie činila 230 335,30 Kč 

a v zakázce bylo rozpuštěno 27 197,43 Kč. 
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Tab. 4.14. Rozpouštění správní a výrobní režie v měsíci září 

 Náklady činnosti Přímé náklady celkem Režie celkem Rozpuštěno  

Správní režie 3 644,08 375 255,86 150 381,15 1 460,34 

Výrobní režie 3 644,08 375 255,86 228 846,82 2 222,31 

Celková správní režie činila pro danou zakázku 33 408,00 Kč. K této částce se dojde 

součtem rozpuštěných režií za jednotlivé měsíce, tj. součtem částky 18 455,11 Kč, částky 

13 492,00 Kč a 1 460,00 Kč. Celková výrobní režie, skládající se z částek 37 599,36 Kč, 

27 197,43 Kč a 2 222,31 Kč, činila 67 019,10 Kč. 

Dle mého názoru pro firmu není příliš vhodné se pouštět do takovýchto ztrátových 

zakázek, jelikož nevedou k žádnému zlepšení situace společnosti a dosažení kladného výsledku 

hospodaření. 

4.6 Závěrečné zhodnocení a návrhy společnosti 
 

Podnik sestavuje předběžné i výsledné kalkulace. V první fázi jsou stanoveny 

materiálové náklady. Veškeré režijní náklady jsou obsaženy v koeficientu, kterým jsou 

vynásobeny přímé materiálové náklady. Koeficient je stanoven na následující rok v určitém 

rozmezí na základě souhrnných informací o režijních a mzdových nákladech vypracovaných 

na konci roku. Pro rok 2011, tzn. ve výše znázorněných kalkulací, se používá koeficient 

v rozmezí 1,8 – 1,9. Rozhodnutí o výši koeficientu na daný výrobek použít je ovlivněno 

rozměry výrobku, jeho náročností nebo na základě jeho neobvyklých požadavků a je 

provedeno majitelem společnosti. Tímto součinem společnost vyčíslí výslednou prodejní cenu. 

Následně je vytvořena cenová nabídka, která navíc kromě cen výrobků obsahuje také položku 

montáž a doprava. Pro vyčíslení ceny montáže je používán konkrétní vzorec, ale obsahuje 

také část mzdových nákladů. Mzdové náklady na jednotlivé zakázky nejsou stanoveny přesně. 

Nemožnost vyčíslit skutečné mzdové náklady vychází jednak z důvodů nepřesného zapisování 

odpracovaných hodin k dané zakázce, které si dělníci mají vést. A dále také z důvodů, že 

jednatelé společnosti, jejichž mzdy spadají do nákladů režijních, se podílejí také na výrobě, 

čili by jejich mzdy měly být zároveň přímým nákladem výrobku. Z tohoto důvodu bych firmě 

doporučila pořídit si software zaměřený na zakázkovou výrobu, který by pomohl vyčíslit 

skutečné náklady vynaložené pro každou zakázku. Na trhu existuje několik těchto softwarů, 

které mohou používat i menší firmy.  
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Na stanovení kalkulace pomocí příslušného koeficientu neshledávám u tak malé 

společnosti, jako je firma stolařství Lhotský, nic špatného. Avšak dle mého názoru by pro 

společnost mohlo mít větší přínos, kdyby zavedla efektivnější vedení mzdových nákladů na 

zakázku a zahrnula by tak do předběžné kalkulace údaje přesnější, tzn. více se blížící 

skutečnosti. Společnost by místo koeficientu mohla kalkulace počítat pomocí dále navrženého 

vzorce:  

 Přímé náklady 

- Náklady na přímý materiál včetně nákladů na jeho pořízení 

- Náklady na přímé mzdy 

- Ostatní přímé náklady, zdravotní a sociální pojištění 

 Nepřímé náklady 

- Správní režie 

- Výrobní režie 

 Zisk 

- CENA 

 

Výhodou pro společnost by mohlo být, že zpracovává výsledné kalkulace, díky které 

má společnost přehled o konečné výnosnosti jednotlivých zakázek. Díky výsledné kalkulace je 

možno získat přehled a odvodit efektivitu zakázky. Avšak aby mohlo docházet k porovnání 

předběžné a výsledné kalkulace, musela by společnost obě tyto kalkulace obsahově sjednotit. 

Momentálně je předběžná kalkulace obsahově od výsledné natolik odlišná, že nemůže 

docházet k jejich srovnání a k zjišťování odchylek. 

Dle mého názoru by společnost měla sledovat z dlouhodobého hlediska vývoj inflace a 

na základě jejího vývoje například jednou ročně zvýšit cenu. Při zvyšování ceny je ale třeba 

sledovat také konkurenci, které na trhu výroby oken není zrovna málo.  
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5 Závěr 
 

Kalkulace jsou nedílnou součástí při řízení podniku. Jejich pomocí se stanoví nejen 

cena produktu, ale na jejich základě členové vedení společnosti provádí rozhodnutí týkající se 

správného fungování společnosti. Další z funkcí kalkulace je funkce kontrolní, kdy výstupy 

kalkulace jsou používány i v dalších analytických propočtech, splňujících hlavně informační 

funkci. Význam kalkulace spočívá především ve stanovení nabídkové ceny, stanovení limitu 

nákladů, sledování efektivnosti jednotlivých produktů a významu při sestavování rozpočtů. 

Vnitropodnikové účetnictví slouží k poskytování informací pro řízení podniku, které finanční 

účetnictví poskytnout nemůže. Jedná se především o evidenci, která je zaměřena, tzn., sleduje 

hospodaření uvnitř účetní jednotky. VPÚ má význam jako nástroj vnitropodnikového 

ekonomického řízení. VPÚ porovnává plánované náklady se skutečnými náklady, je tedy 

nástrojem pro řízení nákladů v podniku. . 

V úvodu práce jsem zmínila cíl diplomové práce, kterým bylo na základě zjištěných 

poznatků ohodnotit kalkulační systém a případně navrhnout řešení na zlepšení kalkulačního 

systému v konkrétním podniku.  První dvě části diplomové práce jsou teoretické, kdy jsem 

vycházela hlavně z odborné literatury. V této teoretické části jsem se zabývala 

charakteristikou základních oblastí a pojmů týkajících se manažerského účetnictví. Následně 

jsem se zaměřila na vymezení kalkulací a jejich systému a dále na popis metod a druhů 

kalkulací.  

Získané teoretické poznatky byly požity v praktické části a to k analýze kalkulačního 

systému a jeho využití ve vybrané společnosti. Společnost využívá předběžnou cenovou 

kalkulaci. Pro kalkulaci ceny společnost nepoužívá žádný počítačový program. V poslední 

kapitole praktické části jsem společnosti navrhla určitá opatření týkající se způsobu tvorby 

ceny. Doporučení by měla společnosti pomoci zefektivnit systém tvorby ceny. Pro společnost 

by bylo přínosem, kdyby pro výpočet kalkulací, tzn. prodejní ceny, využívala některý 

z počítačových ekonomických softwarů, kterých je na trhu několik i pro malé podniky. I když 

předběžná kalkulace nákladů nemůže nikdy dospět ke zcela přesnému rozdělení společných 

nákladů, dle mého názoru by díky tomuto speciálnímu programu docházelo k účinnějšímu 

rozpočítání nákladů na zakázku. Takto přesněji stanovená kalkulace může být věrohodným 

podkladem jak pro cenová rozhodnutí, tak i pro řízení podniku z výkonového hlediska. Díky 

tomuto přesnějšímu stanovení nákladů a cen by společnost mohla podle mého názoru 

dosahovat kladného hospodářského výsledku. Otázkou však zůstává, zda by společnost při 
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navýšení prodejních cen uspěla na konkurenčním trhu, který je v oblasti výroby a prodeje 

oken nemalý. Ke zvýšení prodeje by mohlo dojít také zvýšenou marketingovou strategií, nebo 

znovu zavedením státních dotačních programů. Tyto dotační programy byly zatím státem 

pozastaveny, ale jejich obnova není vyloučena.   
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