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1. Úvod 

 

V dnešní době stále více roste význam informací, ze kterých by mohl podnik vycházet 

a se kterými by mohl pracovat. Stávají se stěžejním bodem jak pro plánovací, tak i pro 

rozhodovací procesy. Je možné tedy říct, že kvalitní a dostatečně podrobné informace 

v závislosti na snaze se informacím přizpůsobit a ochotě pracovat s nimi jsou základem pro 

prosperující podniky.  

 

Informační základna podniků je tvořena několika okruhy. Mezi nimi figuruje i 

manažerské účetnictví a jeho subsystémy. Vzhledem k zaměření této bakalářské práce budu 

zmiňovat zejména dva ze tří subsystémů, a to vnitropodnikové účetnictví a kalkulace. Oba 

tyto pojmy a jejich obsahová náplň jsou pro výrobní proces a jeho následné ohodnocení velice 

důležité. Pokud podnik zjistí na základě získaných informací nesrovnalosti nebo problém 

v předpokládaném vývoji své prosperity, při řízení výroby a v jiných oblastech podnikového 

procesu, je třeba provést kroky k jeho řešení. Není možné takovéto informace přecházet bez 

sebemenšího zamyšlení vzhledem k dopadu na budoucí prosperitu firmy.  

 

Výroba produktů s cílem zajistit si dostatek prostředků pro obživu byla základem 

současného podnikání, i zde hrály informace důležitou roli a pojily se s prvopočátky 

kalkulování. Prvotní snahou výrobců bylo zjistit, kolik je tyto výkony stojí a kolik z nich 

plyne užitku pro ně samotné. Začátky propočítávání podnikových výkonů tedy sahají již 

hluboko do minulosti. Způsoby výpočtů byly velice jednoduché a z dnešního pohledu pouze 

orientační. Těmto výpočtům se později přiřadil oficiální název kalkulace. Kalkulační metody 

se postupem času měnily. S rozvojem účetnictví, teorií nákladů, s rostoucími poznatky o 

cenách, rozvojem výrobních technologii a procesů se postupy výpočtů zdokonalovaly, 

propracovávaly, ale také komplikovaly. Jedna z nejstarších kalkulačních metod byla kalkulace 

výsledná. Prostřednictvím zmíněného vývoje se objevují i další druhy a poddruhy kalkulací 

jako předběžná a propočtová, kalkulace úplných a neúplných nákladů a další. Význam 

kalkulací tedy stále rostl a v dnešní době jsou důležitým nástrojem pro stanovení nákladů a 

následné ceny, pro dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé i operativní rozhodování podniku. 

K vyčíslení ceny a nákladů se používají oficiální postupy, na základě kterých mohou příslušní 

pracovníci jejich výši vykalkulovat. Podrobněji se budu zaměřovat na oblast kalkulací ve 3. 

kapitole této bakalářské práce.  



 

6 
 

Dalším důležitým bodem pro podnik je snaha obstát na trhu. To je jeho dlouhodobým 

cílem. I zde mají velký význam informace získané mimo jiných i z oblastí vnitropodnikového 

účetnictví a kalkulací. S oběma těmito pojmy je spojena také oblast týkající se nákladů a 

jejich řízení. Vzhledem ke zmíněnému cíli – obstát na trhu – je pro podnik velice důležité, 

dosahovat co nejvyššího zisku, získat co nejširší a stabilní klientelu, upevnit si tržní podíl aj. 

Jak je známo, zisk je rozdíl mezi výnosy a náklady. Jeho výše se odvíjí jednak z prodaného 

množství (poptávky) a ceny na výrobek, jednak z nákladů na výrobek, se kterými je výroba 

daného produktu spojena. Znalost vlastních nákladů na jednotku je proto pro podnik velice 

důležitá. Problematika nákladů bude blíže zmíněna v části 2. kapitoly. 

 

Bakalářská práce, přesněji její teoretická část, bude tedy zaměřena zejména na 

vysvětlení základních pojmů, přiblížení obsahové náplně oblastí týkajících se dvou 

zmíněných součástí manažerského účetnictví, kterými jsou vnitropodnikové účetnictví a 

kalkulace. V souvislosti s těmito pojmy bude zmíněno i několik pojetí, jak je možno chápat 

jejich společné pojítko – náklady. Dále se chci zabývat jejich členěním i charakteristikou 

jednotlivých nákladových druhů, jejich propojením s kalkulacemi a vnitropodnikovým 

účetnictvím. V bakalářské práci chci rozvést také pojem, náplň a smysl samotného 

vnitropodnikového účetnictví, vývoj kalkulací, jejich členění, kalkulační metody využívané 

pro výpočet nepřímých nákladů. Dále budou uvedena i schémata několika kalkulačních 

vzorců a kalkulační postupy.  

 

V praktické části této bakalářské práce se chci zaměřit na aplikaci dříve zmíněných 

teoretických poznatků ve vybrané společnosti. Touto společností je Moravan – masná výroba 

s.r.o. Cílem práce je rozpracovat stávající kalkulaci konkrétního výrobku dané společnosti se 

zaměřením na nepřímé náklady, poukázat na možné nedostatky využívané kalkulace, příp. 

prostřednictvím odstranění nepřesností zvýšit její vypovídací schopnost.   

 

Vlastní názory, návrhy či komentáře jsou v textu odlišeny kurzívou. Veškerá 

schémata, tabulky, obrázky, vzorce a výpočty, pokud není uvedeno jinak, jsou mým vlastním 

zpracováním.  
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2. Obecné vymezení vnitropodnikového účetnictví 

 

2.1 Informační systém podniku 

 

Podniky jsou závislé na informacích, které získávají a se kterými mohou dále 

pracovat. Tyto informace by měly být co nejkvalitnější a co nejpřesnější. To je v dnešní době 

důležitým kritériem pro to, aby podnik obstál na trhu. Právě z tohoto důvodu je důležitým 

bodem při vytváření podniku a jeho podnikové struktury i vytvoření informačního systému, 

který by měl zajistit proud potřebných informací (Hradecký, 2008).  

 

Informační systém podniku představuje soubor různých oblastí, ze kterých firma 

získává informace související s výrobou a samotným provozem, a to jak pro běžné vedení 

podniku, tak i pro řízení týkající se budoucího vývoje. Důležitou součástí tohoto systému jsou 

i subsystémy jednotlivých druhů účetnictví (Hradecký, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma č. 2.1   Výběr některých složek informačního systému podniku 

Zdroj: Hradecký (2008), Král (2010) – vlastní zpracování 

 

Každá složka zobrazuje podnikatelský proces v rámci účetnictví jiným způsobem. Je 

zaměřena na jiné cíle z hlediska časového horizontu, i z hlediska samotného obsahu. To, z 

které oblasti jsou informace využity, závisí na tom, kdo je uživatelem informací, jak podrobné 

informace je třeba získat a také na tom, jaké rozhodovací úlohy mají být řešeny. Hlavní 

rozdíly, kterými se od sebe prvky tohoto systému liší, mohou být spatřeny v obsahu, struktuře 

a podrobnosti poskytovaných informací o nákladech, výnosech a jejich rozdílu (Král, 2010).  
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Finanční účetnictví se zaměřuje na minulost nebo přesněji na výsledky dosažené 

v minulosti. Právě na nich závisí např. výše vyplacených dividend nebo samotný růst hodnoty 

podniku (Fibírová, 2007). Dále je orientováno externě, tzn., že se zabývá zejména externími 

vztahy podniku s jeho okolím. Podklady tohoto účetnictví využívají jak interní, tak i, a to 

zejména, externí uživatelé a jsou poskytovány většinou jednou ročně (Lang, 2005).  

 

Tato oblast se zabývá běžnými náklady a výnosy související s provozem. 

Vnitropodnikové výkony a služby nejsou zohledněny. Na základě těchto faktů nejsou ale 

informace dost podrobné pro určitá rozhodnutí a řízení např. pro rozhodování o sortimentní 

skladbě výrobního procesu, o možné změně využitých výrobních technologií, pro stanovení 

prodejní ceny ad. Za těmito účely musí uživatel využít i jiný účetní systém, zejména 

manažerské účetnictví. 

 

Daňové účetnictví se zabývá zobrazením podnikatelského procesu se zaměřením na 

základ daně (Král, 2010). Ten by měl být vyjádřen správně, tedy v souladu se zákonem č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů. Nevýhodou tohoto okruhu jsou časté legislativní změny.  

 

Controlling je koncipován poměrně široce. Není chápán na úrovni klasického 

účetnictví, ale spíš jako prvek, který může čerpat a čerpá důležité informace z účetnictví. 

„Controlling je nástroj řízení, který má za úkol koordinaci plánování, kontroly a zajištění 

informační datové základny tak, aby se působilo na zlepšení podnikových výsledků“ (Král, 

2010, s. 26) Představuje tedy ucelený systém zabývající se koordinací a kontrolou 

jednotlivých složek a funkcí systému řízení i poskytováním informační podpory. Smyslem 

této metody je tak zvýšit účinnost celého systému řízení permanentním srovnáním skutečného 

průběhu podnikatelského procesu se žádoucím stavem. Mimo jiné vyhodnocuje i odchylky na 

základě těchto různých (skutečných a žádoucích) stavů podnikového procesu. 

 

Vzhledem k zaměření bakalářské práce je důležité vyzdvihnout zejména funkci a 

složky manažerského účetnictví. Tato oblast je rozčleněna na tři skupiny. Je zde zahrnuto 

rozpočetnictví, které je vymezeno pouze okrajově, dále vnitropodnikové účetnictví a 

kalkulace, které jsou pro tuto práci stěžejními body. 

 

Manažerské účetnictví poskytuje informace, které jsou daleko podrobnější oproti 

finančnímu účetnictví, a to konkrétně o nákladech, výnosech, o jejich struktuře i rozdílu. 
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Kromě toho se zabývá i procesy probíhajícími uvnitř podniku, které finanční účetnictví 

nezohledňuje. Důležité jsou tedy jak externí vztahy, tak i ty interní vznikající mezi 

vnitropodnikovými útvary, navíc jsou zohledněny i činnosti nevýrobních útvarů. Vlivem 

zmíněných odlišností, přesnějších a podrobnějších informací, mohou být řešeny otázky a 

problémy, které finanční účetnictví řešit nemůže nebo nedokáže. Manažerské účetnictví je 

tedy důležitý informační nástroj podnikového systému řízení (Hradecký, 2008). 

 

Kalkulace představují stanovení nákladů na kalkulační jednici, za účelem zjištění 

nákladové náročnosti výrobku, příp. stanovení výše prodejní ceny (Mruzková, 2006). Tato 

oblast manažerského účetnictví je podrobněji zpracována v následující kapitole. 

 

Rozpočetnictví je subsystém manažerského účetnictví, představuje systém zabývající 

se budoucností a stanovením budoucích rozpočtů. Tyto dokumenty jsou důležité pro provoz 

celého podniku i pro jednotlivé vnitropodnikové útvary, které jsou zodpovědné za dodržování 

těchto rozpočtů. Cílem je zefektivnit řídící proces, koordinovat podnikové činnosti, 

poskytovat podklady pro kontrolu. Mimo to lze na základě stanovených rozpočtů motivovat 

zejména řídící pracovníky prostřednictvím určitých odměn za dodržování jejich rozpočtované 

výše.  

 

Na základě rozpočtů jsou sestavovány plány, které se pak dají porovnávat se 

skutečností. Dle obsahu jsou rozpočty rozděleny do několika skupin, a to např. na krátkodobé 

a dlouhodobé nebo na podnikové rozpočty mající vztah k celému podniku či na střediskové 

rozpočty sestavované pouze pro konkrétní střediska a jinak členěné skupiny (Fibírová, 2007). 

 

Vnitropodnikové účetnictví se zabývá zejména činnostmi vnitropodnikových útvarů, 

podnikovými zásobami, které jsou těmito činnostmi vyrobeny, a službami, které jsou uvnitř 

podniku poskytnuty. Často pracuje se srovnáním skutečného stavu s plánovaným, čímž je 

možné zjistit výsledek hospodaření jednotlivých středisek, podílející se na celkovém 

hospodářském výsledku. Blíže je tato oblast specifikována a vysvětlena v následujícím bodě.  
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2.2 Vnitropodnikové účetnictví 

 

Vnitropodnikové účetnictví představuje subsystém manažerského účetnictví, který 

podniku poskytuje bližší a podrobnější informace, než může podat finanční účetnictví. To 

sleduje hospodaření podniku jako jednoho celku, naproti tomu díky vnitropodnikovému 

účetnictví podnik získá vědomosti o jeho vnitřním chodu, získá informace související 

s konkrétním výkonem, informace o výsledku hospodaření za jednotlivá střediska. Obecně 

využívají podklady tohoto subsystému hlavně interní uživatelé podniku, jako jsou například 

manažeři (Král, 2010).  

 

Vnitropodnikové účetnictví může být zavedeno a využito až tehdy a pouze v tom 

případě, má-li podnik vytvořena střediska a útvary tvořící určitou ekonomickou a organizační 

strukturu. V některých případech mohou být oba tyto pojmy totožné, organizační struktura 

tedy kopíruje tu ekonomickou, v jiných případech mohou být obě struktury odlišné. 

 

Organizační struktura vyjadřuje hierarchii útvarů v podniku a vztahy mezi 

jednotlivými útvary. Pro přehlednost jsou vytvářena schémata, která jednoznačně určí 

podnikové uzpůsobení (Fibírová, 2007).  

 

Cílem organizační struktury je sestavit střediska do takové struktury, která je 

nejoptimálnější a zajistí nejlepší cestu k naplnění stanovených cílů.  

 

Ekonomická struktura vyjadřuje jednak vztahy nadřízenosti a podřízenosti útvarů, 

které mohou být patrné ze schématu, jednak pravomoc a odpovědnost, které byly útvarům 

svěřeny vyšším managementem podniku (řídícím ekonomem) (Král, 2010).  

 

Předmětem vnitropodnikového účetnictví je oceňování, účtování a zachycení stavu 

a změny zásob vlastní výroby i aktivace vlastních výkonů. Tyto výkony jsou obecně 

označovány jako vnitropodnikové nebo také interní. Mohou představovat jak službu 

poskytnutou střediskem jinému vnitropodnikovému středisku nebo určitý stupeň 

rozpracovanosti výkonů, který je předán k dalšímu zpracování jinému středisku. Oba druhy 

interních výkonů vytváří podmínky pro vznik výkonů externích, prodávaných mimo podnik, 

které do firmy přinášejí zisk. Jinými slovy, pokud by nebyly vytvořeny polotovary, nemohl by 

vzniknout ani hotový výrobek (Král, 2010).  
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Obsahem je pak zachycení veškerých procesů, které probíhají při přeměně vstupních 

ekonomických zdrojů na výsledky činnosti podniku, při kterých tedy vznikají i zásoby vlastní 

výroby a cílem je následné získání informací pro možnost řízení nákladů uvnitř podniku 

(Hradecký, 2008). K těmto účelům využívá vnitropodnikové účetnictví jak obecné účetní 

metody, kterými mohou být bilanční principy, podvojné zobrazení aj., tak i metody technické, 

pod kterými může být zobrazena např. inventarizace (Fibírová, 2007).  

 

Tento subsystém účetnictví tedy zachycuje vše, co se děje při výrobním procesu, neboli 

při přeměně podnikových vstupů na výstupy, zejména uvnitř podniku, případně ve vztahu 

k jeho okolí. 

 

Dříve bylo vnitropodnikové účetnictví označováno jako nákladové, s tímto názvem se 

ale čtenář může setkat i dnes. Pojem „nákladové“ vychází nejspíše z německé nebo 

anglosaské terminologie. Oficiální název vnitropodnikové účetnictví je znám od roku 1971. 

Základní kámen tohoto účetnictví byl položen v první polovině 19. století, kdy vznikly první 

textilní podniky, které se snažily spojit dříve samostatné činnosti prováděné různými 

drobnými hospodáři jako čištění vlny, spřádání nití a tkaní v jeden výrobní proces daného 

podniku, čímž se začaly objevovat i polotovary, které tvoří spolu s jinými položkami budoucí 

předmět tohoto subsystému (Hradecký, 2008). Tyto podniky zaujímaly prvenství i v jiné 

oblasti. Jako jedny z prvních zavedly tzv. časovou mzdu. Rozvojem mechanizace a 

automatizace došlo následně k dalšímu vývoji účetních oblastí, mimo to i k rozvoji řízení 

nákladů.  

 

 

2.3 Struktura vnitropodnikového účetnictví 

 

Společnost si volí strukturu vnitropodnikového účetnictví tak, aby co nejlépe 

vyhovovala jejím potřebám a poskytovala potřebné informace nejčastěji pro rozhodování a 

vedení podniku. Smyslem dané struktury vnitropodnikového účetnictví je optimální 

naplňování cílů stanovených podnikem. Uživateli tohoto subsystému manažerského účetnictví 

jsou zejména interní pracovníci, pro které jsou informace o vnitřním chodu podniku stěžejní. 

Tato oblast je na rozdíl od finančního nebo manažerského účetnictví upravena pouze Českými 

účetními standardy pro podnikatele, které vyjadřují zaměření a formu účetnictví (Král, 2010).  
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Vnitropodnikové účetnictví je zaměřeno na jednotlivá střediska, jejich hospodářské 

výsledky, na zásoby vlastní výroby. Využívá jak obecné účetní metody jako bilanční principy, 

podvojné zobrazení, tak i technické metody jako např. inventarizace. Forma účetnictví může 

být tvořena tzv. jedno nebo dvouokruhovou účetní soustavou, příp. jejich kombinací. Rozdíl 

v soustavách je ve způsobu účtování. Veškerá specifika spojena s využitím daného druhu 

soustavy musí být uvedena ve vnitropodnikové směrnici.  

 

Stejně jako u struktury podniku, tak i v rámci účetnictví mohou být uvedeny dva 

způsoby vedení, a to centralizovaný a decentralizovaný. Centralizace znamená to, že za 

výsledek a vývoj určité oblasti je zodpovědný vyšší útvar, který pod sebou zaštiťuje několik 

útvarů nižších, které se skutečně na výsledku podílejí svou činností. Příkladem takto 

vedeného účetnictví může být například útvar podnikové účtárny, který zpracovává účetnictví 

za podnik jako za celek. Decentralizace vyjadřuje, že odpovědnost za výsledek je přenesena 

(delegována) na nižší organizační stupně (Král, 2010). V případě zmíněného účtování, může 

mít každý útvar své účetní oddělení, tedy pracovníky, kteří by se zabývali účtováním pouze 

v rámci daného střediska 

   

 

 

Schéma č. 2.2   Členění manažerského účetnictví 

Zdroj: Král (2010) 

 

Účetnictví pro rozhodování obecně řeší budoucí rozvoj firmy. Je využito jak pro 

běžné rozhodovací úlohy, které mohou dlouhodobě ovlivnit firmu, tak pro různé varianty, 

které v budoucnu mohou nastat. Jeho cílem je vyčlenění důležitých informací získaných z 

různých druhů účetnictví, z dalších subsystému informačního systému podniku i 

manažerské
účetnictví

pro řízení 
(VPÚ)

odpovědnostní výkonové procesní

pro 
rozhodování

na existující 
kapacitě

o budoucí 
kapacitě
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z podnikového okolí, které mají poskytnout co nejširší škálu podkladů pro manažerské 

rozhodování (Král, 2010).  

 

Účetnictví pro řízení, tedy samotné vnitropodnikové účetnictví je důležité zejména 

pro krátkodobá a střednědobá rozhodnutí. Základním smyslem je přesně a správně alokovat 

náklady, příp. i výnosy, srovnat skutečný stav se stavem žádoucím a poskytnout podklady pro 

další řízení výrobního procesu. Dělí se podle obsahu na výkonové a odpovědnostní případně 

procesní. Základem tohoto členění je otázka, čemu jsou připisovány náklady nebo kdo může 

za jejich vznik (Král, 2010).  

 

 Výkonově orientované účetnictví je zaměřeno na výkony a vyjadřuje tedy, se kterým 

výkonem náklady skutečně souvisejí, co bylo příčinou jeho vzniku. Mezi 

vnitropodnikové výkony je řazena výroba polotovarů, hotového výrobku, 

nedokončená výroba i poskytování služeb. Cílem je zjistit přínos daného výkonu; 

 

 Odpovědnostně orientované účetnictví se zaměřuje na jednotlivá hospodářská 

střediska, tedy na to, kde daný náklad vzniká, neboli, která střediska jsou zodpovědná 

za jejich vznik. Dle odpovědnosti a míry rozhodovací pravomoci se střediska dělí na 

nákladové, výnosové, ziskové, výdajové, investiční a rentabilní. Každé z těchto 

středisek je odpovědné za určitou oblast. Tento způsob účtování je častější. Cílem je 

zjistit jaký je přínos jednotlivých středisek k podnikovým výsledkům; 

 

 Procesní účetnictví se zaměřuje na jednotlivé činnosti a aktivity, které souvisí 

s celým výrobním procesem (Král, 2010). Základem je poskytovat podklady pro řízení 

podnikatelského procesu a jeho jednotlivých subsystémů. Těmito subsystémy jsou 

marketing, výzkum a vývoj, technická příprava, zásobování, výroba, distribuce a 

prodej, zákaznický servis.  

 

Jak je řešeno vnitropodnikové účetnictví tedy to, zda je zavedena forma 

jednookruhové nebo dvouokruhové účetní soustavy, jestli bude účetnictví zaměřeno na 

výkony, odpovědnostně nebo na činnosti, závisí na velikosti podniku, na požadavcích 

uživatelů informací, na samotném výrobním procesu – na charakteru, sdruženosti, členitosti, 

organizaci dávkování a dalších aspektech. 
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2.3.1 Jednookruhová účetní soustava 

 

Jednookruhová účetní soustava poskytuje informace jak pro externí, tak pro interní 

uživatele. Základem této formy vnitropodnikového účetnictví je použití analytické evidence k 

syntetickým účtům využívaných z velké části ve finančním účetnictví (Fibírová, 2007). Tato 

analytika je zavedena zejména pro náklady, výnosy a zásoby vlastní výroby a odlišuje 

jednotlivá střediska, se kterými dané položky souvisí. Vnitropodnikové náklady a výnosy 

(druhotné), které vznikají při poskytování služeb jednoho střediska druhému, se účtují pomocí 

účetních skupin 59 a 69. Tyto účty jsou nazývány převodovými. Běžné náklady a výnosy 

(prvotní) související s provozem celého podniku, se mzdami apod. jsou účtovány klasickým 

způsobem pomocí 5. a 6. účtové třídy s případným použitím zmíněné analytické evidence, dle 

útvaru, ve kterém vznikají. Stejný princip je používán pro účtování předávek polotovarů, 

nedokončené výroby a hotových výrobků. Tento způsob mohou využívat zejména malé 

podniky, které nemají mnoho středisek. V opačném případě podnik zahltí náročná analytika 

(Král, 2010).  

 

 

 

2.3.2 Dvouokruhová účetní soustava (vnitřní okruh) 

 

Douokruhová účetní soustava je tvořena dvěma relativně samostatnými okruhy, a to 

finančním a vnitropodnikovým účetnictvím (Fibírová, 2007). Každý okruh zajišťuje různé 

požadavky na informace pro uživatele. První okruh, finanční účetnictví, je důležitý 

informační podklad zejména pro externí uživatele, druhý okruh, vnitropodnikové účetnictví, 

označovaný také jako okruh vnitřní, poskytuje informace interním uživatelům. Pro vnitřní 

okruh je důležité zavedení účtů vycházejících z 8. a 9. účetní třídy, za předpokladu, že 

náklady a výnosy finančního účetnictví jsou napojeny na tyto účty vnitropodnikového 

účetnictví. Označení účtů i jejich obsah si podnik volí sám, dle svého uvážení. Podmínkou je, 

uvést takto vzniklé účty v účtovém rozvrhu.  

 

Při účtování jsou oba okruhy vedeny zvlášť. V případě potřeby je možné je propojit a 

získat tak ucelenější informace. Ono propojení, kombinace obou způsobů, se provádí na 

základě zavedení tzv. spojovacích, příp. rozdílových účtů (Král, 2010).  
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 Spojovací účet je základním prvkem pro propojení obou okruhů, na jeho základě 

může být provedena kontrola shody jednotlivých účtů využívaných v prvním a druhém 

okruhu (Fibírová, 2007). Příklad účtů jednotlivých okruhů, které by se měly shodovat:  

 

SUA – spojovací účet aktivace, 

SUČR – spojovací účet časového rozlišení, 

SUN – spojovací účet nákladů, 

SUV – spojovací účet výnosů, 

SUZ – spojovací účet zásob.  

 

 Rozdílové účty zachycují a eliminují rozdíly vzniklé v jednom či druhém okruhu 

například vlivem jiného ocenění. 

 

Tato forma vnitropodnikového účetnictví je obecně chápána jako výhodnější. Pojí se 

s menší analytickou náročností a bývá i přehlednější, což ocení zejména velké podniky, které 

mají mnoho středisek vzájemně spolupracujících a kde tak dochází ke vzniku velkého 

množství vnitropodnikových výkonů (Král, 2010). 

 

Bez ohledu na formu vnitropodnikového účetnictví, v případě, že se jedná o fázovou 

nebo stupňovou výrobu, muže být využito dvou způsobu zaúčtování, a to pomocí nabalených 

nebo čistých střediskových nákladů.  

 

 

2.4 Členění hospodářských středisek 

 

Vnitropodnikové útvary jsou spolu s náklady důležitou součástí vnitropodnikového 

účetnictví. Bez jejich zřízení by nebylo možné tento druh účetnictví vůbec použít. Útvary je 

možné členit základním způsobem na výrobní, nevýrobní, režijní a zúčtovací. Toto obecné 

členění vychází z funkcí, které jednotlivá střediska pro podnik zajišťují. Další a důležité 

členění je dle rozsahu pravomoci a odpovědnosti (Král, 2010). Blíže jsou jednotlivá střediska 

dle zmíněných členění popsána v následujících odstavcích.  
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V tomto odstavci jsou charakterizována jednotlivá hospodářská střediska dle 

základního členění vnitropodnikových útvarů. 

 

 Výrobní střediska jsou základem pro podnikový výrobní proces. Dochází v nich 

k samotným výrobním činnostem, tedy k přeměně vstupů na výstupy;   

 

 Nevýrobní střediska představuji útvary, které se nepodílí přímo na výkonu podniku, 

ale zajišťují jeho plynulý výrobní proces, příp. poskytují služby svým zaměstnancům. 

Mezi tato střediska jsou zahrnuty např. pomocná a obslužná střediska, rekreační 

zařízení, ubytovny aj. (Král, 2010); 

 

 Režijní útvary jsou důležité z hlediska ucelenosti podnikového procesu. Zajišťují 

funkce, které jsou důležité pro výrobu a prodej, ale na samotné výrobě se taktéž 

nepodílejí. Náklady těchto středisek jsou společnými náklady pro celý podnik. Patří 

zde například středisko správy, zásobování nebo odbytu;  

 

 Zúčtovací útvary jsou střediska, která nejsou fyzicky vytvořena, je to pouze 

technický pojem, díky kterému mohou být určité náklady a výnosy účtovány odděleně 

a neovlivní tak výsledek hospodaření jiných útvarů. Patří zde realizační nebo neutrální 

středisko. Realizační středisko je v podnicích využíváno poměrně často. Zachycuje 

veškeré náklady a výnosy související s prodejem. V případě, že není zřízeno, veškeré 

jeho náklady a výnosy přebírá jiné vnitropodnikové středisko, nejčastěji odbytové. 

Neutrální středisko není často zřízeno. Účtuje se zde o mimořádných nákladech a 

výnosech, např. v případě požáru (Král, 2010). 

 

Členění vnitropodnikových útvarů a jejich charakteristika dle odpovědnosti a 

rozhodovacích pravomocí je následující: 

 

 Nákladové středisko pracuje s nejnižší mírou pravomoci a odpovědnosti. Je 

zaměřeno na udržení nákladů na určité úrovni, která je dána rozpočtem ovlivnitelných 

nákladů. Dle Krále (2010) probíhá kontrola činnosti daného střediska srovnáním 

skutečných nákladů s rozpočtem nebo porovnáním skutečných nákladů s předem 

stanovenými náklady přepočtenými na skutečný výkon střediska. Tyto rozpočty 

vytváří pracovníci plánovacího oddělení; 
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 Ziskové středisko má za cíl, dosahovat určité výše nákladů a zároveň i výnosů, které 

by měly být co nejvyšší, čímž by rostl i zisk střediska; 

 

 Výdajové středisko se zaměřuje na účelově vymezené výdaje, na dodržení jejich 

limitu a zajištění dlouhodobých efektů, které by byly měřitelné. Důležitý je tedy 

prospěch, který současné vynaložení výdajů v budoucnu přinese;  

 

 Cílem výnosového střediska je maximalizace objemu prodeje, příp. úspora 

ovlivnitelných nákladů (Fibírová, 2007); 

 

 Rentabilně zaměřený útvar odpovídá kromě nákladů a výnosů i za výši čistého 

pracovního kapitálu, tedy obecně za výši zásob, pohledávek a krátkodobých závazků. 

Některá střediska jsou zodpovědná pouze za výši zásob. Pokud mají ale pravomoc 

jednat s externím okolím, mohou být zodpovědná i za výši zmíněných pohledávek, 

příp. krátkodobých závazků, jak uvádí. Cílem je dosáhnout určité míry rentability 

takto vázaného kapitálu v podniku (Král, 2010);  

 

 Investiční středisko zastupuje většinou vrcholové vedení podniku, tedy útvary na 

nejvyšší úrovni ekonomické struktury podniku, které mají právo rozhodovat o 

investičních záměrech. Tato střediska jsou odpovědná za objem investovaných 

prostředků.  

 

 

2.5 Náklady  

 

Náklady jsou důležitou veličinou každého účetního směru, jsou základem pro zjištění 

náročnosti výrobního procesu, pro následné vyčíslení hospodářského výsledku, a to jak za 

celý podnik nebo za jeho jednotlivé části. Obecně se dá říct, že náklady vznikají použitím 

výrobních prostředků (vstupů) při výrobě, neboli při jejich přetváření na výstupy. Každý 

účetní systém ale definuje tuto oblast poněkud jinak v závislosti na tom, co daný směr má 

vyjadřovat, k čemu je určen a jak podrobné informace poskytuje.  

 

Finanční účetnictví považuje za náklady skutečně spotřebované ekonomické zdroje 

v peněžním vyjádření (Fibírová, 2007). Dle Krále (2010) se o nákladu hovoří až v okamžiku, 
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kdy byl výrobek, na který byl vynaložen vstup, prodán. Finanční účetnictví představuje 

pohled vlastníků a externích uživatelů. Vyjadřují snížení ekonomického prospěchu podniku, 

který je vyjádřen vlastním kapitálem. Toto snížení se projevuje úbytkem aktiv nebo naopak 

zvýšením závazků. 

 

Daňové účetnictví považuje za náklady výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a 

udržení příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

 

Manažerské účetnictví představuje pohled řídících pracovníku na určitou oblast. 

Z hlediska nákladů by měl být pro tento subsystém důležitý účel jejich vynaložení. Řídící 

pracovníci a zároveň i manažerské účetnictví by měli, dle Fibírové (2007) chápat náklady 

jako účelné a účelové vynaložení ekonomických zdrojů v hodnotovém vyjádření související 

s uskutečňováním předmětu činnosti podniku. Dle Krále (2010) se náklad projeví už 

v okamžiku vynaložení ekonomického zdroje a mění strukturu majetku, nevede k jeho 

úbytku, což je důležitý rozdíl oproti pohledu finančního účetnictví. 

 

Náklady obecně představují negativní jev pro podnik, zejména pokud dochází k jejich 

růstu. Vždy je nutná jejich úhrada, proto čím jsou vyšší, firma musí získat víc zdrojů na jejich 

pokrytí. Z tohoto důvodu musí podnik přijmout určitá opatření. Nejjednodušším, ale ne vždy 

vhodným způsobem, je pouhé zvýšení ceny výrobku. S tímto krokem se ale pojí riziko ztráty 

určitého okruhu zákazníků. Dalším možným opatřením je snaha minimalizovat některé 

náklady. Tento způsob ale není vždy možný a výsledek nemusí být zcela efektivní. 

Nejoptimálnější krok představuje pro podnik kombinace obou zmíněných možností, lehké 

zvýšení prodejní ceny na únosnou míru, kterou by akceptovali stávající zákazníci a zároveň 

snaha minimalizovat některé náklady, čímž by podnik nejen dosáhl pokrytí nákladů, ale i 

zisku.  

 

Další pohled na náklady je dle hodnotového, ekonomického a finančního pojetí (Král, 

2010). V podstatě kopíruje pojetí nákladů z pohledu jednotlivých druhů účetnictví. Rozdílnost 

těchto pojetí dle Krále je ve způsobu, jakým jsou samotné náklady vyjádřeny a ve způsobu 

jejich ocenění. 

 

Hodnotové pojetí využívá náklady k běžnému řízení a následné kontroly aktuálních 

procesů probíhajících v současnosti. Jako náklady jsou zde chápány i kalkulační náklady, tedy 
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ty, které nemají charakter skutečného výdeje peněz (Král, 2010). Oceňování probíhá na 

základě reprodukčních cen. To odpovídá pojetí manažerského účetnictví.   

 

Ekonomické pojetí chápe náklady jako nástroj k řízení současných procesů, tak i pro 

rozhodování o budoucích alternativách. V souvislosti s budoucími alternativami jsou 

využívány oportunitní náklady, které představují maximální ušlý výnos související s druhou 

nejlepší variantou a který byl obětován využitím zvolené (nejlepší) alternativy. Tyto náklady 

tedy nepředstavují reálně spotřebovaný nebo využitý ekonomický zdroj (Král, 2010). 

Ekonomické pojetí představuje prakticky pohled účetnictví pro rozhodování. 

 

Finanční pojetí nákladů chápe jako náklady pouze skutečný výdej peněz, který zajistí 

jejich náhradu v původní výši. Ten považuje za náklady dle finančního pojetí bezprostřední 

úhradu v peněžní formě odpovídající současné spotřebě nebo využití ekonomických zdrojů 

jako např. mzdy nebo peněžní vypořádání spotřeby nebo využití ekonomických zdrojů, ke 

které došlo již v předchozích obdobích (např. odpisy). Ocenění nákladů je prováděno ve 

skutečných pořizovacích cenách. Finanční pojetí může být chápáno jako pohled finančního 

účetnictví (Král, 2010). 

 

Základními znaky nákladů jsou již zmíněná účelnost, účelovost a ocenění (Mruzková, 

2006). Účelnost představuje racionalitu vynaložení zdroje. Ta by měla být přiměřená 

vzhledem ke konečnému výsledku činnosti. Pojí se s hospodárností, tedy snahou dosáhnout 

maximálních výstupů s co nejnižšími vstupy. Účelovost obecně souvisí se zhodnocením 

majetku, příp. vloženého zdroje. Cílem by tedy mělo být vynaložení ekonomického zdroje co 

nejvíce zhodnotit, zajistit tedy jeho efektivnost. Ocenění je prováděno v cenách platných 

v době pořízení, ty jsou nazývány jako historické pořizovací ceny. Pokud se oceňují náklady 

cenou platnou v současnosti, využívají se tzv. reprodukční ceny. V případě, že jsou využity 

ceny, které by měly být platné v budoucnu, dochází k odhadům.   

 

Pro vnitropodnikové účetnictví jsou náklady základním stavebním kamenem, jsou 

nezastupitelné. Aby mohla tato oblast poskytovat co nejpřesnější a nejkvalitnější informace 

svým uživatelům, musí o nákladech, o jejich charakteru, struktuře, o způsobu vyčíslení vědět 

co nejvíce. Důležité je pro tuto oblast vyčíslení předem stanovených nákladů a jejich srovnání 

s náklady skutečnými. Podobně jako pro vnitropodnikové účetnictví jsou náklady velice 

důležitým pojmem i pro kalkulace. Kalkulování má přispět k minimalizaci nákladů při 
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výrobním procesu a proto je také potřebná jejich dobrá znalost, co se týče charakteru 

jednotlivých členění, možnosti jejich využití v tom či onom případě.  

 

Druhové členění nákladů je, jak uvádí Fibírová (2007), založeno na otázce, jaká je 

podoba spotřebovaného ekonomické zdroje v rámci podnikového procesu. Náklady jsou dle 

své podstaty rozděleny do několika skupin, kde každá skupina má své charakteristické 

vlastnosti. Toto členění je využíváno poměrně běžně. Dle něj jsou náklady rozčleněny na 

jednotlivé nákladové druhy, které jsou uvedeny v účtové osnově.  

 

Účelové členění úzce souvisí s výrobním procesem, s konkrétními výkony a 

činnostmi. Důležité jsou věcné a technicko-ekonomické vztahy uvnitř podniku. Tato oblast je 

poměrně rozsáhlá a zahrnuje několik podskupin (Fibírová, 2007).  

 

Základem tohoto členění je rozdělení nákladů ve vztahu k procesu, činnostem a 

aktivitám. To rozlišuje náklady technologické a náklady na obsluhu, zajištění a řízení 

výroby. Technologické náklady jsou vynaložené prostředky, příp. práce, které tvoří hlavní 

předpoklad pro výrobní operace. Bez nich by nebylo možné vůbec vyrábět. Do této oblasti 

patří mzdové náklady, náklady související se spotřebou materiálu (základního, pomocného) 

aj. Náklady na obsluhu, zajištění a řízení výroby představují důležitou součást celého 

provozu, která umožňuje zajistit plynulost výrobního procesu. Patří zde např. náklady na 

topení, opravy, úklid (Mruzková, 2006). 

 

Členění dle způsobu kontroly hospodárnosti. Tato kontrola je zajištěna srovnáním 

předem stanoveného nákladového úkolu a následným zjištěním nákladů skutečných. 

Jednicové náklady jsou zařazeny mezi technologické. Vyvolává je každá jednotka výkonu a 

bezprostředně souvisí s její výrobou. Náklady tak mohou být přesně vyčísleny. Součástí jsou 

náklady související se spotřebou základního materiálu, mzdové náklady výrobních dělníků ad. 

Jednicový náklad je spojen s nákladovým úkolem. Ten je stanoven jako součin normy 

spotřeby ekonomických zdrojů (materiálu, energie) a ceny tohoto spotřebovaného zdroje 

(Fibírová, 2007). Režijní náklady zahrnují náklady technologické, které nejsou zapříčiněny 

konkrétně vymezenou jednotkou a veškeré náklady na obsluhu, zajištění a řízení výroby. 

Jejich výše se zjišťuje nepřímo. K tomuto účelu slouží několik metod pro vyčíslení. Vzhledem 

k jejich charakteru jsou spojeny s obtížnější kontrolou. Nákladový úkol pro režijní náklady je 

stanoven rozpočtem. Kontrola probíhá porovnáním tohoto rozpočtu se skutečnými náklady.  
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Kalkulační členění vyjadřuje, zda je možné náklady přiřadit a zjistit na konkrétní 

jednotku přímo pomocí norem nebo zda jejich přiřazení konkrétnímu výkonu není možné jako 

například u osvětlení výrobní haly. Pro jejich výpočet je třeba využít jednu z metod pro 

přiřazení nepřímých nákladů. Z těchto faktů je odvozeno členění nákladů na přímé a nepřímé 

(Mruzková, 2006).   

 

Členění nákladů v závislosti na objemu produkce rozlišuje náklady na fixní a 

variabilní. Fixní náklady zůstávají stálé pro určitou výrobní kapacitu, vždy bude nutné 

vynaložit je ve stejné výši. Rostou skokově v případě, že výrobní kapacita je překročena a je 

třeba ji navýšit např. koupí dalšího výrobního zařízení. Tím se zvýší odpisy. Variabilní 

náklady nejsou závislé na výrobní kapacitě, ale na konkrétním množství vyrobené produkce. 

S jejím růstem rostou i tyto náklady (Král, 2010).  

 

Členění nákladů dle odpovědnosti za jejich vznik souvisí s vnitropodnikovými 

útvary, které za ně zodpovídají a s již zmíněnou ekonomickou strukturou. Rozlišují se zde 

střediska: nákladové, výnosové, ziskové, výdajové, rentabilní a investiční. 

 

Často se také objevuje rozdělení nákladů na externí a interní, kde je rozhodujícím 

kritériem jejich hranice. Jak jejich samotný název napovídá, o externí náklady půjde 

v případě, že vznikají vynaložením v souvislosti s okolím podniku, vznikají tedy na hranici 

podniku s jeho externím okolím. Za interní náklady jsou pak považovány veškeré náklady, 

které vznikají uvnitř podniku, příp. na hranici vnitropodnikových útvarů (Mruzková, 2006).  

 

Vzhledem ke struktuře a zaměření některých kalkulací např. kalkulace variabilních 

nákladů je možné zmínit i další dva druhy nákladů a to náklady produktu a náklady období, se 

kterými je v tomto případě pracováno. Náklady produktu jsou náklady vztahující se 

k danému výkonu, které lze vyčíslit na jednotku. Zvyšují budoucí ekonomický prospěch 

vytvářeného aktiva (Král, 2010). Jeho hodnota je vykazována jako součást aktiv v rozvaze až 

do okamžiku prodeje daného výrobku. Od okamžiku prodeje je pak hodnota chápána jako 

náklad a následně vyjádřena ve výkazu zisků a ztrát.  

 

Náklad období představuje hodnotu vynaloženého ekonomického zdroje, která je 

spojena s daným obdobím a ne s konkrétním množstvím vyrobených produktů, i když je pro 

jejich výrobu důležitá. V hodnoceném období se projeví jako úbytek aktiv nebo přírůstek 
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závazků souvztažně se snížením zisku běžného období, takže se projevují ve výsledovce již 

před prodejem (Král, 2010). 
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3.  Vymezení kalkulačního systému 

 

3.1 Vymezení kalkulací 

 

Kalkulace představují jeden z velmi významných prvků, kterými se zabývá 

vnitropodnikové účetnictví. Tento pojem se využívá například při vyčíslení výkonu 

jednotlivých středisek, pro stanovení vnitropodnikových cen při předávkách mezi středisky 

podniku a taktéž při stanovení prodejní ceny, rozpočtů. Základem kalkulací je jejich dobré 

pochopení a zpracování. Na těchto faktech závisí úspěch podnikatelských subjektů. 

Prostřednictvím kalkulací může podnik posoudit svou hospodárnost a prosperitu, zjistit, které 

náklady lze nebo je nutno snížit. S kalkulacemi se pojí i další, pro podnik důležitá rozhodnutí. 

Jsou to například rozhodování o sortimentní skladbě produktů, jaký výrobek vyrábět, zda 

pokračovat ve výrobě či výrobu zastavit. Dále rozhodování o jiných strategických 

záležitostech jako je cenová politika, stanovení zmíněné vnitropodnikové ceny, stanovení 

spodní hranice prodejní ceny a jiné směry podnikových rozhodnutí (Mruzková, 2006). 

Kalkulace jsou tedy důležitý podklad, ze kterého vychází vedení podniku při řízení interních 

záležitostí, které ovlivňují podnik jako celek. Mohou ale poskytovat podstatné informace i pro 

jiné, externí uživatele. Těmi jsou banky, dodavatelé, odběratelé, současní i potenciální 

investoři.   

 

Pojem kalkulace může být chápán ve třech základních pojetích, které jsou uvedeny 

takřka v každé literatuře. První pojetí chápe kalkulace jako samostatné činnosti, při kterých se 

příslušní pracovníci snaží propočítat náklady a s tím související cenu na výrobek. Další pojetí 

představuje kalkulace jako souhrnný výsledek dříve zmíněných činností, který je pro další 

postupy, postoje a rozhodování podniku stěžejní. Třetí pojetí znázorňuje kalkulace jako jednu 

samostatnou oblast informačního systému, který by měl být důležitou součástí každé 

prosperující firmy. Čtvrtý, ne vždy zmiňovaný význam je označení samotného útvaru, který 

má na starost kalkulování v podniku (Král, 2010). 

 

Samotným předmětem kalkulací je, jak uvádí Mruzková (2006), jeden, příp. více 

druhů výkonů, pro které jsou sestavovány kalkulace nákladů. Tyto výkony se označují jako 

homogenní nebo heterogenní a mohou jimi být samotné výrobky i poskytované služby. Dle 

prvního zmíněného pojmu je homogenní výroba dále dělena na výrobu s jedním nebo více 
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druhy výkonů. Pokud firma uskutečňuje pouze jeden druh výkonů, například vyrábí 

elektrickou energii, jedná se o výrobu homogenní. V případě, že výsledkem stejného 

technologického procesu jsou dva a více výrobků lišící se pouze technologickými parametry - 

rozměry, hmotnost, jedná se taktéž o výrobu homogenní, ale s více druhy výkonů. 

Heterogenní výrobou jsou pak vytvářeny dva a více výkonů, jež jsou zcela různorodé.  

 

Podle tohoto členění výroby je odlišná i náročnost sestavení kalkulací. U homogenních 

kalkulací se pracuje pouze s náklady přímými vztahujícími se k jednomu výkonu, jejich 

výpočet je méně pracný než u kalkulací souvisejícími s heterogenní výrobou. V případě této 

výroby představuje problém ten fakt, že zde vznikají kromě nákladů přímých i náklady 

nepřímé. Jejich vyčíslení a následné sestavení kalkulací je mnohem obtížnější a časově 

náročnější. Pro výpočet používáme jednu z kalkulačních technik, které budou popisovány 

níže.  

 

Další důležitý pojem je kalkulační jednice, která představuje základní bod pro tvorbu 

kalkulací.  

 

 „Kalkulační jednicí se rozumí konkrétní výkon, vymezený měrnou jednotkou a 

druhem, na který se stanovují nebo zjišťují náklady a další hodnotové veličiny“ (Král, 

2010, s. 126). 

  

 Jak uvádí Mruzková (2006, s. 9), „kalkulační jednice vyjadřuje určitý výkon 

vymezený druhem, měrnou jednotkou, místem vzniku, na který se stanoví, nebo 

zjišťují vlastní náklady“. 

 

Neméně důležité je zmínit i tzv. kalkulované množství. To představuje součet všech 

kalkulačních jednic. Díky tomu může podnikatel zjistit, jaké jsou celkové náklady na určité 

množství těchto výkonů vyprodukovaných za určitý časový interval. Z toho vychází, že pojem 

kalkulované množství je využíván nejčastěji u sériové nebo hromadné výroby. Kromě toho 

může být používán k porovnání dosažených skutečných nákladů s předpokládanými a podnik 

tak může hodnotit svou efektivitu nákladů (Fibírová, 2007).  

 

Stejně jako jiné oblasti účetnictví, tak by měly být i kalkulace upraveny 

vnitropodnikovými směrnicemi. Smyslem je jasně definovat pravidla a postupy při sestavení 
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kalkulací, čímž by se mělo předcházet případným problémům. V těchto dokumentech by měly 

být uvedeny údaje o všech druzích používaných kalkulací v daném podniku, postup, jak 

sestavit kalkulační vzorce, vymezení kalkulačních jednic, uvedení osob, které jsou 

zodpovědné za zpracování kalkulací. Jako další součástí směrnic může být uveden i časový 

harmonogram kalkulací, který jasně vymezuje jejich zpracování.  

 

 

3.2 Kalkulační vzorec  

 

„Kalkulační vzorec představuje systematické setřídění nákladových položek 

v kalkulaci tak, aby bylo možné určit vlastní náklady na kalkulační jednici“ (Mruzková, 2006, 

s. 16). Je to tedy rozčlenění nákladových položek do určité struktury. Tato struktura není 

jednoznačně závazně určena, má variabilní charakter, který se odvíjí od účelů, pro které jsou 

kalkulace tvořeny a od konkrétního druhu využité kalkulace. Vždy tedy závisí na posouzení 

dané situace a na zvoleném cíli.  

 

Kalkulační vzorec je chápán jako forma sestavení kalkulace. Stejně jako kalkulační 

druhy a metody, zaznamenal určitý vývoj i tento vzorec. Vývoj je spojen s rozlišením nových 

nákladových druhů a jejich odlišných vlastností. Novější vzorce začínají používat modernější 

členění nákladů a tím se mění jeho struktura. V jednodušším pojetí využívá kalkulační vzorec 

členění nákladů na přímé a nepřímé. Pokud chce podnik přesnější a detailnější výstupy, měl 

by využít složitějších forem kalkulačních vzorců, které obsahují náklady jednicové a režijní, 

případně dále rozvádějí jednotlivé položky na fixní a variabilní.  

 

Spolu s příchodem komunistického režimu byl stanoven vzorec, který byl závazný pro 

všechny podniky v určitém druhu odvětví. Byl to tzv. typový kalkulační vzorec. Sestavovaly 

ho příslušné úřady v období centrálního plánování. Právě z tohoto faktu nemohlo jít o 

prohloubení efektivnosti, skutečné zjištění hospodaření podniku, finanční situace, byl to 

pouze jakýsi hrubý odhad, který měl hlavně vyhovovat vizi vedení centrálního plánování 

(Mruzková, 2006).  

 

Tyto typové kalkulační vzorce, i když nebyly zcela efektivní, se staly základnou pro 

dnešní sestavování kalkulačních vzorců. Rozlišují náklady pouze podle jednoho základního 
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členění, a to na jednicové a režijní. Struktura typového kalkulačního vzorce je uvedena 

v následujícím obrázku.  

 

Přímý materiál 

Přímé mzdy  

Ostatní přímé náklady 

Výrobní režie 

= vlastní náklady výroby 

Správní režie 

= vlastní náklady výkonu 

Odbytová režie 

= úplné vlastní náklady výkonu 

 

Obr. č. 3.1   Typový kalkulační vzorec 

Zdroj: Mruzková (2006) – vlastní zpracování 

 

Tento vzorec představuje kalkulaci nákladů. Pokud za úplné vlastní náklady výkonu je 

přiřazen ještě kalkulovaný zisk, je zjištěna konečná cena na jednotku. Toto složení 

kalkulovaných položek představuje kalkulaci cenovou, ze které lze určit zpětnou návratnost 

nákladů a lze také stanovit minimální potřebnou úroveň zhodnocení vložených ekonomických 

zdrojů. Stejný princip platí i u dalšího vzorce kalkulace nákladů.  

 

S neustálým rozvojem poznatků o nákladech a díky dřívějšímu uvolnění politické 

situace se typové kalkulační vzorce začaly variabilně upravovat podle potřeb podniků. 

V současnosti se využívá tzv. dynamický kalkulační vzorec, který bere ohled na moderní 

členění nákladů. Smyslem je, že režijní náklady související s určitým útvarem se dále člení na 

náklady variabilní a fixní. Tento způsob zjištění nebo stanovení nákladů je daleko efektivnější 

než předchozí související s typovým vzorcem (Mruzková, 2006).  

 

 

 

 

 

 

položky jednicové, související 

s každým výkonem 

položky režijního charakteru, 

vztahující se na zajištění, obsluhu 

a řízení 
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Struktura dynamického kalkulačního vzorce je následující.  

 

Přímý materiál 

Přímé mzdy 

Ostatní přímé náklady 

Výrobní režie   variabilní 

      fixní 

  = vlastní náklady výroby 

Správní režie    variabilní 

      fixní 

 = vlastní náklady výkonu 

Odbytová režie           variabilní 

        fixní 

  = úplné vlastní náklady výkonu 

 

Obr. č. 3.2   Dynamický kalkulační vzorec 

Zdroj: Mruzková (2006) – vlastní zpracování 

 

Dříve zmíněné vzorce se týkají kalkulace nákladů nebo ceny v závislosti na uvedených 

položkách. Vzájemný rozdíl mezi těmito kalkulacemi charakterizuje retrográdní kalkulační 

vzorec (obr. č. 3.3). Ten vyjadřuje, do jaké míry je schopen zisk vytvořený podnikem pokrýt 

náklady jím vynaložené. Zisk tedy představuje zjednodušeně rozdíl mezi cenou a náklady 

(Král, 2010). 
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Základní cena výkonu 

- Dočasná cenová zvýhodnění 

- Slevy zákazníkům 

o Sezonní 

o Množstevní 

Cena po úpravách 

- Náklady 

Zisk 

 

Obr. č. 3.3   Retrográdní kalkulační vzorec 

Zdroj: Král (2010) – vlastní zpracování 

 

Na rozdíl od minulosti mají podniky podle platných zákonů určitou pravomoc, stanovit 

si kalkulační vzorec dle potřeb a výhodnosti využití určitého druhu kalkulace. Nemusí tedy 

využít jednu závaznou formu pro všechny podobné podniky, ale může zohlednit charakter 

výrobního procesu, cíl, ke kterému by měl pomocí kalkulace dojít, různé kalkulační techniky 

aj. Podniky si tedy mohou upravit vzorec tak, aby jim co nejlépe vyhovoval a přinášel co 

největší přínos. 

 

 

3.3 Členění kalkulačních systémů  

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, kalkulace mají určitý historický vývoj, který je spojen s 

rozvojem dalších oblastí, zejména z oboru účetnictví a nákladů. Tímto vývojem došlo ke 

vzniku mnoha různorodých a diferencovaných kalkulací, které dohromady tvoří tzv. 

kalkulační systém. Tyto kalkulace mohou být rozděleny do několika kalkulačních členění 

podle různých hledisek. Těmito hledisky jsou:   

 

 čas sestavení a funkce při řízení, 

 úplnost nákladových položek, 

 ocenění nákladů, 

 použité kalkulační techniky, 

 charakter výrobního procesu (Mruzková, 2006). 
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 Ve většině literatur, například dle Krále, Hradeckého nebo i Fibírové, je uvedeno 

členění kalkulací v kalkulačním systému vycházející z odlišení kalkulace nákladů a kalkulace 

cenové. To představuje základní členění kalkulací. Dalším členěním nacházejícím se v každé 

literatuře je rozlišení kalkulace nákladů na předběžnou a výslednou. Od další úrovně, v rámci 

členění předběžných kalkulací, se autoři ve svých knihách rozcházejí. 

 

 

 

Schéma č. 3.1   Kalkulační systém vycházející z kalkulace nákladů 

Zdroj: Král (2010) – vlastní zpracování 

 

Fibírová používá k členění předběžných kalkulací jiný přístup, jak uvádí schéma č. 

3.2. Vedle propočtové kalkulace uvádí na stejné úrovni i kalkulaci normovou, z níž teprve 

vychází a jsou jejím poddruhem kalkulace plánová a operativní. Vzájemné vztahy, jak uvádí 

ve svém schématu Král, jsou tedy lehce odlišné.    
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Schéma č. 3.2  Členění kalkulačního systému vycházející z předběžné kalkulace 

Zdroj: Fibírová (2007) – vlastní zpracování 

 

Moderním a důležitým pojetím je členění kalkulací dle úplnosti nákladových položek. 

Úplnost těchto položek je založena na faktu, že se rozlišuje, zda se pracuje s veškerými 

náklady připadajícími na výkon nebo pouze s určitou části těchto faktorů. 

 

 

   

 

 

 

 

Schéma č. 3.3   Členění dle úplnosti nákladových položek 

Zdroj: Mruzková (2006) – vlastní zpracování 

 

 

3.3.1 Konkrétní druhy kalkulací 

 

Výsledná kalkulace představuje zjištění průměrných skutečných nákladů na 

kalkulační jednici po dokončení výkonu za určité časové období. Je to základní a nejstarší 

druh kalkulace. Podnikateli poskytuje přehled o tom, kolik do výrobků vložil a při porovnání 

s výnosy i to, kolik z něj získal nazpět, může tak kontrolovat svou ziskovost a efektivitu 

výroby. Kalkulace může mít intervalový nebo okamžikový charakter. Rozdíl spočívá v 

časovém úseku, za který se zjišťují skutečné náklady na výkon. Kalkulace intervalového 

charakteru představuje zjištění nákladů za kalendářní období, kterým je nejčastěji měsíc nebo 

čtvrtletí. K tomuto zjištění se využívají informace z klasického účetnictví. Okamžikový 



 

31 
 

charakter má pak ta výsledná kalkulace, ve které jsou zjišťovány náklady za období kratší, 

než je jeden měsíc. Informace vychází z operativní evidence o výrobě a svůj význam má 

kalkulace hlavně v těch podnicích, kde je široký sortiment (Mruzková, 2006).  

 

Předběžná kalkulace se sestavuje před zahájením výroby, vyjadřuje předem 

stanovené náklady na jednotku výkonu. Její role je důležitá zejména ve fázi plánování. Na 

jejím základě jsou tedy vytvářeny plány na výrobu a cílem je stanovit určité množství, které 

firma předpokládá vyrobit při daných nákladech a ceně. Při porovnání se skutečnou výrobou 

pak může podnikatel kontrolovat, zda těchto cílů dosáhli či nikoliv. Tento druh kalkulace se 

dělí na operativní a plánovou, někdy souhrnně označované jako normovou a propočtovou 

(Král, 2010).  

 

Propočtová kalkulace se sestavuje u zcela nových nebo inovovaných výrobků ve fázi 

výzkumu, čili ve fázi, kdy nejsou známy ještě přesné a definitivní normy ani technické 

parametry, technická dokumentace (Mruzková, 2006). Je důležitá pro rozhodování zejména s 

dlouhodobým dopadem. Pomáhá zjistit, zda bude pro podnik výhodné daný výrobek vyrábět 

nebo ne, pomáhá při investičním rozhodování souvisejícím s výrobou. Může sloužit jako 

podklad pro vyjednání o ceně s konkrétním zákazníkem, tedy pro obhajobu stanovené ceny 

nebo jako východisko při posuzování ziskovosti nového výrobku. Pro sestavení nejsou 

k dispozici přesné normy a vychází se z kalkulací podobných výrobků a jiné dokumentace 

související se stejnými nebo podobnými výrobky, proto je důležité mít co nejpřesnější 

podklady. V některých případech může představovat jediné měřítko pro hodnocení.   

 

Operativní kalkulace je nástrojem pro krátkodobé řízení. Přímé náklady jsou 

přesnější oproti propočtové kalkulaci, protože se vychází z podrobných norem souvisejících 

s konkrétními technologickými a organizačními podmínkami, které jsou platné v okamžiku 

sestavení. Mohou to být například podrobné normy spotřeby času a materiálu. Pokud se 

normy změní, musí se kalkulace znovu propočíst, proto patří mezi nejpřesnější. Svým 

charakterem se pak řadí spíše mezi okamžikové kalkulace. Informace o nepřímých nákladech 

jsou k dispozici z rozpočtů a získané hodnoty se následně propočítávají na kalkulační jednici 

jedním z několika způsobu pro přiřazení, nejčastěji pomocí režijní přirážky nebo sazby. 

Způsoby přiřazení nepřímých nákladů jsou popsány v následující kapitole (Mruzková, 2006).  
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Plánová kalkulace se využívá zejména v opakující se výrobě, sériové či hromadné. 

Stejně jako operativní kalkulace je sestavována na základě různých informací, které je možno 

získat z norem, proto se řadí mezi kalkulaci normovou. Podrobnost daných norem závisí 

například na množství výrobků, charakteru výrobního procesu aj. S tím souvisí i charakter 

norem. Pokud se výroba týká jednoho nebo malého množství výrobků, stejného charakteru, 

zejména v hromadné výrobě, vychází se z norem spotřeby ekonomických zdrojů, v případě 

širšího sortimentu, členité a sériové výroby se informace zjišťují z operativních norem. 

V nejlepším případě by se mělo vycházet z podrobných norem, které jsou platné k 1. lednu 

plánovaného roku (Hradecký, 2008). Jednotlivé položky se ale navyšují o částku změny 

norem, se kterými se pro tento rok počítá. Plánová kalkulace se řadí svým charakterem mezi 

kalkulace intervalové. 

 

Při porovnání předběžné s výslednou kalkulací podnik zjistí, zda dosahuje lepších 

výkonů, splňuje přesně své plány, s drobnou odchylkou, která ale není pro podnik ohrožující 

nebo že není schopen dosahovat svých plánů a výroba je pro něj značně ztrátová. Tímto 

způsobem může být kontrolovaná například efektivita výroby nebo stupeň plnění plánů. 

Pokud má podnik v plánu sestavovat a následně porovnávat obě tyto kalkulace, měly by být 

vždy zvoleny stejné parametry, jako kalkulační jednice, kalkulační vzorec i kalkulační 

metoda. 

 

Kalkulace úplných nákladů, někdy označovaná jako absorpční, zahrnuje veškeré 

náklady připadající na výkon, tedy zohledňuje jak variabilní, tak i fixní náklady. Výpočet je 

pak součtem nákladů fixních a průměrných variabilních. Tyto náklady mohou být dle času 

sestavení kalkulace buď předběžně stanoveny, nebo následně skutečně zjištěny. V důsledku 

zmíněných fixních nákladů může ale dojít k nepřesnostem kvůli jejich rozvrhování. Kalkulace 

má statický charakter, což znamená, že se sestavuje pro určité množství výkonů. Pokud se 

změní toto množství, musí se kalkulace znovu propočítat. Kalkulace může být použita jako 

podklad pro stanovení ceny, pro stanovení její spodní hranice, při rozhodování dlouhodobého 

charakteru, při porovnání ziskovosti konkrétních výkonů a k dalším účelům. Její nevýhodou 

je, že skutečnou výši plných nákladů je možné zjistit teprve s určitým zpožděním (Mruzková, 

2006). 

 

Kalkulace neúplných nákladů využívá pro kalkulování taktéž členění nákladů na 

fixní a variabilní. Při výpočtu se ale dovádí na kalkulační jednici pouze část faktorů. 
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Kalkulace je zaměřena zejména na náklady variabilní, tedy ty, které jsou jednoznačně 

vyvolány daným výkonem. Fixní náklady, náklady připisované danému časovému období, 

jsou zde odděleny od nákladů variabilních, protože je třeba jejich úhrada bez ohledu na objem 

prodeje. Ke zmíněné úhradě dochází z rozdílu mezi výnosy a variabilními náklady 

souvisejícími s prodejem. Takto definovaný rozdíl je označován jako příspěvek na úhradu, 

který je zmíněn níže (Mruzková, 2006). 

 

Na základě těchto skutečností je kalkulace v některých publikacích označována jako 

kalkulace variabilních nákladů. Nutno zmínit, že kalkulace má další poddruhy, které jsou 

rozlišeny podle toho, zda se jedná o přímý nebo nepřímý vztah variabilních nákladů k danému 

výkonu nebo ke skupině výkonů a zda se dovádí na kalkulační jednici pouze zmíněné přímé 

nebo všechny druhy variabilních nákladů. Dle toho, které náklady jsou v kalkulaci využity, se 

rozlišuje kalkulace hrubého rozpětí a kalkulace Direct Costing. Ekonomický přínos výrobku 

je tedy vyjádřen již zmíněným příspěvkem na úhradu. Ten představuje rozdíl, který může být 

stanoven z hodnot souvisejícími s cenou a variabilními náklady na jednotku daného výkonu. 

Celkový příspěvek na úhradu neboli marže, jak se může také označovat, se pak získá 

vynásobením jednotkového příspěvku na úhradu a celkovým prodaným množstvím. Tato 

marže, ať už jednotková nebo celková, se využívá jednak k pokrytí fixních nákladů, jednak 

představuje zisk a to konkrétně ta část, která při úhradě nákladů firmě zůstane.  

 

 

3.4 Metoda kalkulace (metoda přiřazení nákladů) 

 

Metoda kalkulace představuje způsob, jakým se mohou přiřadit nepřímé náklady na 

konkrétní výkon. S touto problematikou a oblastí kalkulací vůbec se pojí dvě podstatné 

otázky. Jedna se zabývá tím, jak přiřadit náklady na daný výkon a druhá, proč přiřazovat 

náklady na kalkulační jednici. Jaká metoda bude zvolena, závisí na mnoha faktorech. Jednak 

na předmětu kalkulace, na samotné struktuře a členění nákladových položek, na způsobu, 

jakým jsou přiřazeny náklady danému předmětu, na charakteru výrobního procesu. Základní 

členění nákladů využívané v kalkulacích je přímé a nepřímé, je to nejjednodušší pojetí. 

Častěji se objevující pojetí využívá dělení nákladů na jednicové a režijní, příp. fixní a 

variabilní (Král, 2010).  
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Náklady se mohou přiřadit konkrétnímu výkonu pomocí tří způsobů (Čechová, 2011).  

 

 První způsob přiřazení je založen na příčině vzniku nákladů. Smyslem této metody je, 

že ke každému výkonu by měly být přiřazeny pouze ty náklady, které s ním 

jednoznačně souvisí; 

 

 Další možnost přiřazení využívá únosnosti nákladů. Na základě tohoto principu by 

měla být cena vždy taková, aby mohla zajistit pokrytí vzniklých nákladů a zároveň 

přinesla i zisk. Tuto metodu je možné použít, pokud nelze využít prvního způsobu. Je 

vhodná zejména při jednání se zákazníkem pro obhajobu ceny; 

 

 Třetí způsob jak přiřadit náklady je průměrování. Podstatou je zjištění průměrného 

podílu nákladů na daný výrobek. Metoda se využívá například v podnicích, které mají 

své ekonomické zdroje vázané v zásobách vlastní výroby. 

 

Samotné přiřazení probíhá ve třech fázích. Nejdříve jsou přiřazeny přímé náklady. 

Dále se zjistí výše nepřímých nákladů a třetí fáze představuje určení podílu nepřímých 

nákladů na výkon. V této fázi jsou využívány rozvrhové základny. Jejich princip je zmíněn 

níže (Král, 2010). 

 

Klasické pojetí kalkulačních technik vychází z faktu, že přičítání přímých nákladů zde 

není předmětné, jejich stanovení je možné bez větších problémů a kalkulační metody je proto 

neřeší. Ty se zaměřují zejména na náklady nepřímé.  

 

Schéma č. 3.4   Členění kalkulací dle použité techniky využívané ve sdružené výrobě 

Zdroj: Mruzková (2006), Fibírová (2007) – vlastní zpracování 
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Schéma č. 3.5   Členění kalkulací dle použité techniky využívané v nesdružené výrobě 

Zdroj: Mruzková (2006), Hradecký (2008) – vlastní zpracování 

 

 

3.4.1 Kalkulace dělením prostá 

 

Kalkulace dělením prostá se využívá u stejnorodé produkce s jedním druhem 

výkonu, např. při důlní těžbě. Ze všech kalkulačních technik patří mezi nejjednodušší, ale 

v dnešní době není moc často využívaná, protože většina podniků se zaměřuje na širší 

sortiment, ve snaze získat co nejvyšší zisky. Využívá se zejména v případě, že nejsou 

k dispozici údaje nezbytné pro využití jiné kalkulační techniky. Obecně může být vzorec, 

který je využit u kalkulace dělením prostým vyjádřen, bez ohledu na druh kalkulace, jako 

podíl režijních nákladů a objemu výroby, čímž bude zjištěn režijní náklad na výrobek 

(Mruzková, 2006).  

 

Dle toho, zda se jedná o kalkulaci předběžnou nebo výslednou, jsou využívány buď 

skutečné, nebo plánované položky.  

 

Pojem jednicových nákladů je využíván samostatně pouze u předběžné kalkulace. Při 

jejich stanovení se vychází z operativních nebo plánových norem, záleží na druhu kalkulace. 

Jednicové náklady se zjistí vynásobením dané normy cenou nákladu (Mruzková, 2006).  

 

 

3.4.2 Kalkulace dělením s poměrovými čísly 

 

Kalkulace dělením s poměrovými čísly se využívá u homogenní výroby, kde je 

výsledkem více druhů výkonů, které se liší technickými parametry. Přímé náklady na výrobek 

se zjišťují z dokumentace podle druhu kalkulace, u předběžné z norem spotřeby, u výsledné 

z operativní evidence o výrobě nebo účetnictví (Mruzková, 2006). Stanovení těchto nákladů 
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na jednici nepředstavuje větší problém. Dovedení nepřímých nákladů na kalkulační jednici je 

o něco problematičtější. K tomuto vykalkulování se musí stanovit tzv. poměrová čísla. Ta 

vyjadřují poměr nepřímých nákladů na kalkulační jednici nebo také obtížnost, pracnost. 

Poměrová čísla mohou být odvozena buď z individuálních kalkulací, nebo z technicko-

technologických parametrů.  

 

V rámci individuální kalkulace je metoda (vzorec) pro stanovení poměrového čísla 

dle Mruzkové (2006, s. 56) následující:     

    ,      (3.1) 

 

kde nv jsou náklady na daný výrobek a nz náklady na základní výrobek, který je zvolen dle 

uvážení pověřené osoby. U základního výrobku bude vždy poměr mezi náklady 1 (kv = 1). 

Nevýhodou u této techniky ale je, že poměrové číslo bývá ovlivněno cenou. 

 

Dle metody využívající technicko-technologické parametry záleží na přímé a 

nepřímé souvislosti. Pokud se jedná o přímou souvislost, vyšší parametr znamená vyšší 

nepřímé náklady. Dle Mruzkové (2006, s. 57) je poměrové číslo stanoveno jako 

   ,   (3.2) 

 

za předpokladu, že px znamená určitý parametr základního nebo výchozího výrobku. Za tento 

parametr může být považován buď časový údaj, nebo jiný normový údaj. Dále Mruzková 

(2006, s. 58) uvádí výpočet poměrového čísla pro nepřímou souvislost. Ta vyjadřuje, že vyšší 

hodnota parametru se pojí s nižšími nepřímými náklady, a proto je u vzorce zaměněn čitatel 

se jmenovatelem, tedy:   

    (3.3) 

 

Výhodou u tohoto způsobu zjištění nepřímých nákladů je, že nepodléhá cenovým 

vlivům. Je ale těžké zjistit veškeré potřebné informace. 

 

Další postup kalkulování, po stanovení poměrového čísla, bez ohledu na způsob 

tohoto zjištění, je stejný u obou metod. Základem je zjištění přepočtené výroby, toho je 
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dosaženo vynásobením poměrového čísla a objemu výroby. Dále je dle Mruzkové (2006) 

stanovena sazba, a to následujícím způsobem: 

     (3.4) 

 

Nepřímé náklady na výrobek jsou pak vypočteny jako součin sazby a poměrového 

čísla.  

 

 

3.4.3     Kalkulace přirážková 

 

Kalkulace přirážková se využívá v podnicích s různorodými, heterogenními 

výrobky. Objevují se zde náklady přímé i nepřímé. Přiřazení přímých nákladů na kalkulační 

jednici se provádí stejně jako u kalkulační metody dělením s poměrovými čísly. Nepřímé 

náklady jsou přičítány v míře, ve které byly vyvolány daným výkonem. K tomu se využívá 

rozvrhových základen, které jsou podstatou přirážkové kalkulace. Ty by měly být lehce 

zjistitelné, stálé a podnik by měl mít možnost je kontrolovat (Mruzková, 2006). Tato metoda 

bývá členěna jako sumační nebo diferencovaná. Sumační metoda je založena na jediné 

rozvrhové základně, která vyjadřuje přímý vztah nepřímých nákladů k dané základně, ke které 

se přiměřují, neboli nepřímé náklady se vyvíjí úměrně dané veličině. Metoda se používá 

zejména v jednodušších výrobách. Diferencovaná metoda využívá rozvrhových základen 

více, dle počtu skupin nepřímých nákladů. Tyto základny mohou být naturální nebo peněžní. 

Problémem může být ve zvolení správné základny. Obecně mohou být dovedeny nepřímé 

náklady na kalkulační jednici jako podíl nepřímého nákladu a zvolené rozvrhové základny. 

Pracovníci by měli vždy zvolit takovou základnu, která má největší vypovídací schopnost, její 

vztah k nákladům je v příčinné souvislosti. Dá se tedy říct, že tato rozvrhová základna je 

prakticky přímý náklad, díky kterému je možno přiřadit na výkon i nepřímé náklady 

(Fibírová, 2007). 

 

Naturální rozvrhová základna je vyjádřena v naturálních jednotkách. Výhodou 

tohoto druhu základny je, že na výsledek nepůsobí změna ceny, její stanovení ale poměrně 

složité. Nejčastěji se vychází ze zkušeností nebo z technických a ekonomických rozborů. Za 

naturální základnu mohou být zvoleny jak časové údaje jako strojové hodiny, odpracovaná 
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doba, tak i údaje jiné jako např. množství materiálu. Základem naturální rozvrhové základny 

je tzv. režijní sazba. Její výpočet je dle Mruzkové (2006) následující: 

    (3.5) 

 

Tato sazba vyjadřuje, výši nepřímých nákladů připadající na jednotku rozvrhové 

základny. Pokud je sazba vynásobená danou rozvrhovou základnou, jsou získány průměrné 

nepřímé náklady na výrobek.  

 

Peněžní základna je pak v peněžních jednotkách, výhodou je jejich snadná 

zjistitelnost, velkým nedostatkem je ale závislost na změně ceny. Vzhledem k nedostatečné 

vypovídací schopnosti vlivem zmiňované cenové závislosti, se od peněžních základen 

upouští. Základem pro přiřazení nepřímých režijních nákladů na jednici je u této metody 

režijní přirážka (Fibírová, 2007). Postup jejího výpočtu je podobný jako u režijní sazby, 

režijní přirážka je však stanovena v procentním vyjádření, které musí být zohledněno ve všech 

dalších výpočtech nepřímých nákladů. Výpočet režijní přirážky dle Mruzkové (2006):   

    (3.6) 

  

 

3.4.4      Kalkulace dělením ve fázové, stupňové výrobě  

 

Jak vypovídá sám název, jedná se o techniku využívanou v členitém výrobním 

procesu. Fázová výroba představuje proces, který se skládá z několika na sebe navazujících 

výrobních úseků, kterými musí výrobek projít, přičemž je možno říct, že nemění svou povahu 

při jednotlivých předávkách. Stupňovou výrobu je možné charakterizovat jako proces 

několika, na sebe navazujících stupňů, přičemž každý výrobní stupeň mění vlastnosti svého 

konečného výrobku a tento výrobek představuje polotovar pro další výrobní stupeň. O 

konečném výrobku celého výrobního procesu lze hovořit až poté, co výkon projde posledním 

výrobním stupněm. V členitém výrobním procesu jsou využity techniky postupné a průběžné 

kalkulace (Mruzková, 2006).  
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Principem postupné kalkulace je to, že se tvoří dílčí kalkulace pro každý výrobní 

stupeň, přičemž kalkulace dalšího navazujícího stupně musí zohlednit zjištěné náklady stupně 

předcházejícího a to v samostatné položce polotovarů vlastní výroby (Mruzková, 2006).  

 

Průběžná kalkulace využívá také dílčích kalkulací jednotlivých stupňů nebo fází, 

s tím rozdílem, že tyto kalkulace nejsou vzájemně propojeny, nevytváří se zde položka 

polotovarů z předchozích výrobních úseků (Mruzková, 2006). Výsledná kalkulace se získá 

prostým součtem jednotlivých položek dílčích kalkulací, za předpokladu, že tímto postupem 

je vyjádřena položka celkových vlastních nákladů výroby daného výrobku a další položky 

kalkulačního vzorce jako například správní a odbytová režie musí být dopočteny 

prostřednictvím jiné kalkulační techniky. 

 

 

3.4.5   Kalkulace dle dílčích činností, podle aktivit 

 

Kalkulace dle dílčích činností neboli kalkulace podle aktivit představuje nový přístup 

k tvorbě kalkulací. Tento přístup byl vytvořen kolem 80. let 20. století a jeho základem je 

využití tzv. metody ABC. Metoda vychází z analýzy vztahu mezi náklady a danými 

aktivitami a z následné snahy zpřesnit přiřazování nepřímých nákladů na kalkulační jednici. 

Tato snaha o zpřesnění byla způsobena mnoha vlivy souvisejících jak s rozšiřováním 

výrobního sortimentu, růstem režijních nákladů a zvyšujícím se podílem těchto nákladů na 

nákladech jednicových, například rozvojem automatizace, tak i vlivem rostoucích požadavků 

zákazníka na kvalitu výrobků, působením mnoha pomocných činností, které jsou pro výrobu 

daného výkonu taktéž důležité, přičemž je nutné zohlednit v kalkulaci i jejich náklady. Právě 

na základě těchto skutečností přiřazuje nová metoda náklady dle jednotlivých aktivit a ne 

podle konkrétních výrobků, jak bylo dříve zvykem (Král, 2010).  

 

Metoda ABC je stále častěji využívaná. Má svůj význam zejména u heterogenní 

výroby se širokým výrobním sortimentem. Její výhodou je umožnění kvalitnějšího zpracování 

rozpočtu režijních nákladů, zjištění, zda cena zajistí požadovaný zisk. Informace mohou být 

tedy využity pro cenová vyjednávání. Na základě této metody je možné také eliminovat ty 

činnosti, které nepřinášejí žádaný efekt nebo ty, jejichž přidaná hodnota je dokonce záporná. 

Samotná užitečnost aktivity se zjistí při porovnání nákladové náročnosti dané aktivity a jejího 

přínosu (Král, 2010). Nevýhodou metody je však její vysoká pracnost a evidenční náročnost 
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informací, navíc ne všechny veličiny mohou být tímto způsobem zpracovány, protože nejsou 

vztažné k objemu a struktuře finálních výkonů.     

 

 Při aplikaci metody dle aktivit musí být rozčleněn výrobní proces na jednotlivé 

činnosti, ze kterých se skládá. Každá činnost se pojí s náklady, které jsou ovlivněny 

vztažnými veličinami. Tyto veličiny mohou být například počet hodin, množství v kg. Pro 

další postup je nutné stanovení výše dané veličiny odpovídající konkrétnímu množství 

zjištěných nákladů (roční počet hodin oprav a roční náklady na opravy). Tyto údaje tvoří 

poměr nákladů a výše vztažné veličiny za dané období. Výsledkem je sazba nákladů 

připadající na jednotku veličiny pro konkrétní činnost. Dále je zjištěna velikost veličiny na 

konkrétní vyrobené množství (např. 1 000 ks výrobku A potřebuje celkem 15 hodin oprav) a 

následně je zjištěné množství této veličiny vynásobeno zmíněnou sazbou. Průměrné náklady 

dané činnosti na kalkulační jednici se tedy vypočítají dle Mruzkové (2006) pomocí vztahu:               

      (3.7) 

 

 

3.4.6 Odčítací, rozčítací způsob a jejich kombinace 

 

Odčítací způsob je využíván tehdy, vzniká-li při výrobě jeden výrobek jako hlavní a 

ostatní jako vedlejší. Předmětem kalkulace sestavené tímto způsobem jsou však jen výrobky 

hlavní. Základem metody je odečtení nákladů připadajících na výrobu vedlejších výrobků od 

celkových sdružených nákladů, přičemž náklady na vedlejší výrobky se zjistí z prodejní ceny 

snížené o zisk, která je dále upravena o náklady na jejich prodej. Výsledkem tohoto postupu 

je stanovení vlastních nákladů na výrobu hlavního výrobku (Hradecký, 2008).  

 

Rozčítací způsob je vhodné použít v případě, kdy výsledkem výrobního procesu je 

pouze hlavní výrobek, bez ohledu na jejich počet. Pro přiřazení sdružených nákladů je 

využíván tzv. rozčítací klíč. Tento pojem se stanoví podobně jako poměrové číslo a postup 

výpočtu je založen na stejném principu jako u metody dělením s poměrovými čísly 

(Mruzková, 2006).  
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Kombinace obou způsobů se využívá, vyrábí-li podnik více výrobků hlavních a kromě 

nich i výrobky vedlejší. V tomto případě je využito nejdříve odečítacího způsobu, díky čemuž 

se zjistí náklady na výrobky hlavní, následně je aplikován způsob rozčítací.  
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4. Využití kalkulací ve vybrané společnosti 

 

4.1     Základní informace o společnosti MORAVAN – masná výroba s.r.o.  

 

V této kapitole je využita aplikace dříve uvedených teoretických poznatků. Aplikace je 

provedena v podmínkách společnosti MORAVAN – masná výroba s.r.o. Firma se nachází 

v obci Petřvald u Nového Jičína. Zmíněná firma je společností s ručením omezeným 

zabývající se ekonomickou činností se zaměřením na výrobu lahůdek, uzenin, masa a jiných 

masných specialit. Předmětem je tedy řeznictví a uzenářství a následná obchodní činnost 

s potravinářskými produkty. Společnost se zabývá také výrobou a prodejem bio výrobků, po 

kterých stále více roste poptávka. Ke dni 28. 4. 2008 získala společnost certifikaci na výrobu 

v této oblasti a stala se tak právnickou osobou podnikající v ekologickém zemědělství.  

 

Firma postupuje při výkonu své činnosti dle norem ČSN EN ISO 9001, dle zákona o 

potravinách, příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu a dle integrované příručky 

jakosti. Zmíněné dokumenty a normy jsou technickými normami, které stanovují požadavky 

na kvalitu daných produktů i na kvalitu výrobních zařízení, které jsou využity při výrobě. 

S těmito normami pracuje management jakosti podniku a měly by zajistit trvalé poskytování 

takového produktu, který splňuje požadavky jak předpisů, tak i požadavky samotných 

zákazníků. Za nedodržení zmíněných norem, zejména norem ISO a zákona o potravinách, 

hrozí společnosti přísné sankce.  

 

Společnost klade velký důraz na kvalitu a kontrolu výrobního procesu. Právě za těmito 

účely je vytvářen i tzv. plán HACCP. Zmíněný plán je založen na analýze nebezpečí při 

výrobě v jednotlivě vyjádřených technologických krocích. Na základě zmíněné analýzy se 

následně stanovují kritické kontrolní body. Tyto body představují výrobní úseky s velkou 

pravděpodobností ohrožení produktů při výrobě z hlediska jejich kvality. Plán znázorňuje jak 

různá nebezpečí v jednotlivých krocích, se kterými je možné se v podniku setkat, tak i jejich 

preventivní opatření, jak těmto nebezpečím předejít. Dále je stanoven způsob kontroly a její 

četnost, i to, na kterém zaměstnanci leží zodpovědnost za bezproblémový průběh nebo 

případné problémy.  
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Ve zmíněné společnosti je možné setkat se s vysokým podílem ruční práce, která je 

nezastupitelná a zaručuje vysokou kvalitu výrobků. Společnost dále patří mezi střední firmy, 

které disponují pro zajištění svého provozu s počtem zaměstnanců do 50 osob. MORAVAN – 

masná výroba s.r.o. hospodaří také s vlastními chovy prasat a skotu, které se chovají v CHKO 

Poodří a jsou následně využity pro samotnou výrobu. Firma byla zapsána do živnostenského 

rejstříku, a tedy vznikla, ke dni 5. 2. 2004 jako dceřiná společnost firmy Moravan a.s. 

Petřvald, od které následně převzala veškeré aktivity v této oblasti
1
.  

 

Organizační struktura podniku je poměrně rozsáhlá a charakterizuje komplikovaný 

výrobní proces dané společnosti.  

 

Hlavním bodem organizační struktury dané firmy je její rozčlenění na základní útvary, 

kterými jsou výrobní a obchodní oddělení, účtárna, technický úsek, personální oddělení, 

manažer jakosti a správce sítě. Dá se říct, že tyto útvary nesmí chybět v žádném podniku, 

protože jsou stěžejní pro jeho chod. Dále jsou zde uvedeny v rámci výrobního oddělení útvary 

specifické pro samotnou potravinářskou výrobu. V tomto konkrétním případě jsou zmíněné 

specifické útvary označeny jako masná výroba a studená kuchyně, které se následně člení na 

další oddělení, jež jsou znázorněna ve schématu označeném jako schéma č. 4.1. Oficiální 

nezjednodušená organizační struktura firmy je uvedena v příloze č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Informace získané z interních dokumentů společnosti MORAVAN – masná výroba s.r.o. a ze systému 

Administrativního registru ekonomických subjektů ARES Ministerstva financí. 
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Schéma č. 4.1   Vyňatek některých vybraných podnikových útvarů organizační 

struktury společnosti MORAVAN – masná výroba s.r.o. 

Zdroj: interní dokumenty společnosti – vlastní zpracování 

 

Pro praktickou část jsou využity údaje z účetnictví za rok 2010. Rok 2011 není dosud 

účetně uzavřen z důvodů, že zde působila externí firma, která nepřenechala podklady 

v potřebné kvalitě a se kterou se společnosti MORAVAN – masná výroba s.r.o. daří pouze 

špatně komunikovat. Samotná bakalářská práce je zaměřena zejména na výrobek ze skupiny 

masné výroby, a to konkrétně na tlačenku. Pro srovnání jsou ale uvedeny i hodnoty vybraných 

výrobků z dalších skupin. 

 

 

4.2 Výrobní program a oblast podnikového účetnictví 

 

Výrobní proces společnosti může být obecně od svého prvopočátku charakterizován 

takto: pole – stáje – jateční provoz – samotná výroba. Při výrobním procesu lze identifikovat 

několik toků, které může společnost využít. První tok představuje možnost využití pouze 

vlastního chovu zvířat, které musí být nejdřív poraženy a projít střediskem bourárna. 

Následně jsou z takto zpracovaného masa vyrobeny dané produkty bez jakýchkoliv dalších 

nákupů masa. Druhý tok je charakterizován koupí již mrtvých půlek zvířat, které jsou 

následně zpracovány do výsledného výkonu, nemusí být tedy použity vlastní chovy. Třetí 

možnost prakticky doplňuje dva dříve zmíněné toky a zakládá se na potřebě koupit pouze ty 
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části, které podniku momentálně chybí na výrobu daných výrobků a dále se postupuje stejným 

způsobem k dosažení konečného výstupu jako v předchozích případech. V závislosti na 

zvoleném toku je ztížen proces kalkulování konečného výrobku. V kalkulaci daného výrobku 

musí být totiž zohledněn tok surovin, protože tyto jednotlivé toky se od sebe liší z hlediska 

pracnosti a tudíž i z hlediska nákladů.  

 

Ve společnosti MORAVAN – masná výroba s.r.o. je možné setkat se prakticky se 

všemi třemi zmíněnými toky v závislosti na druhu výrobku, příp. množství masa. Pro výrobu 

některých produktů je využíváno pouze vlastní maso (vepřová kotleta), pro výrobu jiných je 

třeba koupit hlavní surovinu, se kterou firma sama nedisponuje (např. výrobky s rybami) a pro 

jiné produkty je potřeba dokoupit pouze určité části, které podniku momentálně chybí. 

 

Obecně lze bez ohledu na druh výrobku rozložit výrobní proces do několika částí, 

technologických kroků, a to na příjem masa a surovin, příprava a vaření masa a surovin, 

plnění a uzavírání, přetáčení, špejlování, zavěšování, tepelné opracování, vychlazení, balení, 

skladování, expedice a rozvoz. 

 

Výsledek výrobní činnosti tohoto podniku je rozdělen do tří základních skupin 

výrobků. Pro názornost je vybráno i několik zástupců z každé skupiny, kteří jsou uvedeni 

v tabulce číslo 4.1. 

 

 1. skupina – lahůdky; 

 2. skupina – výseková masa;  

 3. skupina – masné výrobky.   

 

Tyto tři skupiny jsou dále rozděleny na podskupiny, které zahrnují okruh výrobků 

stejného nebo podobného charakteru. Další podskupiny jsou např. salámy, saláty, uzené apod.  

 

Za každou z takto definovaných základních skupin se zjišťují tržby samostatně. 

Náklady na dané skupiny ale samostatně sledovány nejsou, zjišťují se pouze náklady celkové, 

případně náklady střediskové. Daná společnost nesleduje ani množství vyrobených výrobků, 

zjišťuje pouze množství výrobků prodaných a předpokládá se, že hodnoty jsou si navzájem 

rovny. Ze zmíněného předpokladu se vychází i při zpracování různých výpočtů v rámci této 

bakalářské práce.  
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V následující tabulce je uvedeno deset vybraných výrobků představující zástupce tří již 

zmíněných základních skupin. Uvedené výrobky jsou vybrány zcela náhodně, kromě tlačenky, 

na kterou je celá bakalářská práce zaměřena. 

 

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 

Lahůdky Výseková masa Masné výrobky 

Pochoutkový salát Vepřová půlka Tlačenka 

Tvarohová pomazánka Hovězí játra Selský špek 

Pařížská mozajka Vepřová svíčková Jitrnice 

Bageta se šunkovým 

salámem  
Špekový ořez 

Marinované kotlety s 

bylinkami 

Vejce na bramborovém salátě Hovězí kližka - býk Moravská klobása 

Zabijačková mísa Hovězí přední - býk Debrecínské párky 

Aspikové srdce Hovězí dršťky Utopenci v aspiku 

Chlebíček s poličanem Hovězí jazyk Škvarková pomazánka 

Špička z uzeného jazyka Hovězí roštěná - kráva Vyškovský salám 

Pomazánka se salámem Hovězí svíčková - býk Vepřová šunka Standard 

 

Tab. č. 4.1   Vybraní zástupci základních skupin výrobků 

Zdroj: interní dokumenty společnosti – vlastní zpracování 

 

Společnost využívá vnitropodnikové účetnictví, které je podrobnější a zohledňuje i 

jednotlivá vnitropodniková střediska, na které je firma rozčleněna. Jako program k jeho 

vedení je používán taktéž software SW Morava, který je využíván od roku 2009.   

 

V tabulce 4.2 je uveden přehled hospodaření účetní jednotky vyjádřený jako výsledek 

hospodaření. Hodnoty zvýrazněné červeně udávají ztrátu společnosti. Údaje jsou uvedeny 

v tisících Kč zaokrouhleny matematicky.  
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Položka 2008 2009 2010 

Celkové náklady       113 770 Kč        146 944  Kč        81 884 Kč 

Celkové výnosy       103 310 Kč         136 111 Kč        73 264 Kč 

Výsledek hospodaření         10 460 Kč          10 833 Kč          8 620 Kč 

 

Tab. č. 4.2   Přehled hospodářských výsledků v letech 2008 – 2010 

Zdroj: interní dokumenty společnosti – vlastní zpracování 

 

Z přehledu je patrné, že hospodaření firmy je dlouhodobě ztrátové. Důvodem může být 

snížení poptávky, chybně nastavená cena výrobků, špatné nastavení kalkulací, jejich 

nedostatečné zpracování, zastaralé vstupní informace, nerespektování kalkulačních výstupů 

z pohledu vedení např. z důvodů silné konkurence (prodej pod cenou), ze snahy získat co 

nejvyšší tržby (u výrobků, u kterých by bylo možné hodnotu ceny snížit a podpořit tak její 

prodej). S touto oblastí tedy souvisí i špatná marketingová politika.  

 

Tržby společnosti jsou spolu s náklady a jejich vzájemným porovnáním důležitým 

měřítkem tržního úspěchu firmy, jak je znázorněno v předchozí tabulce. Tržby je možné 

vyjádřit za každou skupinu i za každý výrobek zvlášť. Příklady tržeb, které firma vykázala za 

rok 2010, jsou uvedeny v následující tabulce s číslem 4.3. Hodnoty jsou taktéž v tisících Kč 

zaokrouhleny matematicky.  

 

Druh výrobku (skupiny) Tržby za rok 2010 

 Masné výrobky (uzeniny) 26 485 Kč 

 Výseková masa 22 447 Kč 

 Lahůdky   5 855 Kč 

Celkové tržby za výrobky 54 787 Kč 

 

Tab. č. 4.3   Tržby společnosti za rok 2010 za tři základní skupiny 

Zdroj: interní dokumenty společnosti – vlastní zpracování 

 

Graf číslo 4.1 uveden pod tabulkou vyjadřuje procentní hodnotu tržeb základních 

skupin, na které je produkce rozdělena, v porovnání s celkovým vykazovaným objemem tržeb 

na všechny výrobky za celý rok 2010.  
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Graf č. 4.1   Poměr tržeb základních skupin výrobků na celkových tržbách  

Zdroj: vlastní zpracování                             

   

  Z uvedených údajů je patrné, že společnost se zaměřuje zejména na výrobu masných 

výrobků, ze kterých plyne největší objem tržeb. Je to způsobeno širokým okruhem zákazníků 

(restaurace, jídelny, řeznictví, domácnosti, obchodní řetězce aj.) a téměř každodenními 

nákupy těchto produktů. Výsekové maso nemá tak široký okruh zákazníků, kteří by výrobky 

odebírali každodenně, zato je charakteristické prodejem ve větších objemech (restaurace, 

jídelny). Lahůdky mají menší okruh zákazníků (převážně domácnosti, bufety) a hlavně jsou 

kupovány v menších objemech, proto je procentní hodnota na celkových tržbách nejnižší.  

 

Následující tabulky číslo 4.4 – 4.6 uvádějí tržby za rok 2010 za dva nejlepší výrobky 

a jeden z výrobků nejhorších, a to z každé skupiny. V tabulce č. 4.4 je uveden i čtvrtý 

výrobek – tlačenka – vzhledem k následnému zaměření kalkulací týkající se právě tohoto 

výrobku. Hodnoty tržeb jsou zaokrouhleny matematicky na celé koruny.  

 

Druh výrobku (uzeniny) Tržby za rok 2010 

 Pečené koleno       3 139 473 Kč 

 Pečená vepřová kýta         927 204 Kč 

 Tlačenka         760 714 Kč 

 Moravské sádlo ochucené                172 Kč 

 

Tab. č. 4.4   Tržby za vybrané výrobky ze skupiny uzeniny 

Zdroj: interní dokumenty společnosti – vlastní zpracování 
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Druh výrobku (výseková masa) Tržby za rok 2010 

 Vepřová plec      1 392 751 Kč 

 Vepřová kotleta      1 060 665 Kč 

 Telecí ledvina                  25 Kč 

 

Tab. č. 4.5   Tržby za vybrané výrobky ze skupiny výseková masa 

Zdroj: interní dokumenty společnosti – vlastní zpracování 

 

Druh výrobku (lahůdky) Tržby za rok 2010 

 Sýrová roláda         496 272 Kč 

 Bulharská pomazánka         316 532 Kč 

 Pražský salát s jogurtem                  60 Kč 

 

Tab. č. 4.6   Tržby za vybrané výrobky ze skupiny lahůdky 

Zdroj: interní dokumenty společnosti – vlastní zpracování 

 

Jak je patrné, tržby za jednotlivé výrobky ve všech skupinách zaznamenávají velké 

hodnotové rozdíly. U některých výrobků jsou hodnoty tržeb dokonce nižší než výše jejich 

kalkulovaných nákladů vynásobená prodaným množstvím. To vyjadřují grafy číslo 4.2 – 4.4. 

Hodnota rozdílu je zaokrouhlena na dvě desetinná místa. 

 

 

 

Graf č. 4.2   Výsledek hospodaření vybraných výrobků ze skupiny výseková masa za rok 

2010 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 4.3   Výsledek hospodaření vybraných výrobků ze skupiny lahůdky za rok 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

Graf č. 4.4   Výsledek hospodaření vybraných výrobků ze skupiny uzeniny za rok 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V závislosti na charakteru výrobku je možné setkat se i s polotovary, a to zejména, 

pokud se jedná o marinování masa nebo u jiných výrobních postupů, které si žádají 

„odležení“ rozpracovaných výrobků a podobně. Polotovary jsou oceňovány vlastními náklady 

na úrovni přímého materiálu a přímých mezd.  

 

Výrobky se dále liší v poměru samotného masa v produktu. To se odvíjí jednak od 

skupiny, do které je výrobek přiřazen a v rámci které je zpracován, jednak na charakteru 

samotného druhu výrobku. Jasným příkladem je vzájemné porovnání např. pochoutkového 

salátu a tvarohové pomazánky s hlavním výrobkem této bakalářské práce – tlačenkou. 
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V pochoutkovém salátu je obsaženo méně masa než ve zmíněné tlačence a zároveň více této 

suroviny než ve tvarohové pomazánce, která je ale zařazena do stejné skupiny. Stejně je tomu 

tak i v jiných případech např. při srovnání hodnoty masa v jitrnicích a tlačence, kdy v prvním 

zmíněném pojmu je využíváno prakticky minimum masa.  

 

Další odlišností je pracnost, která souvisí s postupem, jakým byly suroviny získány, 

tudíž je závislá na volbě již zmíněných toků i na tom, jak náročné je jejich další zpracování. 

Na základě zmíněných údajů se odvíjí samozřejmě i výše nákladů. Zde může být s trochou 

nadsázky dosazena pomyslná rovnice: čím více masa je ve výrobku obsaženo, tím se dá 

předpokládat větší pracnost, a tedy i nákladovost související s jeho výrobou. Na toto tvrzení 

nemůže být kladen důraz vždy bez výjimky, ale v případě obecného srovnání masných výrobků 

a lahůdek s ním lze souhlasit. Neplatí to u výsekového masa, protože zde je většina nákladů 

tvořena zejména ve fázi, kdy je maso získáváno. Náklady související s dalším zpracováním 

jsou minimální.  

 

Dá se tedy předpokládat, že masné výrobky budou mít v průměru větší podíl masa na 

celkovém produktu než výrobky ze skupiny lahůdky. Ty budou mít v průměru procentní podíl 

této suroviny na výrobek nejnižší. U skupiny výsekové maso je podíl samozřejmě téměř 

stoprocentní, chybějící hodnota do sta procent je zapříčiněna výskytem kostí ve výrobku.  

  

 

4.3 Oblast kalkulačního systému společnosti  
 
 

S organizační strukturou společnosti je spojena řada úskalí, která se projevují mimo 

jiné i v oblasti kalkulací.  

 

Samy kalkulace jsou důležitými podklady společnosti pro srovnání předběžných a 

výsledných kalkulací, pro zjištění případných odchylek apod., v tomto případě jsou ale dle 

mého názoru slabým místem. Jsou tvořeny jiným pracovníkem, než je sama účetní, konkrétně 

pracovníkem z útvaru objednávky, což není samo o sobě velkým problémem, pochybení je 

v jiné oblasti, která je blíže zmíněna dále v textu.  
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Kalkulování a s tím související dokumenty jsou vytvářeny pomocí programu SW 

Morava. Zmíněný program není ale plně využit, dle možností, které nabízí. V podniku se 

využívají hlavně výsledné kalkulace nákladů a ceny, které samozřejmě musí vycházet 

z podnikových a jiných norem, to se týká zejména přímých nákladů příp. jiných nákladů 

souvisejících s výrobou odvíjejících se např. od kvality výrobních zařízení apod. Tyto náklady 

jsou stanoveny na základě tabulek, údajů vytvořených normovačem a již zmíněných 

potravinářských norem. Všechny tyto dokumenty dohromady udávají jak závaznou hodnotu 

masa a dalších přísad na celkový výrobek, tak i zároveň stanovují jejich potřebnou kvalitu. 

Jak již bylo zmíněno, společnost je odpovědná za dodržování příslušných norem, v opačném 

případě jí hrozí různé postihy. Nepřímé náklady jsou v této konkrétní společnosti spíše 

dopočítávány do hodnoty skladové ceny výrobku a na základě její výše se hodnota nákladů 

upravuje, což je z hlediska zajištění skutečného obrazu zcela nevhodné a zkreslující. 

 

Konkrétní společnost využívá pouze výsledné kalkulace nákladů, na základě kterých 

je zjištěna výše skladové ceny. Tato vnitropodniková cena je stálá a dle změny ocenění 

přímých nákladů je ovlivněna hodnota nepřímých nákladů. Cena by měla být měněna jednou 

ročně, ale k její změně ve skutečnosti již několik let nedošlo, čímž je negativně ovlivněna výše 

dosaženého zisku, protože od výše skladové ceny se odvíjí v závislosti na růstu nákladů i výše 

ceny prodejní, tudíž výnosy. Pokud firma mění pouze prodejní cenu, roste sice objem výnosů, 

ale to nezohlední skutečnou změnu nákladů, což představuje podstatný problém v případě, že 

by se hodnota nákladů mohla zvýšit více, než by představoval sám nárůst prodejní ceny.  

 

Takto postavená kalkulace, zejména z pohledu kalkulování nepřímých nákladů není 

zcela vhodná a nemá efektivní vypovídací schopnost. Nepřímé náklady jsou vyjádřeny pouze 

souhrnným číslem, které, dá se říct, neodpovídá skutečnosti. Skladová cena je často postavena 

na nižší úrovni, než by měla být skutečná hodnota celkových nákladů na výrobek.  
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Receptura na 100 kg tlačenky, která musí být splněna. 

 

Název položky Norma 

Vepřové maso z hlav – vařené        36,000 kg 

Vepřové maso – kolena – vařené        15,000 kg 

Vepřové srdce – vařené          7,000 kg 

Vepřový jazyk bez podjazyčí – vařený          3,000 kg 

Vepřová kůže – vařené        20,000 kg 

Vývar        30,000 kg 

Majoránka          0,045 kg 

Pepř černý mletý          0,300 kg 

Sůl jedlá          2,800 kg 

Česneková pasta          0,750 kg 

Ocet          0,100 l 

Střevo - tlačenka        30,000 m 

Motouz č. 10          0,060 kg 

 

Tab. č. 4.7   Receptura tlačenky na množství 100 kg 

Zdroj: interní dokumenty společnosti – vlastní zpracování 

 

 Oceňování vyskladňovaných (spotřebovaných) surovin využitých na výrobu se 

provádí dle metody průměrných cen jinak nazývané také jako metoda váženého aritmetického 

průměru. Vážený aritmetický průměr může být proměnlivý nebo periodický. Společnost 

MORAVAN – masná výroba s.r.o. využívá metodu proměnlivého váženého aritmetického 

průměru. Výsledná, takto průměrovaná cena, se následně využívá přímo v kalkulacích při 

jejich sestavování. K přeceňování musí dojít proto, aby byla zohledněna změna (růst nebo 

pokles) skladové ceny daných surovin v závislosti na působení tržních sil.  

 

Samotné množství těchto spotřebovaných surovin na kalkulační jednici je ve většině 

případů stanoveno normou, výjimku tvoří např. spotřeba motouzu, která je dána spíš 

konkrétní potřebou. Spotřebované množství dle normy a cena vypočtená výše zmíněným 

způsobem se následně vzájemně vynásobí, takto stanovené údaje představují konečnou cenu 

na kalkulační jednici za danou surovinu. Stejný postup se opakuje u dalších položek přímého 
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charakteru v rámci celé kalkulace. Dosažené údaje jsou pak využity při sestavování 

příslušných kalkulací za jednotlivé výrobky. Tímto způsobem je sestavena i výsledná 

kalkulace tlačenky uvedena níže v tabulce číslo 4.3. 

 

Následně je uveden příklad výsledné kalkulace tlačenky vycházející z množství 100 

kg výrobku. Znázorněná kalkulace je zjednodušená, nejsou zde uvedeny ceny využitých 

položek, ze kterých je vypočtena celková hodnota na příslušný objem výrobku. 

 

Název položky Hodnota na 100 kg Hodnota na 1 kg 

Vepřové maso z hlav – vařené        707,40 Kč  

Vepřové maso – kolena – vařené        840,00 Kč 

Vepřové srdce – vařené        400,40 Kč 

Vepřový jazyk bez podjazyčí – vařený        180,00 Kč 

Vepřová kůže – vařené        200,00 Kč 

Vývar            1,50 Kč 

Majoránka            3,86 Kč 

Pepř černý mletý          32,79 Kč 

Sůl jedlá            9,32 Kč 

Česneková pasta          18,75 Kč 

Ocet            0,84 Kč 

Střevo tlačenka        151,80 Kč 

Motouz č. 10          17,70 Kč 

Přímé náklady v množství dle normy na 100 kg      2 564,36 Kč        25,64 Kč 

Hrubé výrobní rozpětí na 100 kg      3 145,64 Kč        31,46 Kč 

- Z toho režie + mzdy         8,251 Kč 

Skladová cena         57,10 Kč 

 

Tab. č. 4.8   Výsledná kalkulace tlačenky 

Zdroj: interní dokumenty společnosti – vlastní zpracování 

 

Uvedená hodnota na 100 kg je součinem skladové ceny dané suroviny vypočtené 

metodou váženého aritmetického průměru proměnlivého a množství suroviny na 100 kg 

výrobku dle stanovené normy. Vypočtená skladová cena konečného výrobku využívaná při 
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sestavování kalkulací zůstává neměnná i několik let, oficiálně by se ale měla přecenit vždy na 

konci každého roku.  

 

Hodnota 57,10 Kč je tedy chápána jako neměnná, stejně tak i částka 8,251 Kč. Přímé 

náklady 25,60 Kč jsou ovlivněny změnou ocenění jednotlivých surovin. Položka hrubé 

výrobní rozpětí je ovlivněna zmíněnými vlivy a je pouze dopočítávána do hodnoty skladové 

ceny 57,10 Kč, za předpokladu, že zde nesmí být opomenuto také zahrnutí částky 8,251 Kč. 

Právě proto se dá říct, že tato položka je pouze fiktivním pojmem, jehož hodnota se zvyšuje 

nebo snižuje dle potřeby. 

 

Položka hrubé výrobní rozpětí je vyjádřena souhrnnou částkou. Kromě položky režie + 

mzdy lze pouze odhadovat, co je do tohoto pojmu dále zahrnuto. Položka by měla obsahovat 

samozřejmě součet dalších nákladů souvisejících s výrobkem, které nejsou přímým 

materiálem (OPN, správa, odbyt apod.). Společnost tyto položky ale samostatně nečlení, a 

proto je lze pouze těžko zpětně rozčlenit, příp. dopočítat. Takto byly kalkulace od počátku 

nastaveny a dále se v tomto způsobu pokračuje beze změny.  

 

Zmíněná položka režie + mzdy na výrobek se nachází ve všech materiálech 

společnosti. Toto označení není ale zcela přesné. Lépe by položku vystihovalo označení 

energie + mzdy, protože jsou zde zahrnuty kromě mezd pouze náklady na energie. Správní, 

odbytové náklady apod. zde zahrnuty nejsou. Hodnota této položky na výrobu tlačenky je 

stanovena ve výši 8,251 Kč na 1 kg výrobku. Toto číslo bylo stanoveno již před několika lety 

tehdejším nejmenovaným zaměstnancem, který se zabýval normováním. Zmíněný 

zaměstnanec z podniku po nějaké době odešel, aniž by zanechal vysvětlení, jak při výpočtech 

postupoval, z jakých částek vycházel a podobně, ale i přesto se jeho podklady stále používají 

v nezměněné podobě a staly se výchozími pro další kalkulační postupy. Jiná kompetentní 

osoba se způsobem výpočtu a vývojem těchto stanovených norem již nezabývala. Stanovené 

částky a zejména částky, ze kterých se vycházelo, se přitom od roku sestavování této 

kalkulace určitě s ohledem na vývoj ceny a tržního působení již několikrát změnily, resp. 

zvýšily.  

 

Samotná veličina je složena, jak je patrné z označení z položky režie a mzdy. Mzdy 

představují hodnotu 5,314 Kč na výrobu tlačenky za předpokladu, že se na její výrobě podíleli 
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tři zaměstnanci a položka režie byla stanovena na částce 2,937 Kč. Do tohoto pojmu jsou 

zahrnuty energie jako plyn, voda, elektřina.  

 

Obě uvedené položky režie a mzdy jsou rozklíčovány na jednotlivé výrobní fáze. Ty 

jsou charakterizovány dle využitého výrobního zařízení nebo charakteru prováděných 

výkonů. Tyto fáze se nazývají řezačka, narážka, kutr, varný box, chladírna aj. Fáze se 

samozřejmě liší na základě druhu výrobku.  

 

Názorná ukázka výpočtu režie na fázi narážka při výrobě tlačenky – kalibr 90 mm na 

hmotnost 100 kg je uvedena v tabulce č. 4.9. Údaje jsou získány z podnikových norem. 

Způsob zjištění vstupních veličin, způsob jejich rozpočítání, vzájemný poměr jednotlivých 

druhů energie – voda, plyn, elektřina pro konkrétní výrobky na jednotlivé fáze není možné za 

těchto podmínek blíže zjistit.  

 

Při výpočtu nákladů na jednotlivé fáze je využit určitý koeficient. Ten vyjadřuje 

časovou hodnotu (dobu), která je zapotřebí k výrobě 100 kg daného výrobku v rámci jedné 

fáze. Tento koeficient je uveden i v tabulce 4.9. Vychází tedy z normy času a je stanoven 

jako hodnota v minutách. Základem je určení hlavního pojítka a to vychází z předpokladu, že 

hodnota vyjádřená číslem 1 je rovna 60 minutám. Od tohoto faktu se odvíjí stanovení i dalších 

koeficientů pro různé výrobky. Dále jsou uvedeny příklady koeficientů a jejich časová 

hodnota. Koeficient 0,1 vyjadřuje 6 minut na danou fázi, hodnota koeficientu 0,4 odpovídá 24 

minutám výroby apod. Tímto způsobem jsou stanoveny i další koeficienty vyšších hodnot.  
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Název položky Hodnota 

Cena energie   3,254 Kč 

Spotřeba energie     8 kWh 

Koeficient na tlačenku – kalibr 90 mm       0,4 

Režie na fázi narážka na 100 kg výrobku - energie  10,413 Kč 

Hodinová sazba      112 Kč 

Počet zaměstnanců         3 

Koeficient na tlačenku – kalibr 90 mm       0,4 

Režie na fázi narážka na 100 kg výrobku - mzdy   134,4 Kč 

 

Tab. č. 4.9   Hodnoty stanovené pro výpočet nákladů za energie a mzdových nákladů za 

fázi narážka 

Zdroj: interní dokumenty společnosti – vlastní zpracování 

 

Následně je uveden příklad výpočtů nákladových položek energie a mezd za danou 

fázi. Stejný postup se využívá i u dalších fází.  

 

Celková spotřeba energie na fázi v Kč:    

Výpočet režie za energie v Kč:      

Mzdové náklady na fázi v Kč:             

Výpočet režie za mzdy v Kč:                     
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Výše nákladů na energie Výše mzdových nákladů 

Fáze Vypočtená hodnota Fáze Vypočtená hodnota 

Sklepy      1,302 Kč    Příprava sklep   23,4 Kč 

Řezačka     4,881 Kč Míchač – kutr   38,6 Kč 

Narážka   10,413 Kč Narážky 134,4 Kč 

Varný box 182,224 Kč Udírna   39,0 Kč 

Sprchování    13,130 Kč Baličky 208,0 Kč 

Chladírna     33,191 Kč Expedice   67,6 Kč 

Balička – vakuové 

balení 
     4,881 Kč Myčka přepravek     5,2 Kč 

Chladírny     17,181 Kč Úklid dílen      5,2 Kč 

Sklad uzenin     19,036 Kč THP + zástup    10,0 Kč 

Expedice       5,857 Kč   

Myčka přepravek       1,627 Kč   

Režie celkem   293,723 Kč Mzdy celkem  531,4 Kč 

Režie na 1 kg       2,937 Kč Mzdy na 1 kg  5,314 Kč 

 
 
 

Režie + mzdy na 100 kg 825,123 Kč 

 

Režie + mzdy na 1 kg 8,251 Kč 

 

Tab. č. 4.10   Náklady na energii a mzdové náklady na jednotlivé fáze při výrobě 

tlačenky 

Zdroj: interní dokumenty společnosti – vlastní zpracování 

 

Uvedené hodnoty jsou, jak již bylo zmíněno, za danou fázi na 100 kg produktu. 

Celková hodnota na 1 kg je získána součtem hodnot za všechny fáze a následným vydělením 

jedním stem. 

 

Celková položka režie související pouze s energiemi je součtem všech hodnot 

vypočtených jako součin zjištěné ceny energií na příslušnou fázi a stanovené spotřeby této 

energie na danou fázi. Takto zjištěná hodnota se následně vynásobí koeficientem, jehož 

způsob výpočtu je uveden výše v textu. K takto vypočteným nákladům na energie při výrobě 
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100 kg tlačenky jsou připočteny i mzdy, jejichž zjištění je založené na stejném principu. 

Mzdy výrobních dělníků jsou stanoveny od hodiny. Tato hodinová sazba se vynásobí počtem 

zaměstnanců, kteří se podílejí na příslušné fázi. Výsledek se pak zase násobí koeficientem. 

Součet hodnot zahrnující výrobní režii jak za energie, tak za mzdy se následně vydělí jedním 

stem a podnik tak získá konečnou hodnotu nákladů výrobní režie na kilogram výrobku.  

 

Na základě zjištěných a výše uvedených údajů je sestavována výsledná kalkulace 

ceny, která je znázorněna v následující tabulce. Hodnoty v tabulkách číslo 4.11 – 4.13 jsou 

zaokrouhleny na dvě desetinná místa matematicky. 

 

Položka Hodnota 

Materiál 25,64 Kč 

Režie + mzdy   8,25 Kč 

Ostatní náklady 23,21 Kč 

Skladová cena 57,10 Kč 

Marže   29,4 % 

Prodejní cena bez DPH 73,90 Kč 

Prodejní cena s DPH 84,20 Kč 

 

Tab. č. 4.11   Postup stanovení prodejní ceny tlačenky v roce 2012 

Zdroj: interní dokumenty společnosti – vlastní zpracování 

 

Prodejní cena s DPH v roce 2012 je uvedena ve snížené sazbě ve výši 14 %. Hodnota 

marže odpovídá v tomto případě 16,80 Kč.  

 

V cenové kalkulaci je uvedena procentní položka marže. Takto má položku ve svých 

dokumentech uvedenou daná společnost, vhodnějším označení by ale bylo nazvání dané 

procentní hodnoty jako zisková přirážka. Marže firmy (zisková přirážka) na veškeré výrobky, 

nejen na tlačenku, je tvořena pohyblivou procentní sazbou, která by se měla odvíjet od skladní 

ceny. Tato skladní cena je ale pevná již několik let. To by znamenalo, stanovení prodejní ceny 

několik let na stále stejné úrovni, což by z hlediska tržeb a prosperity na trhu nebylo pro 

podnik nejvhodnější. Prodejní cena se mění častěji než cena skladní, ale i přesto je to málo 

časté, většinou jednou za rok výjimečně několikrát do roka v závislosti na rozhodnutí 
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vrcholového vedení. Z tohoto faktu vychází, že ke změně marže (ziskové přirážky) docházet 

musí. Její výše je dána pohyblivou procentní sazbou a je počítána zpětně, spíše dopočítávána 

od konečné výše prodejní ceny.   

 

Dvě následující tabulky, tabulky číslo 4.12 a 4.13, představují dvě náhodně vybrané 

kalkulace ceny sestavované v předcházejícím období se zaměřením vlivu změny prodejní 

ceny na změnu marže. Skladová cena je již několik let neměnná. Prodejní ceny v jednotlivých 

letech, ze kterých se vychází při tomto srovnání, jsou vyjádřeny souhrnně v tabulce uvedené 

níže. 

 

Položka Hodnota 

Materiál 25,64 Kč 

Režie + mzdy   8,25 Kč 

Ostatní náklady 23,21 Kč 

Skladová cena 57,10 Kč 

Marže   22,1 % 

Prodejní cena bez DPH 69,70 Kč 

Prodejní cena s DPH 76,70 Kč 

 

Tab. č. 4.12   Změna prodejní ceny tlačenky a její vliv na marži v roce 2011, 11. měsíc 

Zdroj: interní dokumenty společnosti – vlastní zpracování 

 

Prodejní cena je uvedena se sníženou sazbou DPH, která činí v roce 2011 10 %.  

Celková výše zisku je rovna hodnotě 12,60 Kč.  
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Položka Hodnota 

Materiál 25,64 Kč 

Režie + mzdy   8,25 Kč 

Ostatní náklady 23,21 Kč 

Skladová cena 57,10 Kč 

Marže   28,2 % 

Prodejní cena bez DPH 73,20 Kč 

Prodejní cena s DPH 80,50 Kč 

 

Tab. č. 4.13   Změna prodejní ceny tlačenky a její vliv na marži v roce 2011, 12. měsíc  

Zdroj: interní dokumenty společnosti – vlastní zpracování 

 

Prodejní cena je i v tomto případě s DPH ve výši 10 %. Hodnota zisku odpovídá výši 

16,10 Kč na výrobek tlačenky.  

 

Prodejní cena by se měla měnit tři až čtyřikrát do roka. V následující tabulce je uveden 

přehled prodejních cen tlačenky v jednotlivých letech od roku 2010 do roku 2012. Hodnota 

představuje tehdejší aktuální cenu stanovenou k uvedenému datu. Jednotlivé hodnoty prodejní 

ceny jsou znázorněny i s DPH, a to ve výši snížené sazby, která byla platná v jednotlivých 

letech.  

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 4.14   Prodejní ceny tlačenky od roku 2010 

Zdroj: interní dokumenty společnosti – vlastní zpracování 

 

Z tabulky je patrné, že změna prodejní ceny se neodvíjí od pevně stanoveného 

intervalu, ale ke změně dochází nepravidelně. Impuls pro změnu je vyslán rozhodnutím 

vrcholového vedení dané společnosti zvýšit cenu o určitý počet procentních bodů. V roce 2010 

došlo i přes nařízení vnitřních předpisů pouze k jednomu zvýšení, na rozdíl od dalšího období, 

Název položky/ rok 2010 2011 2012 

Měsíc změny 1. 2. 11. 12. 1. 

Prodejní ceny 62,00 Kč 75,40 Kč 76,70 Kč 80,50 Kč 84,20 Kč 
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kdy se cena změnila třikrát. V období celého roku 2011 se zvýšení ceny dá chápat jako 

příprava na budoucí zvýšení DPH a to proto, aby rozdíl mezi konečnou cenou a její původní 

výši nebyl pro zákazníky tak znatelný. V roce 2012 se cena zatím měnila pouze jednou.  

 

Jak již bylo uvedeno, prodejní cena se změnila hlavně v závislosti na změně DPH. To 

se zvyšovalo od roku 2010 celkem dvakrát. V roce 2010 a 2011 byla základní sazba daně 20 

% a snížená ve výši 10 %, následující rok, rok 2012, je specifický ve zvýšení snížené sazby 

daně z 10 na 14 %. Základní sazba daně byla ponechána na stejné úrovni jako předešlý rok. 

Jelikož se společnost pohybuje v potravinářském průmyslu, vztahuje se na ni zejména, ale ne 

výlučně, snížená sazba daně z přidané hodnoty. Od výše DPH se navíc odvíjí růst cen i 

dalších veličin. Kromě surovin, i ceny služeb, výrobních zařízení a dalších složek, jež mají vliv 

na výši nákladů.  
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5. Závěr  

 

Pro podniky jsou stěžejním pojmem náklady a výnosy a na základě nich dosažená 

výše hospodářského výsledku. Ta se stanoví jako rozdíl výnosů a nákladů, proto je důležité, 

aby podnik dosahoval takové výše výnosů, která by pokryla nejen hodnotu nákladů, ale 

v lepším případě by přinesla podniku i zisk. Těmito oblastmi obecně se zabývá jak finanční, 

tak i manažerské účetnictví. Jelikož je ale většina podniku rozložena na jednotlivá střediska, 

která si mezi sebou poskytují služby a předávají střediskové výkony, proto je pro podniky 

výhodnější využít účetnictví manažerské, které je podobnější a zohledňuje i tyto 

vnitropodnikové předávky a služby, s nimi související náklady a výnosy, tedy i výsledek 

hospodaření daného střediska.  

 

 Důležitými složkami manažerského účetnictví zabývajícími se zejména náklady jsou 

vnitropodnikové účetnictví a kalkulace.  

 

Kalkulace jsou pro podnik velice důležité, resp. jejich výstupy a poznatky z nich 

vyplývající. Jednak tyto podklady umožňují podniku zjistit výši nákladů, porovnat skutečné 

náklady s předem stanovenými, umožňují zjistit největší zatížení z hlediska nákladů a 

navazují na další důležitou oblast – řízení nákladů apod. Za těmito účely byla vytvořena 

přímo kalkulace nákladů. Od výše nákladů se pak odvíjí také cena výrobků, pro kterou je 

vytvořena samotná kalkulace ceny. I ta má pro podnik velký význam z hlediska rozhodování, 

které se týká výrobního sortimentu a prodejní strategie. 

 

Pro správné přiřazení, vhodnou volbu kalkulační techniky a následné vyčíslení 

nákladů je důležité znát blíže charakter jednotlivých nákladů a jejich vlastnosti. Od druhu 

nákladů, které se vyskytují v podniku při výrobním procesu, se právě odvíjí metoda kalkulace 

i samotná forma kalkulačního vzorce. Proto by se měl kalkulacemi prvotně zabývat 

pracovník, který je kvalifikovaný v této oblasti a zavede ji dobře.  

 

Výrobní proces v potravinářských podnicích je poměrně komplikovanou záležitostí 

zejména z hlediska kalkulování. Tyto činnosti jsou náročné jak na vstupní informace (dobré 

stanovení norem, flexibilní změny hodnot), tak na čas (zdlouhavé zjišťování, propočítávání). 

Důvodem komplikací je i řada variant, které je možné při výrobě využít. Charakter využité 
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varianty musí být zohledněn i při sestavování kalkulací. Tyto varianty jsou dány jednotlivými 

pohyby (cestami), které jsou využity při výrobě daných výrobků. Dá se tedy říct, že jeden 

výrobek může mít odlišný výsledek v rámci kalkulace, právě na základě toho, jaké cesty jsou 

využity. 

 

Společnost MORAVAN – masná výroba s.r.o. využívá výsledné kalkulace nákladů, 

které v pravém slova smyslu kalkulacemi vlastně ani nejsou. Základem kalkulace je její 

sestavení ze skutečných nákladových hodnot. Společnost ale hodnoty režijního charakteru 

vyjadřuje jednou souhrnnou částkou, kterou navíc upravuje dle potřeb, čímž je ovlivněn a 

hrubě narušen výsledek a jeho vypovídací charakter. Od kalkulací výsledných se odvíjí i 

kalkulace ceny. Ty tím pádem podléhají taktéž zkreslení.  

 

Takto postavené kalkulace nemají žádný vypovídací charakter, protože hodnoty 

neodpovídají skutečnosti, jsou zkreslené. Problémem podniku je, že pracovník, který se 

oblastí kalkulací zabýval a věděl o této oblasti vše, odešel. Nikdo další se s touto záležitostí 

dopodrobna neseznámil a jsou pouze kopírovány dříve nastavené postupy. Momentálně se 

oblastí kalkulací zabývá jeden pracovník, který má ale na starost i jinou oblast a nemá tak 

potřebné podmínky ani čas na detailnější propracování. Proto by bylo nejvhodnějším, ale ne 

zcela nejlehčím postupem, aby byly sledovány náklady na výrobu detailněji zcela od začátku 

položku po položce, aby se znovu vstoupilo do výroby, přepracovaly se technické normy na 

spotřebu energií, mezd aj., aby byla zajištěna aktuálnost těchto dat. Bohužel přesné rozčlenění 

a vykalkulování těchto položek od začátku v rámci bakalářské práce je z hlediska času 

nemožné, i když by byl tento způsob nejvhodnější a také nejpřínosnější.  

 

Pokud by tento způsob nebyl možný ani v rámci firmy, hodnoty v kalkulačních 

výkazech (energie, mzdy aj.) by se měly minimálně zvednout za pomoci procentní sazby, 

která by odpovídala vývoji cen, opotřebení strojů apod., a to od roku sestavování příslušných 

norem a výkazů, ze kterých se nyní vychází do roku aktuálního.   

 

Dalším možným způsobem zpracování kalkulací by bylo také využít kalkulace 

variabilních nákladů, pomocí kterých se zjistí marže na úhradu režijních nákladů V případě, 

že není možné rozpracovat kalkulace na jednotlivé položky, lze sledovat skladovou cenu 

v přímých nákladech a mzdách a následně stanovit procentní sazbu, která by měla zajistit 

pokrytí režijních nákladů a měla by přinést i zisk. V závislosti na tržním působení by se 
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procentní sazba zvyšovala nebo snižovala. Od takto nastavených podmínek by bylo možné 

dále pracovat s náklady na jednotlivá střediska, minimálně na správu. 

 

Myslím, že by pro tuto společnost bylo vhodné, zajistit si kvalifikované zaměstnance 

zejména v oblasti kalkulací nebo zajistit těm stávajícím podmínky, prostor a čas pro zaměření 

pouze na příslušnou oblast, aby byla dostatečně dopodrobna a kvalitně zpracovaná na základě 

skutečných údajů, protože je stěžejní a závisí na ní další postupy (v případě potřeby úprava 

nákladovosti aj.). Podobný problém se nachází např. i v oblasti marketingu. Firma příliš 

nevyužívá marketingové nástroje, které by mohly poměrně velkou měrou ovlivnit dosažené 

tržby a celkovou prosperitu firmy.  

 

Dalším problémem, se kterým se musí firma potýkat, je silná konkurence, kvůli které 

nemohou být některé výrobky prodávány za stanovenou prodejní cenu a často jsou prodávány 

na nižší úrovni. V tomto případě by firma měla podniknout kroky v oblasti řízení nákladů a 

hledat možnosti jejich snížení. U některých výrobků by bylo možné naopak snížení ceny, 

které ale vrcholové vedení nechce akceptovat.  
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CHKO chráněná krajina Poodří 

kv poměrové číslo daného výrobku 

kWh kilowatthodina 

nv náklad daného výrobku 

nz náklad základního výrobku 

OPN ostatní přímé náklady 

pv parametr daného výrobku 

pz parametr základního výrobku 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

SUA souhrnný účet aktivní 

SUČR souhrnný účet časového rozlišení 

SUN souhrnný účet nákladů 

SUV souhrnný účet výnosů 

SUZ souhrnný účet zásob 
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