
 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá  kalkulací cen výrobků ve vybraném podniku – společnosti 

PressMetal-CZ, spol. s r.o. Teoretická část je věnována zpracování literárních podkladů 

zaměřených na problematiku kalkulací nákladů, jejich členění a kalkulace ceny. Cílem 

diplomové práce je provést analýzu kalkulační metody pro tvorbu cen za výrobky ve 

zvoleném podniku a navrhnout vhodnější metodiku pro tvorbu cen za výrobky se zaměřením 

na rozvrhování režijních nákladů. 

 

Klíčová slova:   
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ABSTRACT 

This thesis deals with the calculation of prices of products in a select company - the 

company PressMetal-CZ, spol. s r.o. The theoretical part is devoted to literary processing of 

documents focusing on the issues of cost calculation, their classification and price 

calculation. The aim of this thesis is to analyze the calculation method 

for pricing for products in the selected company and to suggest a more 

appropriate methodology for pricing for products with a focus on allocating overhead costs. 
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ÚVOD  

Každý podnik působící na trhu vynakládá své úsilí a vyvíjí různé aktivity k tomu, aby 

v konečném důsledku dosáhl zisku. Aby mohl dosahovat zisku, musí prodávat své výkony  

( výrobky, služby ), ze kterých mu plynou tržby. Peněžním vyjádřením směnné hodnoty 

výkonu je cena. Ať už se podnik při stanovení své cenové politiky rozhodne pro nákladově či 

poptávkově orientovanou tvorbu cen svých výrobků, vždy musí zjišťovat, jaké jsou jeho 

vlastní náklady jednotlivých výkonů. Zda-li se daný výrobek vyplatí při určité ceně dodávat, 

či za jakou nejnižší možnou cenu je podnik schopen výrobek vyrobit. Odpovědi na tyto  

a mnohé další otázky patří mezi každodenní rozhodovací úlohy managementu podniku při 

účastech v poptávkových řízeních, či při zkoumání efektivnosti hospodaření podniku a řízení 

faktorů ovlivňujících výnosnost vloženého kapitálu majiteli podniku.  

Pro kalkulaci ceny za výrobek musíme tedy nutně vycházet z kalkulace nákladů. Kalkulace 

obecně jsou klíčovým nástrojem vnitropodnikového ( též manažerského, nákladového ) 

účetnictví zaměřeného na výkony.  

 

Cílem této diplomové práce je provést analýzu kalkulační metody pro tvorbu cen za výrobky 

ve vybraném podniku. Pozornost bude zaměřena především na způsob rozvrhování režijních 

nákladů. Pro zpracování této práce byla vybrána společnost PressMetal-CZ, spol. s r.o., která 

od doby svého založení v roce 2002 používá pro tvorbu cen výrobků stále stejný kalkulační 

vzorec, který příliš nereflektuje na změny trhu, změny zákazníků či na zvyšující se podíl 

režijních nákladů na celkových nákladech provozu podniku. V návaznosti na základní cíl byl 

stanoven druhý cíl práce, kterým je navržení alternativy k současnému způsobu kalkulování 

cen. Tento návrh se může týkat kalkulačních metod, alokace nákladů a dílčích způsobů 

kalkulace. Bude zpracován dle teoretických poznatků a v návaznosti na praktické využití 

kalkulací cen výrobků v podniku. 

 

K tomu, aby práce naplnila uvedený cíl, se bude nejprve zabývat teoretickými poznatky  

o nákladech podniku, kalkulačních metodách a postupech a relevantních souvisejících 

otázkách. 

 

V praktické části práce bude provedena analýza kalkulační metody pro tvorbu cen ve 

společnosti PressMetal-CZ, spol. s r.o. V návaznosti na výsledky a zjištění analýzy bude 

navržena alternativa ke stávajícímu způsobu kalkulování cen v podniku. Zamýšleným 

přínosem vypracovaného návrhu je zpřesnění kalkulací cen výrobků a tím také zpřesnění 

informací pro hodnocení a rozhodování. 
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1  ÚVOD DO KALKULACÍ 

 

Kalkulace v obecném slova smyslu znamená výpočet nákladů, zisku, ceny, případně jiné 

finální veličiny na jednotku výkonu – výrobek, jednotku práce, službu apod., kterou je potřeba 

v souvislosti s jejím uskutečněním provést, jinak řečeno na naturálně vyjádřený výkon.  

 

Kalkulace může být členěna až na dílčí části výrobku, činnosti, na jednotlivé výrobní operace 

nebo naopak na celkovou investiční akci nebo větší celek. 

Kalkulace má význam pro zobrazení vzájemného vztahu věcné a hodnotové stránky 

podnikání, neboť zobrazuje vzájemný vztah mezi naturálně vyjádřeným výkonem a jeho 

finančním ohodnocením. Každý výdej by měl mít přínos, proto musíme vědět, co a v jaké 

finanční hodnotě nám přinese to, co vynaložíme. [3] 

 

Podle Krále i Čechové se pojem kalkulace používá ve třech základních významech: 

1) jako činnost vedoucí ke zjištění nákladů na konkrétní výkon podniku, který je přesně 

vymezen co se týče druhu, množství, jakosti – na tzv. kalkulační jednici. 

2) jako výsledek výpočtu celkových nákladů na kalkulační jednici 

3) jako část informačního systému podniku, kterou je možné vyčlenit a která úzce souvisí  

s manažerským (nákladovým) účetnictvím. Jde o systém vzájemně skloubených propočtů, 

zpracovaných pro různé účely, které jsou obsahově propojeny zejména s účetnictvím pro 

řízení a rozpočty nákladů odpovědnostních středisek.  

 

Kalkulace jsou vytvářeny různými metodami, které jsou závislé na: 

- předmětu kalkulace, 

- způsobu přiřazování  nákladů předmětu kalkulace, 

- na struktuře nákladů, které se zjišťují nebo stanovují na kalkulační jednici. 

 

Metoda kalkulace je tedy způsob stanovení předpokládané výše nákladů na určitý výkon 

podniku nebo následné zjištění skutečných nákladů na určitý výkon podniku. [3,12]. 

 

Kalkulacemi, kalkulačními metodami a kalkulačním systémem se tato práce bude podrobněji 

zabývat v kapitole Kalkulace . Nyní bude výklad zaměřen na pojem “ náklady podniku ”, 

který je pro kalkulace stěžejní a který bude stále používán v průběhu této diplomové práce.  
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2  NÁKLADY PODNIKU 

 

Vysvětlení toho, co jsou náklady a jak je lze členit je základním předpokladem pro správné 

používání a tvorbu kalkulací. Náklady podniku je možno charakterizovat jako peněžně 

vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů 

včetně dalších nutných nákladů spojených s činností podniku. Výrobní faktory se mohou 

spotřebovávat najednou, např. materiál, jiné se opotřebovávají postupně, např. stroje a 

výrobní zařízení. [21] 

„Náklad znamená, že něco obětujeme pro budoucí užitek, že koupíme nějaké zdroje. Jak tuto 

oběť změříme? […] Obvykle nákladem myslíme cenu, za kterou jsme si zdroj pořídili (nákupní 

cena). Náklad tedy měříme množstvím peněz, které jsme „obětovali“, zaplatili nebo také ještě 

nezaplatili, za získání budoucího prospěchu (stroje, který bude pracovat a přinese nám tak 

budoucí prospěch.“ [20] 

 

Existují rozdíly v chápání a oceňování nákladů ve finančním a nákladovém účetnictví. 

Finanční účetnictví, které je základem pro výpočty daní, zobrazuje pouze takové náklady, 

které jsou podloženy reálným výdejem peněz, a oceňuje náklady ve skutečných  

( historických ) pořizovacích cenách. 

Naproti tomu nákladové účetnictví, jehož smyslem je poskytovat informace pro běžné řízení  

a kontrolu reálného průběhu aktuálně uskutečňovaných procesů, vychází z hodnotového  

a ekonomického pojetí nákladů. Předmětem zobrazení jsou i takové náklady, které nemají 

odpovídají ekvivalent výdeje peněz, ale svými důsledky ovlivňují ekonomickou racionalitu 

dané aktivity ( např. kalkulační odpisy, kalkulační úroky či kalkulační nájemné ). Náklady 

jsou oceňovány na bázi reprodukčních (současných) cen a porovnávají se s jinou v úvahu 

přicházející alternativou. [12] 

 

Předpokladem účinného řízení nákladů a zvyšování hospodárnosti je podrobné členění 

nákladů do skupin. Jelikož informace o nákladech mohou být využívány různými uživateli  

pro různé účely, je zapotřebí tuto účelovou potřebu ve způsobech členění zohlednit. 

Informace z nákladového účetnictví mohou sloužit manažerům podniku jak pro rozhodnutí 

s okamžitým účinkem, tak pro rozhodování orientovaná na budoucnost, proto je nutné, aby 

informace byly vždy vhodné pro danou konkrétní situaci se zřetelem na jiné podmínky, za 

kterých se rozhodnutí uskutečňuje, na jiný rozsah, význam a cíl rozhodnutí. Jednotlivé složky 
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nákladů se mohou lišit tím, z jakých ekonomických zdrojů jsou pořizovány, jakou funkci plní 

v procesu, či jak se projevují a jak reagují na působení různých faktorů. 

Základní úhly pohledu na členění nákladů je možno identifikovat těmito otázkami: 

1. Jaké náklady jsou vynaloženy? 

2. Jak jsou kalkulovány? 

3. Jak se mění s množstvím? 

4. Za jakým účelem jsou vynaloženy? 

 

2.1.  Druhové členění nákladů 

-  První otázkou při sledování nákladů je jejich ekonomická podstata – podoba 

v okamžiku jejich vynaložení, v jaké vstupují do podniku z externího prostředí. 

Za základní nákladové druhy se považují: 

-  náklady na spotřebu hmotných statků – např. spotřeba materiálu, spotřeba energie apod. 

-  spotřeba a použití externích prací a služeb – např. dopravné, opravy a udržování 

dodavatelským způsobem, ekonomické, právní služby apod. 

-  mzdové a ostatní osobní náklady 

-  odpisy dlouhodobě využívaného majetku 

-  finanční náklady – vázané na konkrétní peněžní úhrady, jako jsou úroky, pojistné apod. 

 

Dále lze druhově rozlišit náklady: 

1. externí - vstupují do příslušné aktivity zvenčí, nemohou vznikat uvnitř výrobního 

procesu, uvnitř podniku. Patří sem např.: 

- spotřeba nakupovaných prostředků (materiál, energie, polotovary apod.) 

- spotřeba nakupovaných výkonů (služby zajišťované dodavatelsky) 

- mzdové náklady a náklady s nimi související 

- opotřebení nakoupeného dlouhodobého majetku přímo související s danou aktivitou 

apod. 

Náklady vznikající uvnitř podniku jsou náklady interní a vyjadřují koloběh vztahů 

v rámci podniku, jsou důsledkem spotřeby výkonů vytvořených uvnitř podniku. Patří 

sem např.: 

- spotřeba polotovarů vyrobených v podniku 

- spotřeba výkonů jiných středisek podniku 

- režijní náklady podniku vyjádřené ve formě režií apod. 
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2. prvotní - tyto náklady se v dané aktivitě objevují poprvé. 

Náklady vznikající uvnitř podniku jsou vyvolané spotřebou nákladů prvotních. Pokud 

by byly zařazeny do druhového členění, byly by vykázány podruhé – jednalo by se  

o náklady druhotné. 

3. jednoduché náklady jsou vyjádřeny jen jednou položkou (spotřeba materiálu, nebo 

energie, nebo spotřebovaná služba). Oproti tomu stojí náklady složené – komplexní, 

které jsou složeny z více prvků a různě kombinovány v rámci podniku podle toho, kde 

jsou spotřebovány a pro koho. 

 

Podle Čechové lze tedy konstatovat, že jednoduché náklady jsou externí náklady vstupující do 

procesu poprvé, tedy prvotní. Komplexní náklady jsou druhotnými náklady, tvořené řadou 

prvotních a tedy i externích nákladových druhů. [3] 

Druhové členění nákladů má význam jak pro externí uživatele účetních informací, tak pro 

manažery podniku. Je informačním podkladem pro zajištění proporcí, stability a rovnováhy 

mezi potřebou těchto zdrojů v podniku a vnějším okolím, které je schopno je poskytnout. 

Mělo by dát odpovědi na otázky od koho, kdy a jak musí podnik zajistit materiál, energii, 

ostatní externí výkony, služby, lidské a další ekonomické zdroje. 

Druhové členění nákladů umožňuje sumarizovat informace za různě vzájemně nesouměřitelné 

celky a především tyto informace slouží jako podklad pro zpracování výkazu zisku a ztráty.  

Jeho použití je však omezené při hodnocení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti 

podnikových výkonů, jelikož druhové členění nevyjadřuje příčinu vynaložení nákladů, svého 

věcného nositele. 

Podle Krále je proto z hlediska potřeb manažerského řízení třeba druhové členění kombinovat 

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

činnostem. [12] 

 

2.2.  Účelové (kalkulační) členění nákladů 

Každý vynaložený náklad má svůj účel, tzn. je vynaložen k tomu, aby byl vytvořen určitý 

výkon ( výrobek, služba ), který je pak jeho nositelem. K tomu, abychom určitým výkonům 

přiřadili náklady, slouží účelové členění nákladů. [3] 

 

V odborné literatuře lze najít různá členění. Kupříkladu Král [12] rozlišuje zvlášť účelové 

náklady a zvlášť kalkulační náklady jako zvláštní typ účelového členění, kdy při 

rozhodovacích úlohách typu „ vyrobit či koupi t“, „ upřednostnit nebo utlumit výrobu 
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konkrétního výrobku “ a „ zrušit nebo zavést výrobu určitého sortimentu “ posuzuje příčinné 

souvislosti nákladů s konečným nebo dílčím výkonem.  

 

V zásadě se však ve vztahu k výkonům rozlišují následující typy sledovaných nákladových 

vazeb: 

- náklady technologické a náklady na obsluhu řízení 

- náklady jednicové a režijní  

- náklady přímé a nepřímé  

 

2.2.1.  Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení 

Z hlediska řízení hospodárnosti jsou náklady rozlišovány podle toho, jaký je jejich vztah 

k operaci, aktivitě nebo činnosti, která vyvolává jejich vznik. Náklady na obsluhu a řízení jsou 

zpravidla vynakládány současně s náklady technologickými, mohou však být spojeny s více 

technologickými procesy. 

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

nebo operace patří např. spotřeba materiálu, mzdy pracovníků uskutečňujících danou aktivitu 

apod. Toto je označováno jako technologický celek. Technologických celků může být 

v podniku několik. 

Rozšiřování technologických nákladů přímou souvisí s rozšiřováním výroby, se zavedením 

nového výrobku nebo rozšířením využití kapacit se zvyšuje spotřeba materiálu, náklady na 

mzdy apod. Naopak při snížení aktivity nebo jejím neuskutečněním se technologické náklady 

nevynaloží. 

 

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

podmínek zdárného průběhu činnosti patří např. náklady na skladování materiálu pro všechny 

technologické výrobní celky, náklady na opravy a udržování strojů a zařízení, mzdové 

náklady řídích pracovníků apod. 

Při zavedení výroby nového výrobku nebo naopak při omezení výroby či zrušení výroby 

určitého výrobku zůstávají náklady na obsluhu a řízení stejné, nebo se mění jen částečně bez 

přímé souvislosti s danou změnou. Jsou důsledkem hlubší specializace, vyčleňování určitých 

činností mimo hlavní technologický proces a jejich rozsah se neustále zvyšuje. Zvýšení jejich 

podílu by mělo vést k lepšímu využití zdrojů v podniku, jako je lepší využití pracovní síly, 

strojů a zařízení. [3,12] 
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2.2.2.  Náklady jednicové a režijní 

Podle možnosti, jak přiřadit náklady k výkonům, se náklady dělí na jednicové a režijní. 

Jednicové náklady lze přímo přiřadit konkrétnímu výkonu, zatímco režijní nikoli. Režijní 

náklady se zúčtovávají k výkonům na základě metod, které pomocí určitého klíče stanovují, 

jaký podíl režijních nákladů připadá na kus daného výrobku. Členění nákladů na jednicové  

a režijní je v podstatě podrobnějším členěním nákladů technologických a na obsluhu a řízení. 

 

Jednicové náklady 

Lang do této skupiny řadí výrobní materiál ( jednicový ), mzdové výrobní náklady ( jednicové 

mzdy ) a zvláštní jednicové náklady. Pro všechny platí, že musí existovat přímá souvislost 

mezi vyrobením kusu výrobku a vynaložením tohoto nákladu. 

 

Podle Langa jsou charakteristiky jednotlivých druhů jednicových nákladů následující: 

Jednicový materiál představují veškeré suroviny, pomocné a provozní látky a konstrukční 

celky, nakoupené díly a součástky, nedokončené a dokončené výrobky, které přímo ( stávají 

se součástí výrobku ) nebo nepřímo vstupují do materiálové struktury výrobku. Při 

kvantitativním stanovení se používají konstrukční podklady, kusovníky apod. 

 

Jednicové mzdy jsou mzdové náklady, které vznikají v bezprostřední souvislosti s tvorbou 

výkonu. Lze je určit na základě různých metod evidence času ( např. úkolové časy, technické 

empirické hodnoty ). Do jednicových mezd nelze řadit mzdy vedení společnosti, mistrů, 

plánovačů, přepravních čet, údržby strojů, konstruktérů atd. 

 

Zvláštní jednicové náklady zahrnují další přímo přiřaditelné náklady jako náklady na licence  

a patenty, některé konstrukční náklady, provize, individuální úpravy výrobku či služby, 

zvláštní způsob přepravy výrobku, náklady na překlad návodu do cizího jazyka, náklady na 

zaškolení obslužného personálu. Aby bylo možné uvedené náklady považovat za jednicové, 

musí být vždy přímo přiřaditelné ( např. překlad návodu výrobku lze považovat za jednicový 

pokud se jedná o jeden překlad na jeden výrobek nebo omezeně velkou výrobní dávku. Pokud 

není specifikován počet použití překladu, pak nelze takovýto náklad považovat za náklad 

jednicový ). [13] 

  

V případě zajišťování přepravy prodávajícím podnikem zde mohou být řazeny náklady na 

přepravu výrobku, nakládku, s přepravou spojené náklady jako pojištění, u mezinárodního 
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obchodu případně celní náklady ( tj. náklady na administrativní zajištění i samotné clo např.  

u doložky DDP INCOTERMS 2000 ). Tyto náklady se obvykle kus od kusu liší. Jejich 

přiřazení je jednoduché a nenákladné. 

 

Čím je podrobnější sledování jednotlivých nákladů, tím více nákladů lze přiřadit přímo 

danému výrobku. Takové sledování je nicméně nákladné a časově náročné. Proto některé 

náklady, které by bylo možné přiřadit konkrétnímu výrobku, takto přiřazovány nejsou, neboť 

náklady na evidenci a sledování by byly neúměrně vysoké vzhledem k dosaženému efektu  

( tj. přesnějšímu přiřazení nákladů na výrobky ). 

 

Režijní náklady 

Náklady, které nejsou přímo přiřaditelné výkonu a nepatří do nákladů jednicových, jsou 

náklady režijními. Typickým režijním nákladem je režijní materiál, režijní výrobní mzdy 

(např. mzdy mistrů), správní a odbytová režie. 

 

Režijní náklady se dále člení dle jejich původu na výrobní režii, správní režii  

a odbytovou režii.  

 

Výrobní režie dle Hradeckého a Konečného zahrnuje náklady vznikající ve výrobě, které se 

neváží k jednomu druhu výkonů. Tyto náklady vznikají v souvislosti s produkcí několika 

nebo všech výkonů používané jen pro jednu skupinu výrobků. 

 

Mezi významné položky výrobní režie patří: 

- spotřeba režijního materiálu - režijní materiál spotřebovaný ve výrobě, materiál na 

opravy a údržbu, čistící prostředky, pracovní vybavení, ochranné pomůcky, 

kancelářské potřeby, odborné publikace, služby související s výrobou ( např. revizní 

prohlídky strojů apod .) 

- spotřeba energie  ve výrobě - elektřina, plyn, voda, pára 

- režijní mzdy - mzdy technického a administrativního personálu ve výrobě, režijní část 

mzdy výrobních dělníků, mzdy režijních dělníků, příplatky, prémie, ostatní mzdové 

náklady 

- náklady na zákonné sociální a zdravotní pojištění 

- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku využitého ve výrobě 

- náklady výzkumu a vývoje. 
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Správní režie se skládá z nákladů na řízení a správu podniku jako celku. Obsahuje stejné 

nákladové druhy jako výrobní režie ( mzdy, spotřeba energie ve správě, spotřeba materiálu, 

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ) a také náklady na pojištění, 

poradenské služby a další náklady týkající se podniku jako celku. [8] 

 

Odbytová režie zahrnuje režijní náklady spojené s odbytem výrobků jako náklady na provoz 

skladů hotových výrobků, náklady na prodejní oddělení, marketing, fakturace, provoz 

podnikových prodejen, expedici ( pokud ji nelze přiřadit přímo na kus, pozn. aut. ).  

Výše v textu uvedená část zvláštních jednicových nákladů ( náklady na přepravu, nakládku, 

pojištění ) představuje odbytové jednicové náklady. V kalkulačním vzorci patří až do 

odbytových nákladů, proto v typovém kalkulačním vzorci vstupují až do úplných vlastních 

nákladů výkonu. [8] 

 

2.2.3.  Náklady přímé a nepřímé 

Z hlediska příčinných vazeb nákladů k výkonu, který je objemově, druhově a jakostně 

specifikován k tzv. kalkulační jednici, teorie pracuje dále s dělením nákladů na přímé  

a nepřímé. Přímé náklady bezprostředně souvisí s konkrétním druhem výkonu a nepřímé se 

naopak neváží k jednomu druhu výkonu, ale zajišťují průběh podnikatelského procesu 

v širších souvislostech. [12] 

 

Usry a Hammer uvádí, že za přímé náklady lze považovat náklady, které jsou vysledovatelné 

k výrobku. Čistým přímým nákladem, bez obtíží přiřaditelným výrobku, je přímý materiál. 

U mzdových nákladů je obtížné je rozdělit na přímé a nepřímé, pokud pracovníci vykonávají 

mnoho různých činností. [24] 

 

Mezi přímé náklady patří náklady technologické ( spotřebovaný materiál, mzdy zaměstnanců, 

účetní odpisy zařízení atd. ), některé náklady na obsluhu a řízení ( provozní náklady 

vývojového střediska, mzdové náklady zaměstnanců vývojového střediska atd. ), veškeré 

jednicové náklady vyvolané jak druhem výkonu, tak přímo i jeho jednotkou, nebo prováděné 

v souvislosti s jedním druhem výkonu ( odpis časové licence na výrobu a prodej výrobku 

nebo náklad na jeho reklamu ). 

Mezi nepřímé náklady obvykle patří náklady na obsluhu a řízení ( odpisy výrobních zařízení 

sloužících pro několik druhů výkonů, spotřeba materiálu u výroby několika druhů výrobků, 

která není evidována samostatně, provozní a mzdové náklady vedení podniku atd. ). 
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 Přiřazují se pomocí matematicko-technických metod, např. stanovením rozvrhové základny  

a rozdělením nepřímých nákladů ve vztahu k této základně nebo pomocí ekvivalentů. [3,12] 

 

Účelově členěné náklady ve vztahu k výkonům jsou posuzovány ze tří hledisek podle: 

1. věcného obsahu ( náklady technologické nebo náklady na obsluhu a řízení ) 

2. informačního charakteru ( náklady jednicové a režijní ) 

3. metody vyčíslení a přiřazení jednotce výkonů ( náklady přímé a nepřímé ). 

 

Mezi jednotlivými hledisky existují úzké vazby: 

- náklady jednicové jsou vždy náklady přímými 

- náklady přímé jsou typické pro většinu technologických nákladů 

- náklady režijní jsou vždy nepřímé 

- náklady na obsluhu a řízení jsou zpravidla nepřímými náklady, ve výjimečných 

případech mohou být přímými náklady pří splnění určitých podmínek 

- jednicové náklady mohou být výjimečně náklady nepřímými. 

 

Obr. 1 Základní vztahy mezi jednotlivými druhy účelového členění nákladů [19] 

                Vztah nákladů                                     Kontrola                                       Početně   
             k technologickému                              přiměřenosti                                   technické 
                     procesu                                             nákladů                                      přiřazení  
 

 
                                                                                                               1       2        3        4 
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2.3.  Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik 

Aktivity podniku mohou být rozděleny podle útvarů a organizačních složek, ve kterých jsou 

uskutečňovány. Z tohoto pohledu mohou být náklady členěny podle místa vzniku ve vztahu 

k daným útvarům. Na to však musí navázat členění podle odpovědnosti za vznik nákladů.  

Vnitropodnikové útvary, kterým jsou náklady do odpovědnosti přiřazovány, se nazývají  

odpovědnostní střediska. 

Pro takový způsob členění nákladů platí: 

- Náklady jednoho odpovědnostního střediska nemohou být ovlivněny náklady vzniklými 

v jiném odpovědnostním středisku, ačkoli mohou s jeho činností souviset. Pro ocenění 

nákladů se používají předem stanovené ( vnitropodnikové ) ceny 

- Vzniklou-li v jednom středisku neplánované náklady vlivem činnosti jiného střediska 

(např. vlivem výpadku v dodávce), přiřazují se tyto náklady  středisku, v němž probíhá 

činnost, která vznik nákladů zavinila 

- Rozdíl mezi náklady zaúčtovanými na daný útvar podle odpovědnosti za vznik a náklady 

uznanými pak představuje výsledek daného odpovědnostního střediska. 

Cílem řízení nákladů formou sledování odpovědnosti a jejich vyhodnocování může být 

zjišťování přínosu konkrétních středisek k celopodnikovým výsledkům. Také je to vhodný 

nástroj k nalezení účinných motivačních kritérií pro hodnocení a odměňování pracovníků. 

[3,12] 

 

2.4.  Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů 

V závislosti na změnách objemu výroby lze náklady rozdělit do dvou skupin: 

Variabilní náklady -  které se v závislosti na objemu výkonů mění. Jsou spotřebovány 

v proporcích. Představují takové vklady, které je možno ekonomicky dělit a vkládat do 

jednotlivých procesů v takové výši, která odpovídá danému objemu výkonů, a to v čase, 

v němž jsou uskutečňovány. Pokud však variabilní náklady rostou stejně rychle jako objem 

výroby, vztaženy na jednici výroby zůstávají tyto náklady konstantní. Jsou to např. spotřeba 

materiálu, úkolová mzda dělníků, spotřebovaná služba apod. [3] 

Existují variabilní náklady proporcionální, podproporcionální ( zde se jedná o smíšené 

náklady, které mají jak fixní tak variabilní složku )[4] a nadproporcionální náklady. 

Podproporcionální náklady rostou zpomalujícím se tempem (typicky náklady na elektrickou 

energii, na údržbu strojů apod.) Nadproporcionální náklady rostou rychlejším tempem, než 

objem výroby. Může jít o mzdy za práci přesčas apod. [12] 
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Fixní náklady – jsou takové náklady, které zůstávají v určitém tzv. relevantním rozpětí 

využité kapacity stejné. Zajišťují podmínky pro zhotovení výkonů v daném období. 

Představují takové vklady, které nelze ekonomicky dělit. Vkládat do procesů je lze nepřímo 

pomocí matematicko-ekonomických výpočtů. S rostoucím objemem výroby však fixní 

náklady na jednici výkonu klesají. Typickým fixním nákladem jsou odpisy výrobních 

zařízení, časová mzda dělníků, služby se sjednanou pravidelnou platbou bez ohledu na objem 

produkované výroby. [3] 

Neznamená to, že jsou zcela neměnné – právě pokud se změní využití kapacity, pak se 

náklady fixní skokově mění. Deakin s Maherem k relevantnímu rozpětí uvádí, že se jedná  

o rozpětí výstupů, které je možné vyrobit bez fyzických změn v závodu ( a tím bez změny 

fixních nákladů ), např. restaurace může vyprodukovat se současným kuchyňským vybavením 

0 až 300 obědů za den. Je však také třeba si uvědomit, že fixní náklady i v rámci daného 

relevantního rozpětí mohou skokově vzrůst ( výměna výrobní linky, zvýšení mezd 

managementu apod. ). [4] 

 

Na kapacitě závislé fixní náklady nazýváme vyhnutelné fixní náklady. Jako příklad lze uvést 

náklady na vytápění a osvětlení hal či časovou mzdu mistrů. Vznikají v důsledku zajištění 

kapacitních podmínek podnikatelského procesu a jejich výši lze ovlivnit, např. zkrácením 

provozní doby.  

Druhou skupinou fixních nákladů jsou utopené  ( umrtvené ) fixní náklady. V průběhu 

podnikatelského procesu je již nelze ovlivnit ani zásadním omezením intenzity a snížením 

kapacit. Dle Hiltona jsou utopené náklady pro rozhodování irelevantní. [7] Jedinou možností 

jejich snížení je dezinvestice ( prodej zařízení ). 

 

Kvantifikace variabilních a fixních nákladů je základem celé řady progresivních postupů  

a metod - rozpočtů vycházejících z nulového základu, Activity Based Management,  

tzv. dynamické kalkulace využívající rozdělování nákladů na fixní a variabilní v typovém 

kalkulačním vzorci a dalších. [12] 

 

Značné využití má toto členění při řešení tzv. rozhodovacích úloh na existující kapacitě, kdy 

nejdůležitějším momentem je určení tzv. BODU ZVRATU.  Jedná se o bod, kde příspěvek 

na úhradu právě pokrývá fixní náklady; příspěvek na úhradu je rozdíl mezi cenou  

a variabilními  náklady. [7] Jakýkoli další výrobek, který pokryje své variabilní náklady  

a přispěje ještě na úhradu fixních nákladů, je pro podnik výhodné vyrábět ( za předpokladu 
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neúplného využití výrobních kapacit ). Blíže se metodami využívajícími variabilní náklady 

bude zabývat  kapitola 4.2. 

 

Členění nákladů na variabilní a fixní patří mezi nejdůležitější členění z hlediska řízení 

nákladů a zisku a vhodným způsobem doplňuje rozlišení nákladů na jednicové/režijní  

a přímé / nepřímé. 

 

3  KALKULACE JAKO NÁSTROJ ŘÍZENÍ  

 

Kalkulace nákladů výkonů patří mezi základní nástroje manažerského účetnictví a řízení 

podniku. Zejména se pak  kalkulace v tomto smyslu využívají: 

-  Při řízení hospodárnosti. Řízení jednicových, případně i variabilních režijních, 

nákladů kalkulace umožňuje porovnávat skutečné a předem stanovené náklady a dále 

umožňuje kontrolovat hospodárnost při jejich vynakládání 

-  Při tvorbě vnitropodnikových cen. Ocenění vnitropodnikových výkonů slouží jako 

kritéria pro motivaci pracovníků středisek 

-  Při stanovení hranice ceny s rozlišením tzv. základního a doplňkového sortimentu 

-  Při návrhu cen externím odběratelům. Kalkulace nákladů výkonů může sloužit jako 

podklad pro posouzení tržní ceny, jako podklad pro samotnou tvorbu cen, či jako 

podklad při rozhodování o změnách cen, o individuálních slevách apod. Je důležitým 

podkladem pro obhajobu ceny při jednání se zákazníkem 

-  Při sestavování plánů a rozpočtů, kdy kalkulace poskytuje základní vstupní informace 

při sestavování rozpočtů nákladů 

-  Při rozhodování o objemu a struktuře výkonů 

-  Při rozhodování o způsobu provádění výkonů. Výkony a činnosti může podnik 

zajišťovat jak v rámci vlastní činnosti, tak nákupem od externích dodavatelů. Při 

rozhodování o způsobu pořízení výkonu jsou náklady jedním z nejdůležitějších kritérií, 

které je třeba zvažovat 

-  Při ocenění aktiv vytvořených vlastní činností, jako jsou nedokončená výroba, 

polotovary, hotové výrobky nebo dlouhodobá aktiva. [6] 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že jedna kalkulace nákladů  výkonů nemůže být univerzální pro  

všechny typy rozhodovacích úloh. Neexistuje ani univerzálně správný či špatný postup při 

sestavování kalkulace nákladů ( marže, ceny ). Metodické postupy přiřazování nákladů jsou 
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tedy významně spojeny s otázkou, za jakým účelem je kalkulace požadována, pro jakou 

rozhodovací úlohu má být použita. Cílem kalkulace je poskytnout podklady-informace pro 

odpovědi na otázky typu: Jaké jsou náklady prováděných výkonů? Které z výkonů jsou při 

současných cenách nejvýhodnější? Jak měřit přínos z prodeje konkrétních výkonů? Které 

zákaznické skupiny jsou zajímavé a perspektivní apod. [6,12] 

 

Při sestavování kalkulací se vždy budou používat tyto základní pojmy: 

- kalkulační jednice 

- rozvrhová základna 

- typový kalkulační vzorec 

- kalkulační systém 

- metody kalkulace – těm bude věnována samostatná kapitola. 

 

3.1.  Kalkulační jednice 

Kalkulační jednicí se rozumí konkrétní výkon, vymezený měrnou jednotkou ( ks, t, km, GJ, 

m2 apod. ) a druhem, na který se stanovují nebo zjišťují náklady a další hodnotové veličiny.  

„ Kalkulační jednice představuje věcně i rozsahově vymezenou měrnou jednotku, ke které se 

vztahují náklady i související ekonomický prospěch“. [18] 

 

Kalkulované množství je určitý počet kalkulačních jednic, pro něž se stanovují nebo zjišťují 

celkové náklady. Jeho vymezení je významné především z hlediska určení průměrného podílu 

fixních nákladů připadajících na kalkulační jednici. Kalkulovaným množstvím může být roční 

objem produkce daného výkonu, výrobní dávka, etapa stavební výstavby apod. [12] 

 

Základní kalkulační zásadou je snaha co nejpřesněji přiřadit náklady kalkulační jednici při 

uplatnění principu hospodárnosti. Maximální přesnosti přiřazení nákladů má být dosaženo 

daným vkladem prostředků. Při úvahách o zvětšení podrobnosti je nutné srovnat jeho výnosy 

a náklady – metoda se v teorii nazývá Cost-Benefit Analysis. [4] 

 

Alokaci (přiřazení) nákladů lze u jednicových nákladů provádět přímo, u režijních nákladů 

nepřímo prostým dělením nebo dle rozvrhové základny. Její určení ( může být různé pro 

jednotlivé druhy a skupiny nákladů ) a postup výpočtu bude uveden kapitole 4 Metody 

kalkulace. Příklady kalkulačních jednic pro různé druhy průmyslových odvětví a aktivit uvádí  

Obr. 2:  
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Obr. 2  Příklady kalkulačních jednic [ 1]  

 

 

 

3.2.  Rozvrhová základna 

Určení rozvrhové základny je základem pro přiřazení nákladů u kalkulací využívajících 

rozvrhových základen ( sem patří např. metoda přirážková kalkulace, metoda dělení 

s ekvivalenčními čísly – viz kapitola Kalkulace). Jak uvádí Hradecký s Konečným, rozvrhová 

základna by měla být veličina, k níž mají rozvrhované náklady v maximální míře vztah 

příčinné souvislosti z hlediska jak jejich výše, tak jejich změn. Měla by být dostatečně velká, 

aby malé výkyvy v jejím rozsahu nezpůsobily nadměrné výkyvy v rozvrhovaných nákladech 

na kalkulační jednici. Měla by dále existovat proporcionalita mezi rozvrhovou základnou  

a rozvrhovanými náklady. Rozvrhová základna by měla být jednoduchá a snadno zjistitelná 

 i kontrolovatelná. Režijní náklady jsou nicméně velmi pestrým shlukem nákladů se značně 

různorodými příčinami vzniku. Stanovení a sledování rozvrhové základny pro každý druh 

režijních nákladů a jejich alokace by byla velmi pracná. Proto je stanovení rozvrhové 

základny určitým kompromisem, kdy se vyhoví jen většině požadovaných hledisek. [8,9] 

 

Tito autoři uvádí nejčastěji používané rozvrhové základny: 

- jednicové mzdy 

- jednicový materiál 

- součet obou předchozích položek 

PRŮM Y SLO V É O D VĚTVÍ K A LK U LAČN Í JED N IC E

pivovarnictví barel

cihlařský průmysl 1000 ks cihel

těžba uhlí tuny

energetika kilowatthodiny

strojírenství zakázky, práce

zpracování ropy barel, tuna, litr

hotely/stravování
pokoj /obsazenost/ jednotka pokrm u (pozn. 
aut)

poradenské služby účtovatelné hodiny, práce, zakázka

vzdělání kurz, zapsaný student, úspěšný student

nem ocnice diagnóza pacienta, zákrok (pozn. aut)

A K TIV ITY K A LK U LAČN Í JED N IC E

řízení úvěrů spravovaný účet

skladování materiálu / m anipulace
výdej / příjem  m ateriálu v naturálním  
vyjádření, přesuny m ateriálu, výdej / příjem  
m ateriálu v hodnotovém  vyjádření

personalistika personální záznam

prodej

jednání se zákazníkem , objem prodeje v 
hodnotovém  vyjádření, přijatá objednávka od 
zákazníka



 
 

 23 

- součet jednicových mezd a výrobní režie ( pro rozvrh správní režie ) 

- jednicové hodiny 

- strojní hodiny 

- počet vyrobených jednotek 

- čistá hmotnost výrobku 

- výrobní náklady 

- kombinace dvou i více výše uvedených 

- velikost výrobku ( m2, m3 apod. ). [9] 

Deakin s Maherem dále uvádí: 

- počet zaměstnanců 

- hodnota zařízení ( pro pojištění strojů ) 

- počet strojů ( pro náklady na údržbu ) 

- obsazená plocha ( pro alokaci nájemného a dalších nákladů spojených s výrobním 

prostorem – vytápění, klimatizace, pojištění, údržba budovy ) 

- počet dokumentů ( účetnictví ). [4] 

Poslední uvedené základny jsou vhodné pro alokaci dílčích druhů režijních / nepřímých 

nákladů. 

 

Nejčastěji používanou rozvrhovou základnou v českých průmyslových podnicích jsou dle 

literatury jednicové mzdy. U vysoce automatizovaných výrob však tato rozvrhová základna 

není vhodná, neboť režijní náklady jsou obvykle funkčně závislé na jiné veličině, například na 

přímém materiálu nebo počtu vyrobených jednotek. Použití rozvrhové základny, která nemá 

vztah s rozvrhovanými režijními náklady způsobuje, že náklady jsou na jednotlivé výrobky 

alokovány nepřesně. To má za následek rozdílnost v hodnocení úspěšnosti a také rozdílné 

rozhodování oproti situaci, kdy by byly náklady alokovány přesněji. Proto je pro rozhodování 

a kontrolu na základě kalkulací určení vhodné rozvrhové základny zásadní. Vedení podniku 

může volbou rozvrhové základny výrazně ovlivňovat další rozhodování podniku a hodnocení 

výsledků. Existuje zde riziko možného úmyslného vylepšování či zhoršování výsledků (či 

plánovaných výsledků) jednotlivých výrobků zaměstnanci. [8,4] 

 

Podle Corbetta se struktura nákladů podniků v průběhu posledních desetiletí významně 

změnila. V současné době podíl jednicových ( přímých ) mezd na celkových nákladech klesá, 

často pod 10 %. Přesto většina podniků dále používá přímé mzdy jako rozvrhovou základnu 

pro dělení režijních/nepřímých nákladů. Používají se tak nepřesné informace a dělají se 

chybná rozhodnutí. Navíc jednicové mzdy již nejsou placeny dle vyrobených kusů a 

režijní/nepřímé náklady jsou nejvýznamnějším nákladem podniku. To způsobuje, že 

rozvrhování režijních/nepřímých nákladů podle přímých mezd již není akceptovatelné. [2] 
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3.3.  Typový kalkulační vzorec 

Převládající podoba kalkulačního vzorce vychází z typového kalkulačního vzorce, jenž bývá 

často rozšiřován např. o zásobovací režii, nebo podnik některou z režií dělí na dvě položky, 

aby lépe vyhovoval podmínkám podniku a požadavkům řízení na informace manažerského 

účetnictví. Podoba typového kalkulačního vzorce je uvedena na obrázku 3: 

 

Obr. 3 Typový kalkulační vzorec [8, s.29, upraveno] 

 
1 Jednicový materiál 
2 Jednicové osobní náklady ( mzdy ) 
3 Ostatní jednicové náklady (zvláštní ) 
 Jednicové náklady výroby 
4 Výrobní ( provozní ) režie 
 Vlastní náklady výroby 
5 Správní režie 
 Vlastní náklady výkonu 
6 Odbytová režie 
 Úplné vlastní náklady výkonu 
7 Zisk ( ztráta ) 
 Cena výkonu 
 

Jednotlivé položky typového kalkulačního vzorce jsou popsány v kapitole 2.2.2. 

 

3.4.  Kalkulační systém 

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, podniky obvykle používají několik typů kalkulací 

nákladů. Soustava všech kalkulací v daném podniku  a vztahy mezi nimi se nazývají 

kalkulačním systémem. 

Hlavním úlohou kalkulačního systému je zajistit metodickou jednotu a vzájemnou návaznost 

kalkulací mezi sebou. [8] 

 

Základní dělení kalkulací odlišuje kalkulace nákladů a ceny.  

Kalkulace nákladů může být předběžná a výsledná. Předběžná kalkulace se dělí na normovou 

a propočtovou, normovou se dále dělí na operativní a plánovou. Pro přehlednost je dělení 

uvedeno v následujícím obrázku: 

 
 

 

 



 
 

 25 

Obr. 4 Kalkulační systém [18 s.146] 

 

 

 

 

3.4.1.  Propočtová kalkulace 

Propočtová kalkulace ( někdy označovaná jako rozpočtová kalkulace ) patří mezi předběžné 

kalkulace. Sestavuje se u nových výrobků na základě konstrukčních a technologických 

podkladů. Jejím hlavním úkolem je vytvářet podklady pro předběžné posouzení efektivnosti, 

resp. pro návrh ceny. [8,18] 

 

Konstrukční a technologické podklady nejsou v počátcích vývoje výrobku zcela přesné. Je 

proto nutné postupně propočtovou kalkulaci aktualizovat v závislosti na změnách. Tyto 

změny mohou být způsobeny nejen poznatky z testů a výroby prototypů, ale také změnami 

předpisů vztahujících se na daný typ výrobku. 

Pokud podnik vyrábí již obdobný produkt, pak může lépe odhadnout jaké budou jednotlivé 

náklady na výrobu výrobku. V případě nového, odlišného výrobku je tvorba propočtové 

kalkulace složitější, resp. tato je s nejvyšší pravděpodobností značně nepřesná. 

 

Propočtovou kalkulaci je možné využívat pro rozhodování o zařazení určitého výrobku do 

výrobního sortimentu. Již propočtová kalkulace může ukázat, že produkce výrobku nemusí 

být rentabilní ( pokud máme k dispozici objektivní odhad potenciální prodejní ceny ). 
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3.4.2.  Plánová kalkulace 

Jedná se rovněž o kalkulaci předběžnou, sestavuje se pro dané plánované období na základě 

operativních norem platných k začátku tohoto období. Jsou v ní zahrnuty veškeré změny, se 

kterými se počítá pro dané období.  Nejčastěji je plánovaným obdobím rok. Pro plánovou 

kalkulaci se používají skladové ceny, za které podnik nakupuje, nebo tržní ceny dodávek. [18] 

 

Aby sestavení plánové kalkulace dávalo smysl, musí existovat předpoklad, že podmínky po 

celé plánované období jsou neměnné. Plánová kalkulace nachází uplatnění u opakované 

výroby ( u kusové a zakázkové se uplatňuje spíše propočtová kalkulace, neboť každý výstup 

je alespoň do určité míry specifický ). 

 

3.4.3.  Operativní kalkulace 

Operativní kalkulace je další z předběžných kalkulací. Sestavuje se na základě podrobných 

norem spotřeby materiálu a času, platných právě k datu sestavení operativní kalkulace. Jedná 

se o kalkulaci, která na rozdíl od kalkulace plánové představuje úkol pro výrobní útvary. 

Operativní kalkulace v sobě zahrnuje postupné zpřesňování norem – stávající operativní 

kalkulace je pozměňována z důvodu změn v konstrukční, technologické oblasti a takovým 

pozměněním stávající operativní kalkulace vzniká operativní kalkulace nová. [8] 

 

Porovnáváním plánové a operativní kalkulace se zjišťuje, nakolik se v plánovaném období 

odchýlilo od plánu. Operativní kalkulace je nejpřesnější z předběžných kalkulací, neboť se 

přizpůsobuje aktuálním podmínkám v průběhu plánovaného období. 

 

3.4.4.  Výsledná kalkulace 

Výsledná kalkulace se sestavuje až na konci období nebo po dokončení výkonu a vykazuje 

výši skutečných nákladů. Jejich srovnání s plánovanými náklady se používá pro kontrolu 

výsledků a poznatky získané ze srovnávání je možné využít při tvorbě předběžných kalkulací 

v budoucnu. 

 

Výslednou kalkulaci nelze použít pro operativní řízení výroby, protože je k dispozici teprve 

po dohotovení výkonu. Navíc příčiny a původce překročení nebo úspor nelze někdy 

spolehlivě zjistit v plném rozsahu. [8] 
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Překročení nebo úspory nákladů nemusí mít vždy primární původ ve výrobní oblasti. Příčinou 

může být nepřesná předběžná kalkulace, která může být způsobena chybou, nemožností 

odhadu budoucích událostí, či úmyslně. Samotný údaj o úspoře či překročení tedy ještě není 

dostatečným podkladem pro hodnocení úspěšnosti. Pro umožnění takového hodnocení je 

nezbytné odhalit příčiny a původce překročení nebo úspor. 

 

3.4.5.  Kalkulace ceny 

Cenová kalkulace se od kalkulací nákladů značně liší, a to zejména svým obsahem  

a celkovým přístupem k její tvorbě. Na rozdíl od kalkulace nákladů, kde jsou zobrazovány 

předpokládané nebo skutečně dosažené náklady, cenová kalkulace zobrazuje návratnost 

nákladů a tvorbu zisku ve formě výnosů. Obsahuje tedy kalkulovaný zisk nebo jinou veličinu 

vyjadřující požadovanou úroveň zhodnocení ekonomických zdrojů vložených do podnikání. 

[3,12] 

V prostředí tržního hospodářství je stanovení ceny za výrobek silně ovlivněno podmínkami 

trhu. Ceny vznikají objektivně, nikoli na základě propočtu, a pokud chce podnik na trhu 

realizovat své výrobky, musí takto vznikající ceny akceptovat a přizpůsobit jim své 

hospodaření. Při stanovení prodejní ceny musí podnik vycházet z maximální přijatelné ceny 

pro zákazníka, zároveň však musí zjišťovat, jak tato cena hradí podniku jako dodavateli 

náklady na tvorbu a prodej výkonů a jak zajišťuje vlastní požadavky podniku na udržení  

a rozvoj podnikání (plánovaný zisk). Ačkoli se tedy cena tvoří odvozením od užitných 

vlastností výrobků, podnik musí vytvářet vlastní „stínové“ kalkulace jako podklad pro 

rozhodování, zda přijmout či odmítnout zakázku. [3,12] 

 

Cena výrobku je úzce spjata s fixními a variabilními náklady. Musí být tak vysoká, aby: 

- uhradila variabilní náklady na jednotku výroby 

- přispěla k úhradě fixních nákladů; ty jsou hrazeny až při určitém objemu produkce 

- naplňovala základní smysl podnikání, tzn. aby obsahovala zisk. 

 

Základem stanovení ceny je kalkulace, která obsahuje především: 

- variabilní náklady 

- podíl na fixních nákladech 

- režijní přirážky 

- přirážku ziskovou. [3] 
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4  METODY KALKULACE   

 

Odborná literatura v zásadě popisuje dva základní přístupy ke tvorbě kalkulací: 

 kalkulaci plných nákladů a kalkulaci variabilních nákladů.  

 

4.1.  Kalkulace plných nákladů 

Při kalkulaci plných nákladů se provádí rozvržení ( alokace ) jak variabilních, tak fixních 

nákladů. Dle Krále to s sebou nese určité problémy při řešení úloh na existující kapacitě  

a tzv. motivačních úlohách. Prvním problémem je, že při změnách objemu a sortimentu oproti 

předpokladům vznikají rozdíly mezi skutečnými a „uznanými“ náklady. Rozdíly způsobené 

změnami objemu a sortimentu se vykazují společně s reálnými úsporami a překročeními 

nákladů a značně komplikují přiřazení odchylek podle odpovědnosti za jejich vznik. Dalším 

omezením kalkulace plných nákladů je, že i nejpřesnější alokování fixních nákladů je pro 

výše zmíněné úlohy a jejich řešení matoucí, neboť fixní náklady proporcionalizuje a mění 

v náklady vztažené k výrobku. Fixní náklady jsou v rámci relevantního rozpětí nezávislé na 

množství. Zejména utopené fixní náklady pak jsou pro tento typ úloh irelevantním nákladem, 

jehož zahrnutí by vedlo ke zkresleným až chybným výsledkům. Zatřetí alokace fixních 

nákladů ztěžuje řízení hospodárnosti u fixních nákladů, neboť vyvolá dojem, že růst takto 

alokovaných fixních nákladů je vyvolán změnami v objemu výkonů. 

Kalkulace plných nákladů tedy staticky vyjadřuje průměrnou výši nákladů připadajících na 

jednotku výkonu. Tato kalkulace je „ pravdivá “ pouze pokud se nezmění objem a sortiment 

výkonů, který byl vzat za základ propočtu. [12] 

 

Pro přiřazení nákladů jednotlivým výkonům ( ať už se jedná o dílčí výkony, i ve smyslu 

procesů, nebo o výkony finální ) se používají různé kalkulační metody. Tyto metody se liší 

svými požadavky na potřebné údaje tím, jak náklady přiřazují, a také svou náročností na 

provádění. 
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4.1.1.  Kalkulace dělením 

Toto je nejjednodušší metoda kalkulace. Pomocí této metody lze náklady mezi výrobky dělit 

prostým dělením nákladů počtem kusů. Kalkulace dělením se uplatňuje ve stejnorodé 

hromadné výrobě jako je těžba surovin, výroba elektrické energie, autodoprava, a některé 

obslužné provozy průmyslových podniků, jako např. výroba tepla. Prosté dělení se rovněž 

používá při rozpočítávání jednicových nákladů. Jako nástroj pro rozdělení celkových nákladů 

je tato metoda vhodná pouze pro homogenní výrobu, to je ale ojedinělý případ. [8] 

 

4.1.2.  Kalkulace dělením s poměrovými ( ekvivalentními ) čísly 

Jedná se o další metodu kalkulace dělením, kdy se kalkulují plné náklady. Používá se 

v homogenní výrobě, kde se od sebe výrobky odlišují jedním parametrem ( např. váhou, 

rozměrem, dobou trvání technologického procesu ). Jsou identické z hlediska druhu a jsou 

vyrobeny ze stejných surovin. Pak se použije některý z odlišujících faktorů, například 

spotřeba času, a jeho pomocí se přepočte počet jednic .Jinými slovy touto metodou se dávám 

různá váha jednotce různých výrobků. Výrobní režie či veškeré režijní náklady se poté rozdělí 

mezi přepočtené jednice. [8,13] 

 

Lang dále uvádí také vícestupňovou kalkulaci s ekvivalenčními čísly. Používají se různá 

ekvivalenční čísla pro různé skupiny nákladů. Například náklady v materiálové oblasti Lang 

dělí za pomoci poměrového čísla vycházejícího z hmotnosti výrobku a ve výrobní oblasti 

vychází z času na provedení. Ukazatel pro výpočet ekvivalentního čísla se volí pomocí 

pravidla: co náklad vyvolává, ho má také nést. Pokud tedy náklady v materiálové oblasti 

zmiňované Langem závisí na hmotnosti, vypočítá se ekvivalenční číslo dle hmotností 

jednotlivých výrobků. Pokud náklady z výrobní oblasti závisí ( resp. nejvíce souvisí ) s časem 

na zpracování, vypočítá se ekvivalenční číslo z časů na zpracování. Uvedené pravidlo platí 

samozřejmě i pro jednostupňovou kalkulaci s ekvivalenčními čísly. [13] 

 
4.1.3.  Přirážková kalkulace  

Další metoda kalkulace plných nákladů patří k nejužívanějším, jak uvádí Hradecký 

s Konečným. Metoda je (ze zatím uvedených) nejvhodnější pro heterogenní výrobu. Při 

výrobě se spotřebovávají různá množství materiálu, různý čas na výrobu a především se 

využívají velmi nestejnoměrně různá výrobní zařízení (v podnicích služeb různé profese). 

Režijní náklady je třeba přičíst kalkulačním jednicím ( výkonům ) v té míře, v jaké byly 
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výrobou těchto kalkulačních jednic vyvolány. To je třeba provést nepřímo – přičtením 

režijních nákladů kalkulačním jednicím dle zvolených základen. [8] 

100% ⋅=

obdobízazákladnarozvrhová

obdobízanákladyrežijní
režie  

 

Například % přirážka výrobní režie se vypočítá jako celková výrobní režie za období děleno 

rozvrhovou základnou za období ( tu je třeba správně zvolit ). Získáme tím údaj, kolik procent 

přirážky k rozvrhové základně činí zde např. výrobní režie ( př. režijní náklady jsou 200 tis. 

Kč, rozvrhová základna – kupř. jednicové mzdy 100 tis ). Kč. Procentní přirážka činí 200 %. 

Pokud na produkci nějakého výkonu spotřebujeme jednicové mzdy v hodnotě 5 tis. Kč, pak 

k tomuto výkonu přirážkou přiřadíme 10 tis. Kč režijních nákladů ( 200 % pěti tisíc Kč ). 

 

Lang rozlišuje dva druhy přirážkové kalkulace – souhrnnou a diferencovanou: 

- Souhrnná přirážková kalkulace znamená, že jsou nepřímé náklady přiřazeny souhrnně – 

za určité období vychází ze stejného poměru jednicových a nepřímých nákladů. 

- Diferencovaná přirážková kalkulace se používá při alokování nepřímých nákladů 

s odvoláním na vždy relevantní nákladový druh. Jsou známy přímé náklady 

jednotlivých středisek a ke každému z nich jsou známy různé režijní přirážky. Čím víc 

jsou jednicové náklady rozčleněny a nepřímé náklady rozděleny podle nákladových 

středisek, tím má získaná přirážková sazba vyšší vypovídací schopnost. [13] 

 

Základní potenciální nevýhodou přirážkové kalkulace je rozvržení nákladů dle příliš malé 

základny ( u automatizovaných výrob např. jednicové mzdy ) [11], protože její mírná 

odchylka způsobí poměrně velkou odchylku přirážky. Tuto nevýhodu lze podle Vysušila 

eliminovat: 

- rozšířením obvyklé rozvrhové základny o další složky přímých nákladů zahrnovaných do  

režie 

- diferenciací režijních přirážek v jednotlivých výrobních a režijních útvarech podniku 

- volbou jiné nepeněžní rozvrhové základny, např. instalovaným příkonem strojního 

zařízení, podlahovou plochou, přímými pracovními hodinami, strojními hodina atd. [25] 

 

Kalkulace se sazbou za strojovou hodinu ( minutu ) 

Jak bylo uvedeno výše, zvláště u automatizované výroby nejsou jednicové mzdy vhodnou 

rozvrhovou základnou; u takovýchto výrob je vhodné použít přesnější kalkulaci se sazbou za 
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strojní hodinu. Tento způsob kalkulace vychází z kalkulace přirážkové. Dle Langa jsou režijní 

přirážky v oblasti výroby více než 100 % a většinu nepřímých nákladů tvoří 

v automatizovaných provozech režijní náklady na stroje. Proto je vhodnější náklady 

kalkulovat na strojní hodinu ( nebo minutu ). Náklady na stroj se rozdělí prostým dělením 

počtu provozních hodin stroje za rok. Zbývající nepřímé náklady se přiřadí podle výrobních 

mezd. Proto se stanoví tzv. zůstatková sazba výrobní režijní přirážky. [13] 

Hradecký s Konečným uvádí, že pokud je většina režijních nákladů příčinně závislých na 

pracnosti výrobku vyjádřené spotřebou strojního času, má přičítání výrobní režie pomocí 

sazeb za strojní hodiny ( minuty ) následující výhody: 

- vyšší přesnost 

- umožňuje měřit ztráty z prostojů strojů 

- je snadno sestavitelná přímo z technologické dokumentace 

- není nutné tvořit co nejmenší výrobní střediska s co nejhlubší diferenciací výrobní režie 

- pro cenovou tvorbu poskytuje reálné podklady o nákladech vyvolaných konkrétním 

objemem výroby určitého výrobku 

- je vhodná pro kalkulování cen práce ve mzdě 

- zkvalitňuje se rozpočtování a sledování nákladů výrobní režie. [8] 

 

Zakázková kalkulace 

Používá se, jak vyplývá z názvu, v kusové a malosériové výrobě. Opět se jedná o kalkulaci 

plných nákladů. Macík uvádí, že kalkulované množství je určeno množstvím výrobků 

zhotovených na jeden výrobní příkaz. Skutečné výrobní náklady lze zjistit až po dokončení 

celé zakázky. Zakázková kalkulace má neperiodický charakter – nesleduje vyrobené množství 

za určité období. Náklady na jednotlivé zakázky se sledují v evidenčním a kalkulačním listě, 

který je samostatným analytickým účtem výroby. Zachycují se zde jak přímé, tak režijní 

náklady. Tyto jsou rozvrhovány podle zvolené rozvrhové základny. [14] 

 

Zakázková kalkulace většinou využívá kalkulaci přirážkovou. Její výhodou je jednoduchost  

a přehlednost. Nezbytné je správné zachycení přímých složek nákladů na jednotlivé 

zakázkové listy. Výhodou je snadné zjišťování nedokončené výroby z rozdílu náběhu  

a odvádění na evidenčním a kalkulačním listě. [14] 

Nejedná se o další možnou metodu kalkulace. Zakázková kalkulace je v podstatě forma - 

přístup k evidenci ( frekvence, velikost výrobní dávky ), který používá některou z uvedených 

metod kalkulace ( např. přirážkovou či procesní kalkulaci ). 
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4.1.4.  Procesní kalkulace ( ABC ) 

„ ABC je metodologie, která měří náklady a výkonnost nákladových objektů, aktivit a zdrojů. 

Nákladové objekty spotřebovávají aktivity a aktivity spotřebovávají zdroje. Náklady zdrojů 

jsou přiřazeny aktivitám na základě jejich užití těchto zdrojů a náklady aktivit jsou přiřazeny 

nákladovým objektům (výstupům) na základě proporcionálního užití těchto aktivit 

nákladovými objekty. ABC využívá kauzální vazby mezi nákladovými objekty a aktivitami  

a mezi aktivitami a zdroj .“ [20] 

 

Kalkulace, která používá jeden nebo více faktorů nezávislých na objemu produkce pro alokaci 

režijních nákladů, se nazývá ABC ( activity-based costing, kalkulace dle aktivit, procesní 

kalkulace ). U procesní kalkulace se základna pro rozvrhování nákladů označuje jako tzv. cost 

driver ( neboli něco, co vyvolává nebo ovlivňuje náklady ). Oproti tradičním kalkulačním 

metodám ABC využívá vysledovatelnost nákladů k jednotlivým aktivitám. Tradiční metody 

alokují náklady dle základen, jež jsou určitou mírou úrovně produkce (přímé mzdy, strojové 

hodiny). ABC režijní náklady přiřazuje vnitřním událostem, které se nazývají aktivity nebo 

transakce. [24] 

 

Rozvrhová základna pro přiřazení nákladů aktivitám podle metody ABC musí mít úzkou 

příčinnou souvislost se vznikem a výší rozvrhovaných nákladů.  

Jak uvádí Eschenbach, předmětem zkoumání procesní kalkulace jsou oblasti režijních 

nákladů. Do oblasti režijních nákladů mj. patří náklady na zásobování, logistiku, odbyt, 

správu, řízení výroby. [5] 

 

Obecný postup při implementaci ABC je následující: 

1. Určí se hlavní činnosti, aktivity v podniku ( nákupní administrativa, prodejní 

administrativa, skladování, servis, balení a expedice atd. ). 

2. Stanoví se faktory vyvolávající náklady ( tzv. cost drivers ); např. počet objednávek, 

výdejek, realizovaných zakázek, manipulací ve skladu atd.). Šoljaková pro cost drivers 

používá označení vztahová veličina. [22] 

3. Celkové náklady se shrnou do logických samostatných celkových aktivit, středisek  

4. ( tzv. cost pokos ), které se svou podstatou mohou podobat klasickým nákladovým 

střediskům. Hlavním rozdílem mezi uvedenými druhy středisek je to, že nákladová 

střediska často kopírují organizační strukturu, zatímco cost pools jsou tvořena dle 

vnitřních procesů a aktivit. Z toho důvodu lépe odpovídají realitě podniku. [15] 
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5. Náklady shrnuté ve středisku se rozdělí dle základny, tím se získá údaj - náklad na 1 

operaci, aktivitu. 

6. Dle počtu operací potřebných na nákladový objekt se rozdělí náklady shrnuté ve 

středisku (nákladovým objektem zde může být jak produkt, tak také např. jiná dílčí 

aktivita, pokud by byla použito vícestupňové rozdělení aktivit). 

Staněk uvádí jako první fázi úpravu účetních dat tak, aby co nejpřesněji vyjadřovala, co se 

v podniku děje, a nebyla tedy pokřivena úpravami finančního  a daňového účetnictví. [20] 

 

4.1.5.  Kalkulace cílových nákladů 

Kalkulace cílových nákladů je konceptem tržně orientovaného řízení nákladů, který se 

uplatňuje v raných fázích vývoje výrobků. Cílem je vyvinout výrobky s náklady, které 

povoluje zákazník za současného splnění zákazníkem požadované funkčnosti. Plánování 

nákladů probíhá současně s plánováním výrobků a vychází z ceny, která je stanovena na 

základě tržního průzkumu. [10] 

Kalkulace cílových nákladů vychází z cílové ceny. Cílová cena by měla být tak vysoká, aby 

za ni bylo možné realizovat na trhu plánované množství. U drobných změn již existujících 

výrobků se při jejím určení vychází z ceny těchto existujících výrobků. 

Kromě cílové ceny je třeba také stanovit cílový zisk. Obyčejně bývá vyjádřen procentem, 

které odpovídá požadovanému zhodnocení vložených prostředků. Šoljaková navrhuje 

odvození od cílové hodnoty ukazatele ROA ( return on assets, rentabilita aktiv ). [22] 

 

Po odečtení cílového zisku od cílové ceny získáme cílové náklady. Tyto cílové náklady 

představují maximální tolerovatelné náklady. Pokud očekávané náklady převyšují náklady 

cílové, pak podnik hledá způsob, jak náklady snížit na úroveň nákladů cílových. 

 

Kalkulace cílových nákladů je zaměřena výhradně na zákazníka a tržní cenu. Od té se pak 

odvozuje, jaké náklady může s daným výstupem mít. Kalkulace cílových nákladů se uplatňuje 

při rozhodování o zavedení nového či pozměněného  výrobku, má pomáhat odhalovat 

neefektivní využívání zdrojů a je východiskem pro rozhodování o snižování nákladů  

a změnách vlastností a komponent výrobku ( nebo služby ). Snížení nákladů však nemůže 

klesnout pod určitou hranici, která by znamenala pokles kvality, zhoršení pracovních 

podmínek či zhoršení výkonnosti. Kalkulace cílových nákladů může v případě, že je nutné 

snížení nákladů, významně prodlužovat a prodražovat výzkum a vývoj.V okamžiku, kdy je 

úpravami dosaženo cílových nákladů, už není na trhu zapotřebí dosáhnout cílové ceny. To 
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znamená, že v takovém případě kalkulace cílových nákladů vyšla z chybného předpokladu 

neměnného stavu trhu. Aby bylo riziko chybné kalkulace minimalizováno, je nezbytné  

( zvláště na trzích, kde dochází k turbulentnímu vývoji ) provádět a aktualizovat kalkulaci 

cílových nákladů a upravovat technické specifikace a směřování vývoje v krátkých časových 

intervalech. [22] 

 

4.2.  Kalkulace variabilních nákladů 

Počátek použití kalkulací variabilních nákladů je datován na začátek 50. let 20. století, jak 

uvádí Rayburnová. [16] 

Kalkulační jednici jsou přiřazovány pouze variabilní náklady. Fixní náklady se porovnávají 

s rozdílem mezi cenou a právě kalkulací variabilních nákladů. Tento rozdíl se nazývá 

příspěvek na úhradu nebo marže. 

Oddělené zobrazení a kvantifikace fixních a variabilních nákladů tvoří základ pro řadu 

progresivních postupů, jakým je např. dynamické kalkulace. 

Omezením kalkulace variabilních nákladů je především vymezení fixních nákladů z hlediska 

času. Toto členění vychází z pohledu na podnikatelskou činnost jako na nepřetržité „sériové“ 

řazení stejně dlouhých časových intervalů ( a čím delší časový horizont je stanoven, tím více 

nákladů má povahu variabilních ). Pokud se ve složitých výrobách májí vyjádřit variabilní 

náklady k jednotce finálního výkonu, stává se toto vyjádření těžko aplikovatelným. Kalkulaci 

variabilních nákladů tedy lze, zejména ve složitých výrobách, snadněji uplatnit na nižších 

podnikových úrovních, kde se fixní a variabilní náklady odvozují ze vztahu k výkonům, které 

profilují činnost příslušného útvaru, procesu nebo aktivity, nikoli na finální výkon. [12] 

 

Rozpoznání vztahu nákladů k finálním výkonům má dimenzi času. Pokud je nějaký náklad 

vynakládán nepřetržitě, pak v každém okamžiku dokončení finálních výrobků je obtížné určit, 

jaká část nákladů má být vázaná v předchozích fázích koloběhu. Tzn., že u jednicových 

nákladů je vztah mezi variabilními náklady a jednicí finálního výkonu snadno 

identifikovatelný, u výrobní režie je již identifikace obtížná a často problematická. [12] 

 

Kalkulace variabilních nákladů se využívá především při řešení úloh na existující kapacitě. 

Existující kapacitu zajistily fixní náklady a na základě kalkulace variabilních nákladů a jejich 

srovnání s cenou je určována výše příspěvku na úhradu. Ten ukazuje, kolik podniku ten který 

výrobek přináší. Za předpokladu, že podnik zná celkovou výši příspěvku na úhradu, může 
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stanovit maximální výši fixních nákladů, které je ještě schopen uhradit při tvorbě 

požadovaného zisku. [6] 

 

Přínosem kalkulace variabilních nákladů je umožnění jejich lepšího sledování. Dále se 

využívá pro rozhodování o zařazení výrobku do výrobního sortimentu, kdy toto rozhodování 

není zatížené fixními náklady. Jedná se o výrobky, které je možné vyrábět na stejném 

výrobním zařazení, fixní náklady tedy mohou „připadat“ na kterýkoli z uvažovaných výrobků. 

Z výpočtu bodu zvratu podnik může zjistit, od jakého objemu výroby přestává být produkce 

sama o sobě ztrátová a začíná uhrazovat také fixní náklady a zisk. 

 

4.2.1.  Kalkulace variabilních nákladů se stupňovitým rozvrstvením fixních  

nákladů 

Jedním z postupů využívajících kalkulaci variabilních nákladů je kalkulace variabilních 

nákladů se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů. Jak vyplývá z označení, v první fázi 

jsou kalkulovány jen variabilní náklady. Postupně se od příspěvků na úhradu odečítají fixní 

náklady společné pro výrobek, skupinu výrobků, fixní náklady útvaru a nakonec fixní náklady 

řízení podniku jako celku. Jednotlivé příspěvky na úhradu vyjadřují, jak vysoké fixní náklady 

(ještě nezapočtené do příspěvku na úhradu) a zisk mohou být pokryty.  

 

Tento způsob kalkulace umožňuje kvalitnější sledování variabilních nákladů i jednotlivých 

stupňů nákladů fixních a umožňuje přesnější hodnocení ekonomického přínosu jednotlivých 

výrobků, skupin výrobků a útvarů. Postup kalkulace zobrazuje Obrázek 5: 

 
Obr. 5 Kalkulace variabilních nákladů se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů [8 s. 81] 
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5  CHARAKTERISTIKA  PODNIKU  

Společnost PressMetal - CZ, spol. s r.o. byla založena roku 2002 jako společnost s ručením 

omezeným s jediným společníkem. Vyčlenila se do samostatného právního subjektu z firmy 

s mnohaletými zkušenostmi v oboru tváření kovů a od té doby je dynamicky se rozvíjející 

firmou s ryze českým kapitálem. V současné době čítá firma 60 stálých zaměstnanců ( v roce 

2009 v době před finanční a ekonomickou krizí byl průměrný počet zaměstnanců 75 ).  

 

Tato společnost se zabývá výrobou za studena lisovaných kovových dílů, závitováním, 

ohýbáním, omíláním a tavným svařováním různých druhů průmyslové kotvící techniky, 

držáků klimatizací a opracováním trubek do oken. 

 

Při současných technologiích společnost nabízí zpracovaní materiálů ( oceli tažené za tepla  

i za studena, nerezové oceli, žárově zinkované oceli, mědi či hliníku ) o tloušťce od 0,6 - 8 

mm a šířce od 20 - 300 mm. Jako vstupní materiál jsou nejčastěji používané ocelové pásy ve 

svitcích, trubky a matice, méně tyče, profily, plechy. Společnost svým zákazníkům dále nabízí 

možnost zajištění povrchové úpravy kovových dílů, např. galvanické či žáruvzdorné 

zinkování, moření, lakování, vše dle požadavků zákazníka. 

 

Od roku 2009 objem výroby společnosti neustále stoupá, tržby za prodej výrobků za rok 2011 

vzrostly do výše 59 miliónů Kč oproti 51 miliónům v roce 2009. Ačkoli se vzrůstajícím 

objemem výroby roste i výkonová spotřeba, vytvořenou přidanou hodnotu se firmě daří stále 

zvyšovat. Firmě se daří zvyšovat provozní výsledek hospodaření, který byl za rok 2011 na 

hodnotě 5 690 000 Kč. Podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech firmy je téměř 

dvojnásobný oproti průměru odvětví. Úhrn aktiv za rok 2011 = 33 822 000 Kč. Významnou 

položku aktiv firmy tvoří zásoby materiálu. 

 

Od roku 2003 byl ve společnosti zaveden systém jakosti podle normy EN ISO 9001. 

Do roku 2006 byl největším odběratelem zákazník ze stavebního průmyslu. Od první zakázky 

pro automobilový průmysl v roce 2006 se společnost snaží zvětšovat svůj podíl na tomto trhu 

a nutno říci, že se jí to daří. Od roku 2011 získává společnost projekty na dodávky dílů do 

automotive v objemu 600 000 ks dílů ročně pro jeden projekt ( tj. 90 - 100 tun vstupního 

materiálu ke zpracování ). 
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Se vstupem společnosti do automobilového průmyslu se pojí i dodržování náročných 

koncepcí odvětvových standardů a certifikace  systému jakosti společnosti podle normy EN 

ISO / TS 16949 v roce 2011. 

V roce 2010 začala společnost dodávat své výrobky i do jedné významné české energetické 

společnosti. Pro tohoto významného zákazníka podstoupila společnost další certifikaci dle EN 

ISO 3834-2, která klade vyšší požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem musí společnost dbát na odbornost a neustále 

zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. Ve společnosti je proto zaveden systém  

vnitropodnikového vzdělávání zaměstnanců. Každoročním podnikovým cílem je investice  

0,2 - 0,3 % objemu tržeb právě do vzdělávání. 

 

6  ANALÝZA SOUČASNÉHO ZPŮSOBU KALKULACE CEN 

VÝROBKŮ VE SPOLEČNOSTI PRESSMETAL – CZ, spol. s r.o. 

 
Společnost PressMetal - CZ, spol. s r.o. nabízí zákazníkům výrobu kovových dílů dostupnými 

technologiemi, kterou vlastní. Nemá vytvořen katalog standardních výrobků, které si může 

kdokoli objednat. Z marketingového pohledu se jedná spíše o zakázkovou výrobu, kdy firma 

obdrží poptávku ve formě výkresové dokumentace a doplňujících informací ohledně 

množství, termínů dodání a dalších specifických požadavků zákazníka, pokud nejsou uvedeny 

ve výkresové dokumentaci. Uzavře - li firma se zákazníkem kontrakt, jedná se většinou  

o dlouhodobou spolupráci na dodávky různých druhů dílů ( v současnosti firma eviduje na  

8 000 položek, z toho je 300 druhů - vstupních materiálů, polotovarů a hotových výrobků )  

v různých objemech. Z pohledu objemu výroby se pak už jedná o hromadnou či sériovou 

výrobu. 

 

Na základě zaslané zadávací technické a výkresové dokumentace vyhodnotí technolog , zda-li 

je firma za použití dostupných technologií a kapacit  schopna požadované díly vyrobit  

a bude -li vytvořena cenová nabídka pro poptávajícího zákazníka. Pokud ano, zpracuje 

podklady pro poptávky u dodavatelů vstupních materiálů a nástrojů ( není-li možné využít 

stávajících ), případně dodavatelů povrchové úpravy ( kooperantů ). Po obdržení  

a vyhodnocení dodavatelských nabídek vytvoří technolog cenovou nabídku zákazníkovi na díl 

specifikovaný výkresovou dokumentací. Údaje získané z výkresu a dodavatelských nabídek 

zadává do kalkulačního vzorce, který obsahuje následující položky: 
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PRODEJNÍ CENA = KALKULAČNÍ CENA * 10% MARŽE + CENA ZA BALENÍ A 

DOPRAVY  ( K ZÁKAZNÍKOVI ) 

 

KALKULAČNÍ CENA = ( CENA MATERIÁLŮ + CENA OPERACÍ + CENA 

KOOPERACE  VČETNĚ DOPRAVY )   

 

Konkrétní náhodně vybraná kalkulace ceny pro výrobek je uvedena v Příloze I. 

Nyní blíže k jednotlivým položkám kalkulačního vzorce. 

 

6.1.  Cena materiálů 

Cena materiálů je vypočtena jako součin průměrné nákupní ceny nakoupených materiálů  

a množství materiálu. 

Průměrná nákupní cena je vypočtena ze dvou až tří dodavatelských nabídek a je navýšena  

o 6 % - ní přirážku. Přirážka má vyjadřovat administrativní náklady na manipulaci ve skladu, 

náklady na činnosti spojené s vyhotovením nabídky zákazníkovi, případně meziroční zvýšení 

tržní ceny vstupních materiálů. Přirážka ve výši 6 % byla stanovena pravděpodobným 

odhadem a dlouholetou zkušeností majitele firmy. Pokud existoval původní propočet, který 

by vycházel z reálných údajů např. z provozních nákladů firmy ve výkazu zisku a ztráty za 

konkrétní období, bohužel nebyl k dispozici. 

Množství materiálu neboli hrubá váha v měrné jednotce je vypočtena z údajů ve výkresové 

dokumentaci a je procentuelně navýšena o množství na odpady a technologické zmetky. 

 

6.2.  Cena operací 

K ceně materiálů se přičítají ceny jednotlivých technologických operací stanovených 

technologem výroby. V závislosti na složitosti výrobku to mohou být operace lisování, 

zakružování, děrování, bodové svařování, ohyby konců, omílání či rovnání. 

Každá jednotlivá operace je vyjádřena hodnotou, která v sobě zahrnuje opět 6 % - ní 

přirážku. Hodnota operace se stanovuje individuálně, odhadem v závislosti na složitosti 

výroby a celkového objemu ( množství dílů ). Původní hodnoty - ceny operací pro skupiny 

výrobků, nebyly nalezeny. 6 % - ní přirážka ke každé jednotlivé operaci má vyjadřovat 

všechny náklady výrobních i mimo výrobních procesů. Jaká byla použita rozvrhová základna 

či jiné podklady pro výpočet přirážky se  rovněž nepodařilo zjistit. 
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6.3.  Cena kooperace 

Cena povrchové úpravy je dána průměrnou nabídkovou cenou tří dodavatelů kooperací 

v závislosti na použité technologie. Může být vyjádřena cenou za kilogram ( např. technologie 

zinkování „ v bubnu “ ) nebo za kus ( kdy je použita technologie zinkování „ na závěs “ 

s obtížnější manipulací ). Do kalkulačního vzorce provede technolog přepočet na stejnou 

měrnou jednotku.  Dále je cena za kooperaci navýšena o 6 % - ní přirážku, která vyjadřuje 

hodnotu dopravy polotovarů ke kooperantovi a zpět. U současného největšího odběratele je 

tato přirážka stanovena dohodou s odběratelem, u novějších zakázek je cena za dopravu  

stanovena sazbou za km a použitým druhem dopravy ( vlastní nebo externí ). 

 

6.4.  Marže 

Marže = zisk ve výši 10 % byla stanovena majitelem firmy jako očekávaný výnos 

z prostředků vložených do firmy. 

 

6.5.  Cena za balení a dopravu 

Požaduje-li zákazník kalkulaci ceny za výrobek včetně dopravy, je cena za dopravu stanovena 

sazbou za km a použitým druhem dopravy (vlastní nebo externí). Cena za balení je účtována 

v případě použití nevratných obalů průměrnou cenou z dodavatelských nabídek. Množství 

obalů je vypočteno technologem z četnosti a objemů dodávek výrobků zákazníkovi, které je 

uvedeno v zadávací dokumentaci. V kalkulačním vzorci je tato položka uvedena za celkovou 

marži a zákazník má možnost se rozhodnout, bude - li výrobek nakupovat včetně dopravy, 

nebo si tuto zajistí sám. 

 

6.6.  Zhodnocení stávajícího způsobu kalkulace cen výrobků 

Současný způsob kalkulace se s úspěchem používá od založení firmy dosud. Společnost 

vykazuje dobré hospodářské výsledky a jak vyplývá z finanční analýzy zpracované za  

roky 2006 - 2010, „ Firma se generelně těší dobrému finančnímu zdraví .“ [17] 

 

S rostoucím podílem režijních nákladů na celkových nákladech firmy a s rostoucím tlakem 

trhu na ceny a požadavky zákazníků na otevřené kalkulace, začíná být tento způsob alokace  

a vyčíslení režijních nákladů nevyhovující. Nejen vedení firmy potřebuje znát reálné hodnoty 

režijních nákladů. Při vyjednávání o cenách stále častěji stoupá tlak ze strany zákazníka na 

snižování podílu režijních nákladů, které je ochoten v ceně výrobku hradit. 
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Také v rámci nastaveného systému jakosti je firma v dobrém slova smyslu nucena  

“ zeštíhlovat ” výrobní i mimo výrobní procesy a hledat rezervy, kde je možno režijní náklady 

reálně snížit při zachování stávající kvality výrobků. 

 

Současný způsob kalkulace ceny je nedostačující i z dalších hledisek: 

- Na základě odhadem stanovené režijní přirážky není zřejmé, jaké konkrétní náklady jsou 

kalkulační jednici přiřazeny, respektive není zřejmé, zda nebyla opomenuta důležitá 

položka režijních nákladů ( např. odpisy ), nebo nebyla některá položka v kalkulačním 

vzorci zobrazena vícekrát ( např. náklady na administratívu u přirážky ceny materiálu  

a přirážky u jednotlivých operací, které měly vyjadřovat další celkové režijní náklady ). 

- Neúplné informace o skutečné výši režijních nákladů nemohou poskytnou přesné 

podklady pro zjišťování rezerv, kde by se ve firemních procesech dalo šetřit, kde tzv.  

      “ utíkají peníze ”, na které složky režijních nákladů se při analýzách více zaměřit. 

- Takto vytvořena cenová kalkulace za výrobek nemůže poskytnou kvalitní informace pro 

různá cenová rozhodování ( odmítnutí zakázky z důvodu prodělečnosti při tržně stanovené 

ceně za výrobek, množstevní slevy, ukončení výroby neziskových dílů, změna sortimentu 

výroby  apod. ) 

- Velký nedostatek spatřuji v tom, že nejsou prováděny průběžné ani výsledné kalkulace za 

účelem zjištění celkových nákladů na zakázky, ani není zjišťována ziskovost jednotlivých 

zakázek či zákazníků. 

 

7  NÁVRH NOVÉHO ZPŮSOBU KALKULACE CEN VÝROBKŮ 

VE SPOLEČNOSTI PRESSMETAL – CZ, spol. s r.o. 

 

Při stanovení návrhu na nový způsob kalkulace cen výrobků jsem zohlednila následující fakta: 

- ve společnosti je vedeno pouze finanční účetnictví zobrazující účetní osnovu dle platné 

legislativy, nejsou vedeny další podrobnější analytické účty pro firemní potřeby  

a rozhodování 

- ve společnosti není obsazena funkce ekonoma, který by zpracovával podklady  

a informace z účetnictví pro vedení firmy, který by navrhoval interní účetní osnovu např. 

pro potřeby kalkulací cen výrobků 
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- od roku 2010 je ve společnosti zaveden informační systém QI. Data a informace do 

systému vkládané, např. z procesu výroby, nejsou patřičně využívané v modulu účetnictví, 

ani v rámci potřeb předběžných či výsledných kalkulací 

- kalkulace cen výrobků tvoří výhradně technologové bez ekonomického vzdělání, tvorba 

nabídek na došlé poptávky jim zabírá stěžejní část pracovní doby ( v současné době se na 

zpracování poptávek podílí 5 – 6 technologů ). 

 

Při studiu odborné literatury mě nejvíce oslovila metoda, která pro výpočet ceny výrobků 

používá variabilní náklady a krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů, jak uvádí ve svých 

podkladech Tyll. [23] 

Pro vyhodnocování procesů v rámci nastavených požadavků na systém jakosti bych do 

budoucna navrhovala společnosti  použít pro ocenění výrobků moderní metodu procesní 

kalkulace ( tzv. ABC analýzu ). 

 

Vzhledem k výše uvedeným faktorům, stanovenému cíli diplomové práce, zamýšlenému 

přínosu a praktickému využití, navrhuji pro kalkulaci ceny následující metodiku a obecný 

kalkulační vzorec, který bude obsahovat položky:  

 

PRODEJNÍ CENA BEZ DPH = ( KALKULAČNÍ CENA + BALENÍ ) * ( 1 + MARŽE 

% ) + DOPRAVA 

 

KALKULAČNÍ CENA = MATERIÁLY + TECHNOLOGICKÉ OPERACE +  

% VÝROBNÍ PŘIRÁŽKY K TECHNOLOG. OPERACÍM + % SPRÁVNÍ PŘIRÁŽKY 

K TECHNOLOG. OPERACÍM + SKLADOVÁNÍ  

 

7.1.  Materiály 

Položka materiálů bude zahrnovat průměrné náklady na pořízení vstupních a přídavných 

materiálů včetně dopravy přepočtené na hrubou váhu dílu. 

Průměrná cena za měrnou jednotku vstupního materiálu ( ocelové pásy - kg, matice – ks ) 

bude stanovena dle dosavadního postupu ze dvou až tří dodavatelských nabídek. Výpočet 

hrubé váhy dílu vyplývá technologovi z výkresové dokumentace a je uvedena včetně odpadu 

při střihu. Navýšení hrubé váhy dílu o počáteční a koncový odpad je stanoven výpočtem, 

nikoli procentuálním navýšením proto, aby nevznikly pochybnosti o neodpovídajícím 

navýšení větších výrobních dávek. 
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Při dlouhodobějších dodávkách zákazníkovi se v praxi často fixují ceny za výrobek 

minimálně na půl roku. Tržní cena surovin či zušlechtěných materiálů se během kalendářního 

roku neustále mění. Přestože je zákazník znalý pohybu tržních cen používaných materiálů, 

jednání o změnách cen za dodávané díly vlivem rostoucích cen vstupních materiálů jsou 

značně složitá a náročná na dokazování. Pokud není firemní dodavatel vstupních materiálů 

schopen nebo ochoten fixovat nákupní cenu na delší časové období a konečná cena za díl pro 

zákazníka je přijatelná včetně vyšší pořizovací ceny za materiál, je to důvod, proč do 

kalkulačního vzorce nezahrnout nejnižší nabízenou cenu, ale cenu průměrnou, nejlépe 

průměrnou ze dvou vyšších nabídek. 

Přídavné materiály ( svařovací drát ) doposud takto kalkulovány nebyly, avšak s ohledem na 

stanovené technologické postupy a zavedené sledování spotřeby svařovacího drátu při 

konkrétních metodách svařování je technolog schopen do kalkulačního vzorce přiřadit 

množství potřebné k výrobě dílu. Cena svaru je dána spotřebou svařovacího drátu  

a inertního plynu na 1mm3 svaru za nákupní ceny násobená obvodem matice z tabulkových 

hodnot. Nákupní ceny drátu a plynu jsou dodavateli fixovány na delší časové období, proto je 

možné tuto sazbu k jednotlivým druhům svařovacího drátu stanovit na zvolené období. Ve 

firmě se v současné době používají pouze 3 druhy přídavných svařovacích drátů. 

 

7.2.  Technologické operace 

Vzhledem k zakázkovému charakteru výroby společnosti, kdy je zákazníkům nabízeno 

použití technologií, tedy strojů, navrhuji alokovat náklady technologických operací na práci 

stroje za čas. Společnost aktuálně vlastní 57 strojů, dalších 8 má pronajatých. Jelikož ve 

společnosti platí: 1 operace = 1 technologie = 1 stroj, budou pro účely kalkulace ceny dílu 

stanoveny tzv. strojní sazby jednotlivých operací – konkrétních strojů a vyčísleny přímé 

náklady na minutu práce stroje. 

Na základě technologických postupů je technolog schopen přiřadit do kalkulačního vzorce 

předpokládané množství dílů, které má být vyrobeno za jednotku času ( v tomto případě za 

minutu ) a zároveň přiřadit konkrétní stroje, na kterých se bude díl postupně vyrábět. 

 

Pro výpočet strojní sazby na určité období ( rok ) budou použity přímé náklady zjistitelné na 

konkrétní stroj, jak je uvedeno v návrhu pro výpočet strojní sazby v Příloze II: 

- přímá energie - spotřeba dle příkonu stroje 



 
 

 43 

- přímé mzdy operátorů stroje včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění ( u méně 

obslužných – automatických strojů tento druh nákladů nebude uveden ) 

- ostatní přímé náklady: náhradní díly, opravy, revize, pojištění stroje 

- odpisy strojů, v případě pronajatých strojů nájemné, apod. 

 

Strojní sazby by měly být aktualizovány jednou ročně dle nákladů minulého období  

a plánovaných investic, výdajů na kalkulované období. 

 

7.3.  Kooperace 

U položky zahrnující případnou povrchovou úpravu dílů dle požadavku zákazníka  navrhuji 

postupovat, jak je uvedeno v kapitole 6.3. podle současného způsobu kalkulace.  

Cena za povrchovou úpravu je dána nabídkovou cenou za kg dílu a hrubou váhou dílu. 

Pokud není se zákazníkem domluveno jinak, cena za dopravu do kooperace a zpět bude dána 

počtem km a sazbou za km stanovenou pro dané období; u externí dopravy nabídkovou cenu 

za dopravu včetně sazeb za vykládku / nakládku materiálů. 

 

7.4.  Výrobní přirážka 

Pro vyčíslení nepřímých nákladů na práci stroje a stanovení hodnoty výrobní přirážky 

v kalkulačním vzorci jsem použila metodu přirážkové kalkulace, kterou vyjadřuje vzorec:  

100irážky% ⋅=

∑ obdobízastrojíchvšechnačasystrojní

obdobízanákladyvýrobnícelkové
přvýrobní  

Do celkových výrobních nákladů za stanovené období ( rok ) v Kč budou zahrnuty všechny 

ostatní náklady, které nelze jednoznačně přiřadit k jednotlivým strojům či skupinám strojů 

v rámci jedné technologické operace ( např. pro bodové svařování vlastní společnost 3 bodové 

svařovací stroje s různým stupněm obslužnosti ). Dále budou do výrobní přirážky přiřazeny 

náklady, které by se složitými výpočetními metodami posléze podařilo alokovat ke 

konkrétnímu stroji, tento způsob by však byl pracný a nehospodárný. Dále zde budou 

přiřazeny náklady, které nespadají do nákladů na skladování či správních.  

Jedná se např. o tyto nepřímé náklady: 

- mzdy ostatních výrobních zaměstnanců včetně odvodů na zdravotní a sociální 

pojištění ( mzda mistra, seřizovačů, nástrojářů, údržbáře strojů, pracovníků technické 

kontroly ) 

- náklady na vytápění výrobní haly 

- náklady na osvětlení výrobní haly 
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- odpisy budovy ( výrobních prostor ) 

- náklady na údržbu strojů ( nářadí a chemické látky, které nelze přiřadit ke 

konkrétnímu stroji ) 

- nástroje 

- měřidla. 

 

Pro rozpočet nepřímých výrobních nákladů a stanovení výrobní přirážky jsem zvolila jako 

rozvrhovou základnu součet všech čistých strojních časů ( v minutách ) na všech strojích za 

dané období ( rok ).  

Společnost nabízí svým zákazníkům výrobu dílů za použití vlastních technologií a strojní 

kapacity. Nabízí tedy práci strojů a zohledňuje nenaplněnou kapacitu výroby. Měla by mít 

stanovenou cenu za práci stroje a v této ceně by měly být zobrazeny jak náklady přímé, tak 

náklady nepřímé. Výrobky se mohou lišit velikostí i náročností výroby. Pracnost jednotlivých 

výrobků bude vyčíslena vyšší hodnotou strojního času potřebného na výrobu dílu dle 

stanovené strojní sazby. Realizované strojní časy jsou snadno zjistitelné, neboť 

s implementací informačního systému bylo zavedeno i kapacitní sledování strojů.  Mezi 

ostatními výrobním náklady a množstvím realizovaných strojních časů existuje významná 

příčinná souvislost co do výše, tak i změn. Tato rozvrhová veličina by měla být i dostatečně 

veliká na to, aby malé změny v jejím rozsahu nepůsobily nadměrné výkyvy v rozvrhovaných 

nákladech na kalkulační jednici, jak je uvedeno kapitole 3.2.  

Výpočet výše procenta výrobní přirážky by měl být aktualizován jednou ročně dle celkových 

nákladů minulého období a plánovaných investic, výdajů na kalkulované období. 

 

Konkrétní výpočet v této diplomové práci uveden nebude, jelikož ze stávajících účetních 

informací zatím nelze zjistit hodnotu celkových nepřímých nákladů na výrobu. Pokud bude na 

výrobu dílu využit čistý čas práce stroje, po dosazení konkrétních hodnot bude zjištěn údaj,  

o kolik procent výrobní přirážky bude navýšena sazba za práci stroje ( v minutách ).   

 

7.4.1.  Nástroje 

Důležitou položkou výrobních nákladů mohou být použité nástroje v technologiích. V drtivé 

většině si z praktických důvodů výrobu nástroje a náklady s jeho používáním spojené hradí 

zákazník sám. Při změně dodavatele dílů odebere původnímu dodavateli kromě zakázky  

i nástroj, který bez dalších větších nákladů přemístí do výrobních prostor novému dodavateli  
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a umožní tak bez výraznějších časových prodlev a dalších nákladů pokračovat ve výrobě  

a dodávek dílů dále v odběratelském řetězci. 

Společnost vlastní několik postupových nástrojů, přičemž každý z nich je konstruován pro 

použití ve vícero strojích. Náklady na tyto nástroje je možno ve formě odpisů rozpustit do 

nákladů jednotlivých strojů dle vytížení a souhrnného počtu strojních časů. Z praktického 

hlediska a pracnosti při zjišťování vytíženosti konkrétního nástroje na několika strojích 

v daném čase však tyto náklady uvádím v kapitole 7.3. jako součást celkových nepřímých 

výrobních nákladů. 

 

7.5.  Správní přirážka  

Pro stanovení hodnoty správní přirážky v kalkulačním vzorci jsem použila metodu přirážkové 

kalkulace, kterou vyjadřuje vzorec: 

100irážky% ⋅=

∑ obdobízastrojíchvšechnačasystrojní

obdobízasprávunanákladycelkové
přsprávní  

Souhrn celkových nákladů na správu ( administrativu ) za stanovené období ( rok ) bude 

obsahovat všechny další nepřímé náklady, které nelze přiřadit do nepřímých nákladů výroby 

nebo skladu: 

- mzdy administrativních ( THP ) pracovníků včetně odvodů na zdravotní  

a sociální pojištění 

- vzdělávací aktivity 

- kancelářské potřeby 

- telefony 

- odpisy budovy ( administrativních prostor  ) 

- energie ( elektřina, topení a osvětlení ) 

- náklady na certifikace a jejich udržování 

- náklady na provoz osobních aut, pohonné hmoty apod. 

 

Pro výpočet správní přirážky jsem zvolila stejnou rozvrhovou základnu jako u výpočtu 

přirážky výrobní: součet všech čistých strojních časů ( v minutách ) na všech strojích za dané 

období ( rok ), stejně jako u přirážky výrobní.  

Úvaha a důvody jsou následující: 

- pro rozvržení správních nákladů platí stejné principy jako jsou uvedeny v kapitole 7.4. 

Při dodržování všech specifických požadavků zákazníka vznikají významné náklady 

na správu a administrativu. Pokud zákazník zjistí nedostatky ve vyhotovování výrobní 
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dokumentace a zajišťování obslužných procesů, neumožní získat dodavateli další 

projekty či dokonce dodavateli odebere stávající výrobu. Správní náklady se tedy 

významně podílí na výši realizovaných strojních časů a objemu výroby a stejně jako  

u výrobních nákladů i zde existuje příčinná souvislost co do výše, tak i změn. Tato 

rozvrhová veličina by měla být rovněž dostatečně veliká na to, aby malé změny 

v jejím rozsahu nepůsobily nadměrné výkyvy v rozvrhovaných nákladech na 

kalkulační jednici 

- snahou je přiřadit kalkulační jednici – strojní sazbě další nepřímé náklady, které 

vznikají při provádění výkonů 

- stejnou rozvrhovou základnu jsem zvolila pro potřeby dosazení do kalkulačního 

vzorce. 

 

7.6.  Skladování 

Jak bylo uvedeno v kapitole 6, v současné době vyrábí společnost více jak 7500 druhů 

výrobků ( včetně polotovarů ). Aby mohla zákazníkům garantovat krátké dodací lhůty, což 

firma považuje za svou konkurenční výhodu, musí udržovat nemalé zásoby vstupních 

materiálů, polotovarů, či hotových výrobků pro jednotlivé zakázky. Kromě velkého objemu 

finančních prostředků, které jsou v zásobách vázány, vznikají společnosti další náklady na 

skladování a manipulaci, které je nutno zahrnout do ceny výrobků. 

 

Pro tuto položku kalkulačního vzorce jsem navrhla stanovit sazbu v Kč podle hmotnosti dílu 

v kg. Sazba za skladování vychází z rozvržení celkových nákladů na skladování podle m2 

skladové plochy. Dále je na základě ceny za m2  a nosnosti podlahy na m2  stanovena sazba za 

měrnou jednotku váhy materiálu ( kg ).  

 

Do celkových nákladů na skladování by měly být zahrnuty následující položky: 

- mzdy skladníků včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění 

- náklady na energie ( elektřina, topení a osvětlení ) 

- odpisy budovy ( skladových prostor ) 

- odpisy manipulační techniky 

- balící papír ( vlnitá lepenka ) 

- vybavení skladu ( regály, obalový - přepravní materiál ) apod. 
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Do kalkulačního vzorce se k sazbě za skladování přiřadí hrubá váha dílu. Jelikož ve výpočtu 

hrubé váhy dílu je zahrnuto navýšení za odpad při střihu, není nutno počítat skutečnou váhu 

dílu včetně matice, přídavného materiálu či vrstvy zinku. 

Návrh výpočtu skladovací režie je uveden v následujícím příkladu: 

Zadaní: 

celková plocha skladu = 500m2 

celkové náklady na skladování za sledované období = 1.208.000,- Kč 

běžná nosnost podlahy  = 1000 kg/ m2 

hrubá váha dílu 1 = 0,25 kg 

hrubá váha dílu 2 = 5 kg 

 

Výpočet: 

- cena skladování za m2 = celkové náklady na skladování/celková plocha skladu = 

1.208.000/500 = 2.416 Kč/ m2 

- cena skladování za kg  = cena skladování za m2 / běžná nosnost podlahy  = 2.416/1000 

= 2,416 Kč/ kg 

- skladovací režie pro díl 1 = cena skladování za kg  * hrubá váha dílu 1 = 2,416 * 0,25 = 

0,604 Kč 

- skladovací režie pro díl 2 = cena skladování za kg  * hrubá váha dílu 2 = 2,416 * 5 =  

12,08 Kč 

 

Sazba za skladovací režii by měla být aktualizována jednou ročně dle celkových nákladů 

minulého období a plánovaných investic, výdajů na kalkulované období. 

 

7.7.  Balení 

V případě, že jsou se zákazníkem dohodnuty dodávky na vratných obalech, náklady na balení 

nebudou k ceně výrobku přičítány. Pokud je zákazníkem přesně specifikován typ nevratných 

obalů, započítají se do kalkulačního vzorce celkové náklady na pořízení nevratných obalů 

rozpuštěných na celkový objem poptávaných dílů. Náklady na pořízeny jsou dány aktuální 

nákupní cenou v případě, že není se standardním dodavatelem dohodnuta dlouhodobější 

fixace ceny přepravních obalů. 
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7.8.  Doprava 

Pro kalkulaci dopravy je zapotřebí mít předem stanoveno, zda-li se dodávky dílů budou 

uskutečňovat pomocí interní či externí dopravy v závislosti na celkovém objemu dodávek, 

četnosti dodávek a vzdálenosti na dodací adrese.  

V případě volby interní dopravy bude pro zvolené období stanovena sazba za km dle nákladů 

firmy na provoz firemního vozidla.  

V případě volby externí dopravy bude do kalkulačního vzorce použita sazba dle aktuálních 

sazeb externích dopravců ( Česká pošta, PPL, smluvní dopravce v rámci regionu atd. ). 

Vzhledem k neustálému pohybu tržních cen pohonných hmot, tlaku zákazníků na častější 

dodávky menšího objemu výrobků a „mimořádných dodávkách“ je vhodnější stanovit 

zákazníkovi sazbu v Kč za ujeté km, ne rozpočítávat dopravu do ceny dílů. Společnost je 

firmou výrobní, nikoli spediční. 

 

7.9.  Marže 

Marže = zisk ve výši 10 % byla stejně jako u současného způsobu kalkulace ceny za výrobek 

stanovena majitelem firmy jako očekávaný výnos z prostředků vložených do firmy. 

 

7.10.  Shrnutí navržené metodiky pro kalkulaci ceny za výrobek 

Základem návrhu nového způsobu kalkulace ceny za výrobek je stanovení ceny za práci 

strojů, na kterých se budou díly vyrábět. Jednotlivé stroje představují ve výrobě jiné způsoby 

tváření materiálů ( např. lisování, zakružování, bodování, děrování apod. ), tedy 

technologickou operaci. Cenu práce strojů ( v Kč ) za jednotku času ( min. ) udává tzv. 

strojní sazba. O výpočtu strojních sazeb pojednává kapitola 7.2., metodika výpočtu je 

znázorněna v Příloze II. Pro výpočet strojní sazby byly použity přímé náklady zjistitelné na 

konkrétní stroj – přímé energie, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy. Pro zjištění výše 

celkových nákladů na stroj by bylo vhodné v rámci nákladového účetnictví založit účty pro 

jednotlivé stroje, na kterých se budou náklady sumarizovat. 

 

Výrobní náklady, které nelze přiřadit konkrétnímu stroji přímo, budou do kalkulace zahrnuty 

ve formě výrobní přirážky metodou přirážkové kalkulace. Pro výpočet výrobní přirážky byl 

jako rozvrhová základna zvolen součet  čistých strojních časů na všech strojích. Celkové 

režijní náklady výroby budou rozpočítány na čisté strojní časy nepřímo. Pro zjištění výše 

celkových režijních nákladů výroby by bylo vhodné v rámci nákladového účetnictví založit 

nový účet, na kterém se budou sumarizovat výrobní náklady,  jak je uvedeno v kapitole 7.4 - 
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mzdy ostatních výrobních zaměstnanců, náklady na vytápění a osvětlení výrobní haly, odpisy 

výrobních prostor, náklady na údržbu strojů, nástroje, měřidla apod. Čisté strojní časy budou 

zjištěny z informačního systému společnosti, který je napojen na kapacitní sledování strojů. 

 

Další významnou složkou režijních nákladů souvisejících s výrobou dílů jsou náklady na 

správu a administrativu. Do kalkulace budou zahrnuty ve formě správní přirážky rovněž 

metodou přirážkové kalkulace. Pro výpočet správní přirážky byl jako rozvrhová základna 

zvolen součet  čistých strojních časů na všech strojích. Celkové režijní náklady na správu 

budou rozpočítány na čisté strojní časy nepřímo. Pro zjištění výše celkových režijních nákladů 

na správu by měl být v rámci nákladového účetnictví založen nový účet, na kterém se budou 

sumarizovat správní náklady,  jak je uvedeno v kapitole 7.5 – mzdy THP pracovníků, náklady 

na vzdělávací aktivity, kancelářské potřeby,telefony, náklady na certifikace a jejich 

udržování, na provoz osobních aut, pohonné hmoty, odpisy administrativních prostor, energie 

apod. Čisté strojní časy budou zjištěny z informačního systému. 

 

Navržený kalkulační vzorec obsahuje i položku režijních nákladů vyvolaných skladováním 

vstupních materiálů, polotovarů, či hotových výrobků. Náklady na skladování a manipulaci 

jsou do kalkulace zahrnuty formou sazby za skladování měrné jednotky váhy materiálu, 

jak je na konkrétním příkladě uvedeno v kapitole 7.6. Celkové náklady jsou na váhu materiálu 

rozpočítány podle m2 skladové plochy a průměrné nosnosti podlahy na m2. Pro zjištění výše 

celkových nákladů na skladování a manipulaci by bylo vhodné v rámci nákladového 

účetnictví založit nový účet, na kterém se budou sumarizovat skladovací náklady – mzdy 

skladníků, náklady na energie (elektřina, topení a osvětlení), odpisy skladových prostor  

a manipulační techniky, balící a přepravní materiály, vybavení skladu apod. Velikost skladové 

plochy a nosnost podlahy bude zjištěna z technické dokumentace budovy společnosti.  

 

Návrh nového způsobu výpočtu kalkulace ceny za konkrétní výrobek je podle metodiky 

uvedené v kapitole 7 znázorněn v Příloze III této diplomové práce. Číselné údaje použité pro 

výpočty nevycházejí z konkrétních účetních údajů společnosti. 

 

Do ceny dílů je nutné zahrnout přímé náklady na materiál. Ty budou zjišťovány 

dosavadním způsobem z poptávkových řízení a rozpočítány na váhu dílu. Spotřeba materiálu 

na díl je stanovena na základě technické dokumentace k dílu a technologických postupů. 

Kromě vstupních materiálů, jako jsou např. ocelové pásy a matice, budou do přímých nákladů 
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nově zahrnuty i přídavné materiály, jako je svařovací drát a inertní plyn. Přímé náklady na 

přídavné materiály použité při výrobě dílů, neboli cena sváru, budou zjištěny z poptávkových 

řízení. Spotřeba na díl bude určena na základě technologického postupu, jak je blíže uvedeno 

v kapitole 7.1. 

 

V závislosti na konkrétních specifických požadavcích zákazníka budou do kalkulace ceny 

zahrnuty náklady na povrchovou úpravu v kooperaci. Jedná se o přímé náklady na množství 

v kusech nebo váhu v kg z dodavatelských nabídek ( včetně dopravy ke kooperantovi a zpět, 

není-li se zákazníkem dohodnuto jinak ) dle použité technologie pro povrchovou úpravu, jak 

je uvedeno v kapitole 7.3. Pokud se v kalkulačním vzorci obecně na začátku vychází z váhy 

materiálu a ceny vstupních materiálů či povrchové úpravy jsou uvedeny za kg, bude průběžně 

ve vzorci zapracován přepočet ceny na 1 kus výrobku. 

Navržený kalkulační vzorec může obsahovat ještě náklady na balení, pokud nejsou se 

zákazníkem dohodnuty dodávky na vratných obalech. Jedná se opět o přímé náklady 

zjistitelné na kus výrobku. Celkové náklady na pořízení nevratných obalů se prostým dělením 

rozpočítají na celkový objem poptávaných dílů. 

 

Takto stanovené položky kalkulačního vzorce tvoří kalkulační cenu:  

materiál + technologické operace vyjádřené strojní sazbou + výrobní přirážka 

k technologickým operacím+ správní přirážka k technologickým operacím + sazba za 

skladování + balení.  

Prodejní cena vznikne přičtením požadované marže ke kalkulační ceně, jak je uvedeno 

v kapitole 7.9.  

 

Poslední položkou kalkulačního vzorce mohou být náklady na dopravu. Trvá-li zákazník na 

kalkulaci dopravy v ceně výrobku, je nutno předem zjistit co nejvíce informací o celkovém 

objemu dodávek, četnosti dodávek a vzdálenosti na dodací adrese. Dále je nutno určit, jaký 

typ dopravy se bude pro dodávky používat ( interní nebo externí ).  Celkové náklady na 

dopravu se rozpočítají prostým dělením podle celkového objemu zakázky a náklady na kus 

budou připočteny k prodejní ceně dílu. Vzhledem k problematice dopravy uvedené v kapitole 

7.8. je vhodné stanovit zákazníkovi sazbu v Kč za ujeté km mimo prodejní cenu, ne 

rozpočítávat dopravu do ceny dílů.  
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Režijní náklady na osvětlení, topení, odpisy budov apod., které současně spadají do režie 

výrobní, správní i skladovací, budou rozděleny prostým dělením celkových nákladů podle 

celkové plochy v m2 zjištěné z technické dokumentace budovy společnosti.  

 

8  ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat současný způsob kalkulace cen výrobků se 

zaměřením na rozvrhování režijních nákladů a na základě teoretických poznatků stanovit 

novou metodiku aplikovatelnou v praxi výrobní společnosti PressMetal-CZ, spol. s r.o. 

 

Ačkoli firma vykazuje dobré hospodářské výsledky, analýzou současného způsobu kalkulace 

byly zjištěny nedostatky, na základě kterých není zřejmá struktura nákladů kalkulovaných 

v ceně výrobků. S rostoucím podílem režijních nákladů na celkových nákladech firmy  

a tlakem trhu na snižování cen za výrobky takto vytvořená cenová kalkulace za výrobek 

nemůže poskytnou kvalitní informace pro cenová rozhodování. Je obtížné na začátku projektu 

nebo při obdržení poptávky stanovit cenu za díl, která by měla být výhodná jak pro zákazníka, 

tak pro dodavatele.  

Navržená metodika sestavení ceny za výrobek, která je souhrně popsána v kapitole 7.10, je 

obecná a má zároveň sloužit jako předběžná kalkulace. Každý zákazník má jiné specifické 

požadavky, které je nutno zohlednit při konkrétních kalkulacích dle potřeby. Např. při 

projektech na více let zákazník už při první poptávce požaduje slevy na ceně pro další roky 

z důvodů zvýšených objemů při sériové výrobě v daných letech. Výši slevy je nutno na 

základě znalostí skutečných nákladů na výrobu přesně propočítat a zahrnout do kalkulace. 

Během projektů se často provádějí změny a vznikají náklady, které v ceně kalkulovány 

nebyly. Případně vyvstávají komplikace a s tím spojené další více náklady, které se nedaly na 

začátku projektu předpokládat a zahrnout do kalkulace. Pro víceleté projekty je zapotřebí 

provádět  průběžné kalkulace nákladů v průběhu projektu a sledovat náklady ve vztahu 

k cenám dílů. Jakékoli změny je třeba diskutovat v rámci celého projektového týmu pro 

zjišťování vlivu změny na všechny položky nákladů. Zjištění týmu je nutno pravidelně 

předkládat majiteli firmy jako podklad pro případné zahájení vyjednávání o změně ceny za 

díl. Pro standardní rámcové objednávky postačí provádět výsledné kalkulace a zjištěné rozdíly 

zahrnovat do dalších nových zakázek. 
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Noví zákazníci se získávají často na úkor zisku a nové projekty bývají prodělečné. To je další 

důvod, proč by vedení společnosti mělo mít přesné informace o skutečných nákladech na 

výkony. 

Navržená metodika slouží ke zjištění plných nákladů na výrobu výkonů. Zda-li takto 

vytvořená cena bude akceptovatelná zákazníkem či konkurence schopná v rámci dalších 

dodavatelů, je otázkou vyjednávání o cenách se zákazníkem. Navrženou metodikou získá 

vedení firmy či obchodní ředitel přesnější informace o výši a struktuře nákladů kalkulovaných 

v ceně za výrobek, což  by mělo sloužit jako významný podklad pro rozhodnutí o výši 

konečné ceny nabídnuté zákazníkovi. 

 

V teoretické části diplomové práce jsou popsány modernější metody pro sestavení ceny za 

výrobek. Navržená metodika však zohledňuje, charakter výroby, dostupnost informací  

a aktuální možnosti společnosti pro zavedení metodiky do praxe. Vzhledem k tomu, že nebylo 

možno ze současných účetních informací získat správné údaje pro dosazení do vzorců pro 

výpočty přirážek a strojních či skladovacích sazeb, měla by společnost nastavit souběžně 

s vedením klasického finančního účetnictví i vedení nákladového účetnictví s rozdělením na 

střediska výroby, skladu a správy s podrobnými analytickými účty v rámci středisek. 

Samostatné účty by měly být zřízeny i pro jednotlivé stroje. 

Toto rozdělení bude účelné nejenom pro potřeby kalkulací cen výrobků, ale také pro potřeby 

dalších analýz a rozhodování vedení podniku ( např. v rámci logistiky a držení zásob 

materiálů nebo rozhodování o pořízení nových strojů ). 

 

Je rovněž potřeba předem nastavit jasná pravidla pro aktualizaci dat používaných pro tvorbu 

režijních přirážek, strojní či skladovací sazby i dalších položek kalkulačního vzorce ( např. 

zohlednění údajů minulého období a současně plánů na kalkulované období, aktualizace  

1 - 2 krát ročně, stanovení osoby zodpovědné za aktualizaci údajů apod. ). 

 

Rozhodne-li se společnost  výstupy z této práce zavést do firemní praxe, časem může ocenit 

dostupnost informací pro rozhodování o budoucím vývoji společnosti. Uvedená metodika  

a její  výstupy mohou rovněž vést k zavedení vyhodnocování konkrétních měřitelných 

ukazatelů a sledování hospodárnosti a efektivnosti jednotlivých procesů uvnitř společnosti. 
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Příloha I   Současná, náhodně vybraná, kalkulace ceny pro výrobek   
 

        



 
 

 

Příloha II   Návrh výpočtu strojní sazby 
 
 

Stroj/Náklady 
CNC automat 
Lis LEK 160 

 

CNC automat 
Lis Beautler 

63 
 

Svářečka S1 
 

    Ruční operace 
 

Cena energie dle 
příkonu stroje Kč/rok* 

 

447 187,50 Kč 
 

387 562,50 Kč 
 

253 406,25 Kč 
 -- 

Mzdy operátorů  
Kč/rok** 

 

-   Kč 
 

-   Kč 
 

369 840,00 Kč 
 -- 

Náhradní díly Kč/rok 
 

15 000,00 Kč 
 

25 000,00 Kč 
 

18 000,00 Kč 
 -- 

Opravy Kč/rok 
 

28 000,00 Kč 
 

50 000,00 Kč 
 

37 000,00 Kč 
 -- 

Revize Kč/rok 
 

300,00 Kč 
 

300,00 Kč 
 

300,00 Kč 
 -- 

Odpisy strojů, 
v případě pronajatých 
strojů nájemné Kč/rok 

 

275 000,00 Kč 
 

230 000,00 Kč 
 

180 000,00 Kč 
 -- 

Pojištění stroje Kč/rok 
 

920,00 Kč 
 

840,00 Kč 
 

250,00 Kč 
 -- 

Celkové náklady za rok 
766 407,50 Kč 

 
693 702,50 Kč 

 
858 796,25 Kč 

 -- 

Strojní sazba za minutu 
 

3,21 Kč 
 

 
2,91 Kč 

 

 
3,60 Kč 

 

 
4,17 Kč*** 

 
 

Předpokládané využití stroje:       238 500 min                          Příkony jednotlivých strojů  kW/h: 

Počet minut ve směně:                  450                                        CNC automat Lis LEK 160 -  15 

Počet hodin za rok:                        3975                                     CNC automat Lis Beautler 63 - 13 

Počet směn:                                   2/den                                     Svářečka S1 – 8,5 

Počet prac dní v týdnu                   5 

Počet týdnů v roce:                        53   

Cena kW v Kč                               7,5 

 

*     Celkový příkon všech strojových jednotek (kW/rok) při plném vytížení v roce = hod/rok * příkon    

stroje*cena za kW/hod. 

       Např. pro lis: součty příkonů - lis, ovládací panel, rovnačka, odvíječ (pokud je poháněn). 

**   Včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění (u méně obslužných – automatických strojů tento druh           

        nákladů nebude uveden),           

*** Tato hodnota vychází ze sazby 250 Kč / hod.                                       



 
 

 

Příloha III  Návrh nového způsobu kalkulace ceny pro výrobek 
 
Údaje z poptávky   
Rok 2012  
Číslo výkresu 11880800 
Množství v ks 5 000  
Projekt Montagewinkel 90°  
Materiál ( rozměry, jakost ) 6 x 40, S 235 JR  
Položky kalkulačního vzorce Vypočtené hodnoty Komentáře 
Šířka pásu v m 0,04   
Tloušťka pásu v mm 6,00  
Krok v m 0,194 Délka: 188 mm + 6 mm 

přestřih = 194mm 
Hrubá váha kg / ks 0,36550 Krok x šířka x tloušťka x 

koeficient měrné hustoty 
materiálu 

Cena povrchové úpravy v 
kooperaci ( žárové zinkovaní ) 
Kč / kg  

18,00 Cena vychází ze 3 nabídek 
dle metodiky v textu DP 

Cena vstupního materiálu  
Kč / kg. 

21,0 Cena vychází ze 3 nabídek 
dle metodiky v textu DP 

Cena matice SW 17 Kč / ks  5,50  Cena vychází ze 3 nabídek 
dle metodiky v textu DP 

Cena svařovacího drátu včetně 
inertního plynu  Kč / mm3  

0,03 Viz. tabulka cen přídavných 
materiálů 

Cena za materiál Kč / ks 7,68 Cena = hrubá váha x cena 
materiálu 

Cena svaru Kč / ks 1,39  Cena = [délka svaru (obvod 
matice v mm) x cena za 1 
mm svaru] 

Lisování Kč / ks 0,19 Cena = strojní sazba (min) 
dle technologem zvoleného 
stroje / předpokládaný počet 
kusů za minutu na CNC 
automatu 

Ražení Kč / ks 0,80 Cena = strojní sazba (min) 
dle technologem zvoleného 
stroje / předpokládaný počet 
kusů za minutu , ruční lis 

Děrování Kč / ks 5,00 Cena = strojní sazba (min) 
dle technologem zvoleného 
stroje / předpokládaný počet 
kusů za minutu 

Ohýbání Kč / ks 1,60 Cena = strojní sazba (min) 
dle technologem zvoleného 
stroje / předpokládaný počet 
kusů za minutu 



 
 

 

Svařování CO2 Kč / ks 3,44 
 

Cena =  strojní sazba (min) 
dle technologem zvoleného 
stroje / předpokládaný počet 
kusů za minutu 

Montáž závitové zátky do 
matice  
Kč / ks 

0,70 Cena = Ruční sazba (min)  / 
předpokládaný počet kusů 
za minutu 

PÚ - žárové zinkování Kč / ks 6,58 Cena vychází ze 3 nabídek 
dle metodiky v textu DP 

Očištění, demontáž závitové 
zátky a kalibrace závitu po 
povrchové úpravě – 
přezávitování Kč / ks 

2,09 

Cena = Ruční sazba (min)  / 
předpokládaný počet kusů 
za minutu  

Cena za vstupní materiály 
celkem Kč / ks  

14,56 
 

Cena vychází ze 3 nabídek 
dle metodiky v textu DP 

Cena za technologické operace 
celkem Kč / ks 

20,39  

30 % přirážka výrobní režie 
k operacím Kč / ks 

7,75  

Skladovací režie Kč / ks 0,8830  
25% přirážka správní režie 
k operacím Kč / ks 

5,10  

Operace celkem včetně režijních 
přirážek Kč / ks 

34,12  

Cena za materiál a operace vč. 
přirážek Kč / ks = Kalkulační 
cena 

48,68  

Marže v % 10,00  
Prodejní cena v Kč / ks bez 
DPH 

53,54  

Objem výroby v Kč 267700  
Doprava v Kč / km 12,00  
 

 


