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Anotace: 

Diplomová práce se zabývá tématem nákladových kalkulací v průmyslovém podniku. Pro 

vybrané produkty společnosti určuji náklady moderní metodu Activity Based Costing. Hlavní 

podstatou práce je názorný postup zavádění metody do praxe, porovnání výsledků s výsledky 

stávající podnikové metody a navržení možných zlepšení. Práce podává čtenáři komplexní 

pohled na problematiku firemních nákladů, jejich rozvržení na kalkulační jednici, zejména 

pomocí metody Activity Based Costing. Práce může sloužit také jako návod pro aplikaci 

metody Activity Based Costing  na další produkty nebo zavedení v jiném podniku. 

 

 

 

 

Abstrakt: 

This thesis deals with costing in industrial enterprise. For selected products set the cost of 

modern method of Activity Based Costing. The main essence of the work process is 

illustrative implementation of the method into practice, comparing the results with existing 

enterprise methods and suggesting possible improvements. Work gives readers a 

comprehensive view on the issue of corporate costs to their balance calculation unit, 

especially using the Activity Based Costing. The work can also serve as a guide for the 

application of Activity Based Costing methods for additional products or introduction of 

another company. 
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ÚVOD 

Význam slova kalkulace je obecně známý pojem nejen v podnicích, ale také mezi širší 

veřejností. Setkáváme se s ním v běžné praxi, aniž bychom si to uvědomovali. Například u 

výběru povolání. Stanovujeme si svojí cenu, za kterou jsme v budoucnu ochotni vstávat a 

chodit každý den do práce. Nebo při nákupu, kdy si vybíráme ze dvou či více podobných 

produktů různých cen a kvality a rozhodujeme se, který z nich si vybrat a kolik jsme za něj 

ochotni zaplatit.  

Sestavování kalkulací v podnicích je jedna z podstatných činností každého podnikatelského 

subjektu. Pomocí kalkulací zjišťujeme celkové náklady na výrobu či službu. Přidáme-li k této 

hodnotě marži, získáme konečnou cenu pro zákazníka. Jediný, ale zato velmi podstatný 

problém při stanovení výše celkových nákladů na jednici jsou režijní náklady. Neexistuje 

žádná metoda, která by byla úplně přesná. Jsou jen vhodnější a méně vhodnější postupy. 

Každá má své výhody a nevýhody. Jedním z nástrojů pro efektivní řízení podniku je správně 

zvolená kalkulace. Každý podnik by se tedy měl v dnešním vysoce konkurenčním tržním 

prostředí snažit o to, aby byly jeho náklady rozvrženy co nejpřesněji. Správné rozvržení 

nákladů nám pomůže lépe rozhodovat se o prodejním sortimentu, o efektivitě jednotlivých 

pracovišť a různých druhů zboží z ekonomického hlediska a v neposlední řadě taky při 

stanovení ceny. To nám může přinést velkou konkurenční výhodu v podobě správných 

manažerských rozhodnutí. 

Na českém trhu je 15 firem zabývající se výrobou žáruvzdorných materiálů stejně jako 

společnost SEEIF Ceramic a.s. Udržet krok s konkurencí nutí firmy stále vylepšovat procesy, 

postupy, metody řízení a snažit se být o krok napřed. 

Podnětem k vypracování této diplomové práce byla potřeba průmyslového podniku pokusit se 

aplikovat jiný postup pro rozvržení svých režijních nákladů, než jaký byl doposud využíván. 

To bylo také mým cílem práce, kterou jsem se zabýval. S příslušným vedením společnosti 

bylo dohodnuto, že se použije metoda kalkulace podle činností – Activity Based Costing. 

Cílem je tedy stanovit náklady na kalkulační jednici vybraných výrobků pomocí využití této 

metody a porovnání se součastným stavem. Práce by měla také sloužit jako vzorový postup 

při možném budoucím využívání v podniku. 

Práce se dělí na dvě hlavní kapitoly, které jsou vypracovány podle fakultních zásad pro 

vypracování diplomové práce. První část teoreticky popisuje problematiku kalkulací a jsou 
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zde popsány různé možnosti řešení daného problému v širších souvislostech. V jednotlivých 

podkapitolách je uvedeno mnoho různých názorů z literatury, tak vlastní názor k danému 

tématu. Značná část textu je věnována teoretickému postupu vypracování ABC modelu.  Dále 

na ní jen krátce navazuje charakteristika podniku, ve kterém je studie prováděna. Druhou, 

experimentální část tvoří aplikace metody ABC v průmyslovém podniku, řešení problému, 

vyhodnocení a návrhy možného zlepšení součastného stavu. 
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1. Teorie nákladů a podnikových kalkulací 

1.1. Význam kalkulace 

Cílem kalkulací je zjistit výši nákladů připadajících na určitý výrobek, práci nebo službu, 

obecně výkon. Pojem kalkulace je vlastně jiný název pro výpočet. Kalkulace sestavujeme na 

kalkulační jednici – např. tunu, kus, službu. Snažíme se přiřadit všechny náklady příslušnému 

nositeli. Chceme se tedy dozvědět, kolik nás stojí určité výkony.  Při výpočtu kalkulací 

pracujeme s dvěma druhy nákladů: 

1. Přímé náklady – lze u nich určit přímý vztah ke kalkulační jednici příslušných výkonů. 

2. Nepřímé náklady (režijní) – jsou to náklady, které nelze přímo zjistit na kalkulační 

jednici nebo by bylo takové zjišťování nehospodárné. Náklady se rozvrhují podle 

rozvrhových základen na jednotlivé výkony. [5] 

Většina podniků v České republice používá všeobecný, nezávazný kalkulační vzorec uvedený 

v tabulce 1, který obsahuje kalkulační položky, ke kterým se přiřazují jednotlivé náklady.  

 

Tabulka 1 - Typový kalkulační vzorec [5] 

Typový kalkulační vzorec 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní režie 

1.– 4. Vlastní náklady výroby 

5. Správní režie 

1.-5. Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady 

1.-6. Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

       1.-7. Cena výkonu (základní) 
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Využití kalkulací nákladů [6]: 

 Podklady ke stanovení cen výrobků, prací a služeb. 

 Sestavení rozpočtů nákladů hospodářských středisek. 

 Kontrola a rozbor hospodárnosti výroby. 

 Porovnání a zhodnocení vývoje nákladů v časové řadě. 

 Sestavení a kontrola rentability jednotlivých výrobků a služeb. 

 Podklady pro optimalizační úlohy. 

Kalkulace můžeme dělit z časového nebo metodického hlediska.  

Z časového hlediska rozlišujeme kalkulace: 

 Předběžné, které se sestavujeme před zahájením výroby, obchodování nebo na 

počátku určitého období. 

 Výsledné, které sestavujeme po provedení výkonu a zjišťují se skutečné náklady 

připadající na kalkulační jednici. Informace čerpáme z účetnictví či daňové evidence. 

Z metodického hlediska rozlišujeme kalkulace [6]: 

 Postupné – spotřebovávané polotovary vlastní výroby z předchozí fáze oceňují 

v kalkulaci fáze následné vlastními náklady výkonu a jsou uvedeny jednou položkou 

v kalkulaci. 

 Výsledné – spotřebované polotovary nebo jiné výkony z předchozí fáze výroby se 

vykazují v kalkulačním členění příslušného kalkulačního vzorce.  

 

1.2. Kategorie nákladů 

Náklady jsou hlavní a nedílnou součástí, se kterýma se v kalkulacích pracuje. Proto si před 

tím, než se začneme věnovat různým metodám kalkulace, řekneme něco o nákladech, jejich 

rozdělení a vlastnostech. Na náklady můžeme nahlížet hned z několika hledisek, které budou 

stručně popsány v dalších podkapitolách. 

1.2.1. Druhové členění nákladů 

Členění nákladů podle druhu je základním hlediskem členění nákladů. Toto druhové dělení 

nákladů vychází ze spotřebovaných výrobních faktorů – půda, práce, kapitál a podnikatelství. 
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Při členění na jednotlivé okruhy bereme v úvahu jejich podobnost [7]. Náklady podle druhu 

se podrobněji dělí do tří skupin:  

1) Provozní náklady – př.: spotřeba materiálu, energie, opravy, služby osobní 

náklady  

2) Finanční náklady – př.: úroky, prodané cenné papíry a vklady, ostatní finanční 

náklady 

3) Mimořádné náklady – př.: manka a škody, tvorba rezerv, opravné položky 

1.2.2. Kalkulační členění nákladů 

Kalkulační členění nákladů se používá pro stanovení nákladů na kalkulační jednici. Více o 

kalkulačním členění nákladů již bylo popsáno v kapitole 1.1. Význam kalkulace. 

1.2.3. Náklady závislé na objemu výroby 

Dalším druhem dělení nákladů je podle toho, jak se chovají při změnách zejména objemu 

výroby. Některé druhy nákladů jsou na objemu výroby závislé, jiné zůstávají nezměněné nebo 

se mění skokově. 

Fixní náklady (FC) – jsou to náklady, které firma spotřebovává, i když nevyrábí. Objem 

fixních nákladů je v krátkém období konstantní. Tyto náklady nereagují na změnu objemu 

výroby. To znamená, že mají stále stejnou absolutní hodnotu, jak je zobrazeno na obrázku 1. 

Fixní náklady na jednotku výkonu se snižují závisle na stoupajícím počtu vyrobených 

jednotek [10]. Příklad fixních nákladů je například pronájem výrobních prostor, investice do 

strojů - splátky, odpisy, mzdy zaměstnanců, úroky, energie na provoz prostor apod. 

Obrázek 1- Fixní náklady [9] 
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Variabilní náklady (VC) – jsou to náklady, které můžeme přímo přiřadit k jednotce výkonu. 

Objem variabilních nákladů roste s objemem výroby. Tyto náklady jsou konstantní na 

jednotku výkonu. Závislost těchto nákladů na výrobě je znázorněna na obrázku 2. Příkladem 

fixních nákladů jsou například obaly, přímý materiál, platy živnostníků podílející se na 

výrobě a další. 

Obrázek 2 - Variabilní náklady [12] 

 

1.2.4. Prvotní a druhotné náklady 

Ke vzniku těchto nákladů dochází v podnicích vyrábějících produkty, které procházejí více 

výrobními útvary – dílny, střediska, závody, vícestupňové zpracování. Jednotlivé střediska si 

předávají polotovary, na kterých provádí určitou pracovní operaci. Náklady, které se objeví u 

výrobního procesu poprvé, se nazývají náklady prvotní. Opakovaně zaznamenané náklady 

z předešlých vnitropodnikových středisek se nazývají náklady druhotné. K těmto druhotným 

nákladům se v každém stupni výroby přičtou příslušné prvotní náklady daného stupně a 

dohromady se z nich stávají opět druhotné náklady pro další stupeň výroby. 

1.2.5. Třídění nákladů podle místa vzniku 

U tohoto typu třídění nákladů rozlišujeme náklady podle místa vzniku na dílny, střediska, 

provoz, závod a jiné, abychom mohli posoudit nákladovost jednotlivých dílen, středisek, 

závodů apod. 

 

V mnohých literaturách najdeme detailnější rozbor popsaných nákladů, další způsoby dělení 

nákladů podle jiných hledisek, které již dále nebudeme rozebírat, protože by to bylo velice 

rozsáhlé. 
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1.3. Kalkulační metody 

Pomocí kalkulačních metod stanovujeme různými způsoby náklady na kalkulační jednici. 

Dnes nejznámější a nejpoužívanější metody jsou uvedeny v následujícím rozdělení. Existují 

další různé způsoby kalkulací a nemůžeme jednoznačně určit, která metoda je správná a která 

ne. Podnik není legislativně nucen využívat určitý druh metody. Vytváří si je ve svém zájmu, 

to znamená, že žádné kalkulace nemusí ani zpracovávat. Nebo si může vytvořit svůj 

kalkulační systém, kterým bude oceňovat své služby či výrobky. V odborné literatuře se 

doporučuje využívání jednotlivých metod závislých na předmětu kalkulace podle 

jednoduchosti nebo složitosti výrobku, způsobu přiřazování nákladů na jednici, podrobnost 

členění nákladů a struktura nákladů [11]. 

Tradiční členění kalkulací [11]: 

1. Kalkulace dělením: 

 Prostá kalkulace dělením, 

 Stupňovitá kalkulace dělením, 

 Kalkulace dělením s poměrovými čísly 

2. Kalkulace přirážkové 

3. Kalkulace ve sdružené výrobě: 

 Zůstatková odečítací metoda, 

 Rozčítací metoda 

 Metoda kvantitativní výtěže 

4. Kalkulace rozdílové 

1.3.1. Kalkulace dělením 

Kalkulace dělením je nejjednodušší kalkulační technika. Můžeme ji dále dělit na prostou 

kalkulaci dělením, stupňovitou kalkulaci dělením a kalkulaci dělením s poměrovými čísly. 

Prostou kalkulaci dělením je možno používat pouze v případě, kdy se vyrábí pouze jeden druh 

výrobku, tzn. heterogenní výroba. Takovým případem může být například výroba elektrické 

energie, těžba rudy nebo uhlí, výroba oceli, plechů a další. V případě výroby elektrické 

energie je kalkulační jednotkou 1kWh vyrobené elektrické energie. [7] 
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Příklad:  

Firma A vyrábí jeden druh židlí v počtu 250 kusů. Náklady jsou uvedené v tabulce 2. 

Tabulka 2 – náklady na výrobek A 

1. Přímý materiál 8 000 

2. Přímé mzdy             18 000 

3. Přímá energie 1 000 

4. Výrobní režie 1 200 

5. Zásobovací režie    500 

6. Správní režie  1 300 

7. Odbytová režie    250 

Úplné vlastní náklady 30 250Kč 

  

 Úplné vlastní náklady na jeden výrobek  30250/250=121 Kč 

Úplné vlastní náklady na výrobu jedné židle jsou 121Kč. Z příkladu můžeme cítit, že tato 

metoda má malý rozsah využitelnosti běžné praxi, protože je jen málo firem, které by se 

v dnešní době uživily výrobou pouze jednoho druhu ,,židle“. 

 

1.3.2. Přirážková kalkulace 

Tato metoda se používá ke zjištění podílu nepřímých nákladů na příslušné kalkulační jednice 

 u výroby či prodeje vícero-druhů výrobků nebo zboží.  Při výpočtu se nejprve vypočítá 

poměr mezi celkovou částkou rozpočtovaných nepřímých nákladů a zvolenou rozvrhovou 

základnou. U kalkulací přirážkovou metodou rozvrhujeme položku celkových režijních 

nákladů dvěma způsoby:  

a) režijní přirážka – při peněžní rozvrhové základně (např. přímé mzdy) 

b) režijní sazba – při naturální rozvrhové základně (např.: počet odpracovaných hodin. 

Výsledkem je sazba v Kč na 1 odpracovanou hodinu. Strojní hodiny.  Výsledkem je sazba 

v Kč na 1 strojní hodinu) [18] 

Vzoreček pro výpočet režijní sazby: 

Režijní sazba% = Rozvrhovaný režijní náklad  x 100 
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Příklad: 

 Podnik vyrábí dva druhy různorodých výrobků. Podle plánu se má za stejné období vyrobit 

1000 ks výrobku A a 10000 ks výrobku B. Přímé náklady jsou na oba druhy výrobku 

stanovené podle norem. 

Tabulka 3 – Zadání pro příklad přirážkovou kalkulaci 

Položky kalkulačního 

vzorce 

Náklady v Kč 

výrobek A výrobek B Celkem 

1 kus 1000 kusů 1 kus 1500 kusů 

1. Přímý materiál 70,- 70000,- 80,- 120000,- 190000,- 

2. Přímé mzdy 270,- 270000,- 40,- 60000,- 330000,- 

 

Výrobní režie je 300 000Kč.  

1. Při použití přímého materiálu jako rozvrhové základny bude režijní přirážka = 

300000 * 100 : 190000 = 158%    

Výrobní režii rozvrhneme 158% na výrobek A i B vztaženým k přímému materiálu 

(Tabulka 4).  

2. Při použití přímých mezd jako rozvrhové základny bude režijní přirážka = 300000 * 

100 : 330000 = 91% 

Výrobní režii rozvrhneme 91% na výrobek A i B vztaženým k přímým mzdám 

(Tabulka 5). 
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Tabulka 4 – Rozvrhová základna – Přímý materiál     

Položky kalkulačního 

vzorce 

Náklady v Kč 

A B 

Přímý materiál 70 80 

Přímé mzdy 270 40 

Výrobní režie 1ks 110 126 

Vlastní náklady výroby 450 246 

 

 Tabulka 5 - Rozvrhová základna – Přímé mzdy 

Položky kalkulačního 

vzorce 

Náklady v Kč 

A B 

Přímý materiál 70 80 

Přímé mzdy 270 40 

Výrobní režie 1ks 246 36 

Vlastní náklady výroby 586 155 

Nejčastěji se v podnicích používá jako rozvrhová základna přímé mzdy. Výsledek výrobní 

režie na 1ks výrobku A a B je uveden v tabulce 5. Tato režie se přičítá k ostatním přímým 

nákladům a společně tvoří vlastní náklady výroby. Použijeme-li však jako rozvrhovou 

základnu přímý materiál, výrobní režie na 1ks výrobků A a B je značně odlišný od použití 

rozvrhové základny přímé mzdy. Po přičtení marže k celkovým nákladům spočteme cenu 

výrobku, kterou chceme od zákazníka zaplatit. Vlastní náklady výroby jsou značně odlišné u 

obou postupů pro oba produkty. Při pohledu na výsledky tohoto vzorového příkladu však 

nemůžeme jednoznačně určit, který z výsledků má pravdivější vypovídací schopnost, tím 

pádem nevíme, jestli je cena výrobku příliš vysoká či naopak příliš nízká. Nevíme, jestli 

výrobní režie v obou případech odpovídá skutečnosti. Můžeme se jen dohadovat, jestli jsou 

výrobní režie rozvrhnuty přesné, přibližně přesné, či zcela špatně. 
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1.3.3.  Zůstatková (odečítací) metoda kalkulace  

 

Tato metoda se používá v případech, jestliže můžeme považovat jeden z výrobků za hlavní a 

ostatní výrobky za vedlejší (např.: v cukrovaru je hlavním výrobkem cukr, vedlejšími výrobky 

jsou melasa a řízky). Metoda spočívá v tom, že od celkových nákladů za zúčtovací období se 

odečtou vedlejší výrobky oceněné prodejními cenami (nebo cenami podle plánovaných 

kalkulací) a zůstatek se považuje za náklady hlavního výrobku. Náklady na kalkulační jednici 

hlavního výrobku zjistíme dělením těchto zbývajících nákladů počtem kalkulačních jednic 

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

kontrolovat náklady vedlejších výrobků. [11] 

Příklad: 

 Ze suroviny se vyrábí hlavní výrobek A a vedlejší výrobek B a C. Z 1200 kg suroviny bylo 

vyrobeno 720 kg hlavního výrobku A. Nákupní cena vstupní suroviny je 5 Kč/kg. Zpracovací 

náklady byly 864 Kč. Tržby za prodej vedlejšího výrobku B byly 620 Kč a výrobku C 340Kč. 

Jaké jsou náklady na výrobu jednoho kila výrobku A? [11] 

Tabulka 6 – Řešení příkladu 

Kalkulace hlavního výrobku A Výpočet Kč 

Spotřebovaná surovina 1200x5 6000 

Zpracovací náklady - 864 

Tržby za prodej výrobku B - -620 

Tržby za prodej výrobku C - -340 

Náklady na hlavní výrobek A 6000+864-620-340 5904 

Náklady na výrobu 1 kg výrobku A 5904/1200 8,20 

 

Podle zůstatkové metody kalkulace jsou náklady na výrobu jednoho kila výrobku  

1.4.  Selhávání tradičních konceptů 

Za hlavní příčinu nepřesného určení nákladů jsou bezpochyby nepřímé náklady, neboli režijní 

náklady. Struktura nákladů se za posledních 50 let změnila. Režijní náklady vzrostly a v 

dnešní době si můžeme dovolit tvrdit, že tvoří polovinu všech nákladů znázorněných na grafu 
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1. Tato fakta vedly k novému pohledu na podnikové náklady a vniku něčeho, čemu dnes 

říkáme Metoda ABC (ActivityBased Costing).  

Graf 1 -  Struktura nákladů [3] 

 

 

1.4.1. Problematika dávkování nákladů 

Maloobjemové zakázky jsou často pokládány za ziskovější než běžně vyráběný sortiment 

z důvodu vyšší ceny. Běžně používané kalkulace závislé na objemu dávky neřeší. V kalkulaci 

se to často projeví pouze větším % kalkulovaného zisku nebo sazby a struktura kalkulace 

zůstává stejná. Činnosti, jako například objednání materiálu, zpracování technologického 

postupu, příprava výroby, uskladnění, vyskladnění, administrace zakázky, nastavení 

výrobních zařízení atd., obvykle vyvolávají větší podíl režií nezávislý na objemu zakázky [3]. 

1.4.2. Problematika obchodních nákladů 

Obchodní náklady bychom podle tradiční metodiky přiřadili produktu podle zvolené 

rozvrhové základny hodin výroby, přímých mezd materiálu nebo tržeb. Tím se obchodní 

náklady přiřadí podle jejich materiálové náročnosti, pracnosti či vyjednané ceny. Následně se 

také tyto náklady rozdělují mezi všechny zákazníky, kteří tyto výrobky koupili. Takto se 

úplně pomíjí skutečná příčina vyvolávající režijní obchodní náklady.  Někteří klienti nebo část 

výrobků vyžaduje více obchodní podpory než ostatní [3]. 
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1.5.  Historie a  příčiny vzniku metody ABC 

Metoda Activity based costing byla vyvinuta v roce 1980 v reakci na to, že tradiční postupy 

řízení už nebyly schopny nadále splňovat požadavky dramaticky se měnícího prostředí [8]. 

Mnoho manažerů ze své praxe intuitivně cítí, že používané systémy nákladů zkreslují výrobní 

náklady. Jen málo manažerů dokáže odhadnout velikost a dopad těchto nepřesných postupů. 

Robin Cooper a Robert Kaplan z Harvard Business School vypracovali a zveřejnili v roce 

1988 novou metodu přiřazování režijních nákladů k výkonům a výpočtu nákladů. Tuto 

metodu nazvali kalkulace nákladů podle činností – activity based costing - ABC [17]. 

 

Uveřejnili tři nezávislé faktory, které vyvolaly potřebu systému, jakým je ABC: 

1. Změna struktury nákladů. Na průlomu minulého století přesdtavovaly přímé mzdy 

asi 50 % celkových výrobních nákladů, materiálové náklady 35 % a režijní náklady 

jen 15 %. V současnosti tvoří režijní náklady asi 60 % výrobních nákladů, 

materiálové náklady 30 % a přímé mzdy necelých 10 %. Použití přímých mezd jako 

rozvrhové základny bylo smysluplné před 90-ti lety, ne však při dnešní struktuře 

nákladů. Změna struktury nákladů v čase je na obrázku 3. 

2. Změna konkurenčního prostředí. Rychle se měnící a globální konkurenční prostředí 

je dnes problematickou realitou mnoha společností. Správným krokem k přežití 

v dnešním vysoce konkurenčním prostředí je poznání skutečných výrobních 

nákladů. 

3. S rozvojem informačních technologií poklesly náklady na jejich pořízení. Před 

několika roky by sbírání, zpracování a analýza dat potřebných pro implementaci 

ABC byla velmi nákladná. Dnes otázka informačních technologií není největší 

překážkou při zavedení ABC v podniku. 
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Obrázek 3 -  Změna struktury nákladů v čase [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příčiny, které vyvolaly potřebu nového způsobu přiřazování nákladů k výkonům, byly 

podmíněné podstatnou změnou podmínek výroby a řízení podniků. Tyto změny jsou vyvolané 

různými faktory: 

- globalizací světové ekonomiky a rostoucím tlakem konkurence 

- substitucí práce prostřednictvím automatizace výroby a činnosti 

- soustavou inovací výrobků a technologickými změnami 

- vysokým důrazem na kvalitu a individuálnost výkonů, zkracování životního cyklu 

výkonů 

- růstem podílu obslužných činností, které vyvolávají růst nepřímých nákladů 

- změna struktury nákladů vyvolána růstem nepřímých nákladů 

- orientací na zákazníka 

 

Ze všech těchto změn vyplývá, že se museli hledat souvislosti mezi vznikem nákladů a 

existencí podniku. Podnik je souborem určitých činností a složek. Smyslem a úlohou těchto 

činností a složek je poskytnout výkon, který se dá realizovat na trhu. Vznik konkrétních 

výkonů je vyvolaný činnostmi podniku a vyžaduje si spotřebu nákladů. [17] 
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1.6. Základní charakteristika metody ABC 

 

Základní ideou ABC kalkulace je přiřazování nákladů výkonům skrze jednotlivé aktivity, 

kterým jsou přiřazeny nákladové položky, které s těmito aktivitami souvisí a jejichž vztah 

k výkonům je charakterizován veličinou resp. měřítkem této aktivity. Jinými slovy nákladové 

položky jsou v první fázi přiřazovány, pomocí vztahové veličiny nákladů (Resource Cost 

Driver) jednotlivým identifikovaným aktivitám, které jsou v podniku vykonávány a náklady 

těchto aktivit jsou pak pomocí vztahových veličin aktivit (Activity Cost Driver) přiřazeny 

jednotlivým výkonům, tj. produktům nebo zákazníkům, kteří jejich spotřebu skutečně 

vyvolali (obrázek 4). V rámci takovéto alokace nákladů je řešeno také rozdělení aktivit na 

primární a podpůrné a jejich vzájemné vztahy. Ne všechny podnikové aktivity jsou 

spotřebovány zákazníky, některé aktivity jsou spotřebovávány uvnitř podniku pro zajištění 

jeho infrastruktury a interních operací. Jde tedy o vyjádření příčinné souvislosti mezi 

spotřebovávanými zdroji a nákladovými objekty [2]. 

 

Základní odlišností metody Activity Based Costing vzhledem k tradičním kalkulacím je jiný 

pohled na náklady. Náklady nejsou rozvrhovány dle objemu produkce, ale dle jiných veličin. 

Do kalkulace se mezi náklady a nákladové objekty vkládají činnosti (aktivity). Další 

odlišností je nový pohled na organizaci jako systém vzájemně provázaných a navazujících 

procesů a činností [2]. 

 

Metoda ABC se vrací zpět ke vztahům příčina – následek. ABC opouští myšlenky tradičních 

nákladových systémů, že příčinou vzniku a výše nákladů je pouze objem (např. přímé práce, 

hmotnost). Zásadním rozdílem oproti tradičním nákladovým systémům je skutečnost, že ABC 

přidává do vztahu náklady - produkty podstatný prvek, kterým je aktivita resp. činnost. 

Činnosti jsou  příčinou spotřeby zdrojů [2]. 

 

Klíčovým prvkem celého ABC/M modelu jsou Aktivity. To se projevuje i v 

samotném pojmenování metody. Veškeré činnosti vykonávané organizací, jsou prováděny 

formou různých elementárních úkonů. Protože je v organizaci velké množství těchto 
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elementárních úkonů, shromažďují se do homogenních aktivit. Jedná se tedy o soubor 

elementárních úkonů, které mají jednotný výstup [2]. 

 

Např. pro veškeré úkony, které musí být provedeny při balení produktu před expedicí, např. 

úkony jako příprava palety, uložení zboží na paletu, uchycení, obalení fólií a označení, 

můžeme shrnout do homogenní aktivity balení nebo zabalení produktu [2].  

 

Na tuto definici může mít jiný pohled člověk, který provádí procesní analýzu podnikání, a 

jiný člověk, který implementuje ABC/M systém pro účely řízení nákladů a kalkulací. Glad a 

Becker rozlišují tři perspektivy definice aktivity: 

 Fyzická perspektiva - představuje pohled, kdy jsou aktivity vnímány jako soubor 

fyzicky podobných úkonů, jako např. montáž. Montážní aktivita může přestavovat 

soubor činností vedoucí k fyzickému zkompletování výrobku. 

 Logická perspektiva - takto definovaná aktivita může z fyzického pohledu 

představovat soubor různorodých úkonů, které však z logického hlediska produkují 

homogenní výstup. Např. aktivita kontrola kvality má jednotný homogenní výstup, 

který ale sestává z fyzického hlediska z různorodých činností, které navíc mohou být 

prováděny na různých místech v organizaci. 

 Nákladová perspektiva - zde se klade důraz na náklady spotřebovávané danou 

aktivitou. Např. aktivita skladování je definována z pohledu nákladů na skladování, 

které mohou být ovlivněny jak místem a časem, tak také hodnotou skladovaného 

objektu. Všechny tyto prvky mohou být také vnímány jako samostatné aktivity [2]. 

 

Každá aktivita, která je v podniku vykonávána by měla být pojmenována tak, aby její název 

co nejvíce vystihoval obsah úkonů, které jsou v jejím rámci prováděny. Vedle toho, že se tyto 

aktivity liší v jednotlivých odvětvích, záleží také na míře detailu, v jaké je ABC systém 

konstruován. V některých menších organizacích mohou být aktivity velice blízké procesům a 

zahrnovat daleko širší rozsah činností, kdežto u větších organizací, kde informační systém 

umožňuje práci s vyšším počtem aktivit, mohou být naopak daleko konkrétněji definovány 

[2].  
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Obrázek 4 -  Tok nákladů v ABC [2] 
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Ve své podstatě ale metoda ABC nepřinesla žádný revoluční a ideově převratný přístup 

k systému řízení nákladů. Představuje pouze přenesení logických postupů vazeb mezi náklady 

a výkony do reality nákladového systému [2]. 

Kalkulační metoda ABC má samozřejmě také svá omezení. Nejnáročnějším z nich je 

zjišťování dat v souvislosti s množstvím jednotlivých aktivit a vztahových veličin. Dalším 

problémem může být určování některých vztahových veličin a s tím spojené přiřazování 

nákladů, které jsou společné pro více aktivit [2]. 

 

Postup při aplikaci kalkulace ABC se skládá z pěti kroků, které budou popsány v kapitole 1.9. 

1.7. Dělení nákladů při aplikaci ABC 

Náklady podniku dělíme podle [2] při aplikaci ABC systému na tři skupiny:  

1) Přímé náklady. Přímé náklady lze přímo přiřadit nákladovému objektu.  

2) Náklady přiřazené aktivitám= náklady alokované skrz aktivity. Je to část režijních 

nákladů, u kterých lze definovat příčinnou souvislost mezi jejich spotřebou a 

nákladovými objekty.  
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3) Nealokovatelné náklady. Tvoří je to malá část režijních nákladů, které je obtížné 

přiřadit k nějaké specifické aktivitě. Klasifikace nákladů a způsob alokace primárních 

a podpůrných aktivit je znázorněna na obrázku 4. 

 

Obrázek 4 - Alokace nákladů v ABC systému [2] 
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Aktivity můžeme rozdělit na aktivity, které produktu přidávající hodnotu, kterou je zákazník 

ochoten zaplatit a aktivity nepřidávající hodnotu. Aktivity, které hodnotu nepřidávají, 

přinášejí náklady a časové ztráty, ale nepřidávají z pohledu zákazníka žádnou hodnotu 

produktu nebo službě. Aktivity jsou součásti podnikových procesů. Definujeme je jako 

organizované skupiny vzájemně propojených činností, které společně vytvářejí hodnotu pro 

zákazníky. Aktivity, které nepřidávají žádnou hodnotu z pohledu zákazníka, slouží v podniku 

pro podporu primárních aktivit. Jsou to tedy aktivity podpůrné neboli sekundární. Podpůrné 

aktivity nepřiřazujeme přímo nákladovým objektům, protože zpravidla nenalezneme 

příčinnou souvislost mezi jejich spotřebou a nákladovými objekty. Podpůrné aktivity jsou 

spotřebovávány aktivitami primárními, proto je musíme přiřadit k primárním aktivitám [2]. 

 

1.8. Přednosti a omezení ABC 

 

Jako každá kalkulační metoda má i metoda ABC své přednosti a na druhou stranu také určitá 

omezení, která ji omezují v praktickém využití. Skutečností však je, že přednosti zřejmě 

značně převyšují její nedostatky, o čemž svědčí zvyšující se zájem o využívání ABC modelu 

hlavně v USA. 
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Přednosti [15]: 

 Přesnější kalkulace vlastních nákladů výkonů v heterogenní výrobě, zvláště není-li 

část režie vázaná ke změně objemu. 

 Metoda umožňuje analyzovat náklady z různých hledisek, to znamená nikoli jen 

z hlediska výrobku (procesy, oblasti činnosti, oblasti odpovědnosti). 

 Metoda poskytuje relativně spolehlivé údaje o variabilitě nákladů z dlouhodobého 

hlediska, což je zvláště důležité pro strategické rozhodování 

 Poskytuje užitečná finanční i nefinanční měřítka důležitá pro řízení nákladů a 

hodnocení výkonu operativních útvarů a činností. 

 Poskytuje srozumitelnější informace i pro řídící pracovníky. 

Omezení [15]: 

 ABC se zakládá na historických (skutečných) informacích, které jsou orientovány 

vnitřně – bez úpravy neposkytují proto dostatečné relevantní podklady pro 

rozhodování. 

 Některé praktické problémy výběru CD a jejich měření nejsou dosud řešeny – velice 

závažné jsou z tohoto hlediska náklady společné více aktivitám. 

 ABC nelze považovat za zcela nový postup. Jde spíše o podrobnější aplikaci 

klasických kalkulačních nákladů. 

1.9.  Pět etap aplikace metody ABC v podniku 

1.9.1. První etapa – úprava účetních dat 

Model ABC využívá informace z účetnictví a hlavní knihy. Výsledné náklady však jinak 

rozděluje. Snažíme se pracovat jen se skutečnými náklady.  V každé společnosti se najdou 

nějaké zvláštní náklady, které náklady nejsou. Takže cílem prvního kroku je ,,očistit,, náklady 

hlavní knihy o náklady, které sledují zájmy finančního a daňového účetnictví. Jde nám o to, 

abychom pracovali jen se skutečně spotřebovanými zdroji. Mezi náklady, které sledují jiný 

účel  (maximalizaci snížení daňového základu) a pro nás nepředstavují skutečné náklady patří 

např.: tvorba opravných položek, rezervy, prodej majetku a jiné nestandardní náklady. Tento 

krok není potřebný při každé aplikaci ABC, doporučuje se však z důvodů srozumitelnosti, 

věrohodnosti a přesnosti výsledků [4]. 
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1.9.2. Druhá etapa – identifikace klíčových aktivit 

 

Aktivity, které jsou v rámci ABC systému definovány, tvoří jeho základní stavební prvek a 

jejich správná definice je podmínkou pro úspěšnou aplikaci tohoto nákladového systému. 

Aktivity definované v rámci ABC kalkulace jsou určitou formou implementace procesního 

řízení do kalkulačního systému podniku. Procesní řízení je jedním z nejdůležitějších 

podnikatelských konceptů, které v uplynulých desetiletích ovlivnily řízení podniku [1]. 

Cílem této etapy je definovat takové aktivit (činností), které budou odrážet skutečné činnosti 

prováděné v dané organizaci. Firemní procesy můžeme rozdělit na hlavní (klíčové, primární) 

a vedlejší (podpůrné, sekundární). Procesy se skládají z jednotlivých aktivit. Procesy a 

činnosti se liší v každé organizaci. Jiné procesy a aktivity se vykonávají ve výrobní 

společnosti, jiné například ve velkoobchodě. 

Hlavní procesy 

Primární procesy jsou koloběhem získávání vstupů, přetváření je v produkty, odesílání 

produktů k zákazníkovi, prodávání a umisťování produktů na trhu a poskytování 

poprodejního servisu a služeb [4]. 

Vedlejší procesy 

Sekundární procesy jsou koloběhem činnosti zaměřených na podporu hlavních procesů a 

činností. Nákup obstarává vstupy každému primárnímu procesu, i když ne všechno se 

odehrává pouze v oddělení nákupu. Stejný fakt můžeme sledovat také u řízení lidí, či vývoje 

nových technologií. Jen část těchto činností se odehrává v samotném oddělení vývoje nebo 

řízení lidských zdrojů [4]. 

Počet definovaných aktivit není nijak stanoven. Záleží na mnoha okolnostech – velikost a 

komplexnost firmy, na zdrojích (časových), na míře podpory informačními technologiemi, 

důvodu budování modelu ABC, jednorázové či operativní provedení a další. V této práci si 

nadefinujeme zhruba 15-20 aktivit, které se doporučují u středně velkých firem. Aktivity se 

popisují tak, aby co nejsrozumitelněji popsaly vykonávanou práci. Navrhnuté aktivity 

můžeme rozdělit do příbuzných skupin. Příklad definovaných aktivit podle [4]: 

 Činnosti podporující obstarávání vstupních surovin a služeb:  
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výběr dodavatelů materiálů, komponentů, služeb, vyjednávání, plánování nákupu, 

nákup, kontrola, uskladnění, přesuny materiálu. 

 Činnosti podporující vztahy se zákazníky a trhy obecně:  

vyhledávání, návštěvy, jednání, obchodní příprava nabídek, vymáhání pohledávek, 

změny zadání, reklama, doprava. 

 Činnosti podporující vývoj produktů: 

 technologická nebo konstrukční podpora, změny, inovace, kontrola kvality, technická 

příprava nabídek. 

 Činnosti podporující výrobu produktů:  

dělení materiálu, nastavování strojů, manuální nebo strojní práce, montování, kontrola, 

balení. 

 Činnosti podporující nevýrobní i výrobní administrativu zakázek:  

přijetí objednávky, plánovaní výroby, plánování nákupu, zpracování průvodní 

dokumentace, vedení účetnictví zakázky, fakturace. 

 Všeobecné řídící činnosti: 

 strategické plánování, jednání s investory, získávání nových trhů. 

 Činnosti podporující ostatní ze zmíněných činnosti: správa budov, informatika, 

údržba, vedení účetnictví. 

 

1.9.3. Třetí etapa – přiřazení nákladů aktivitám 

Dalším krokem při vytváření ABC modelu je přiřazení nákladů jednotlivým aktivitám. Cílem 

je zjistit, kolik z našich zdrojů patří definované aktivitě. Zde se projevuje zásadní změna 

v myšlení lidí, v jejich nahlížení na náklady.  Odpoutáme se od klasického soupisu velikosti 

jednotlivých nákladů – materiál, mzdy, odpisy atd. Výsledkem tohoto kroku je přehled, kolik 

stojí každá z činností – seřízení stroje, zavedení nového produktu, objednávka materiálu atd. 

Oceňujeme z upravených nákladů z výsledků první etapy. Nákladové druhy seřadíme podle 

toho, které činnosti dané zdroje provádějí, podle umístění a druhu činností. Můžeme použít 

další jiné vlastnosti, které nám zjednoduší spojení zdrojů s aktivitami.  Následující tabulky 

nám znázorňují transformaci tradičních účetních nákladů z tabulky 7 na možný výsledek 

ocenění jednotlivých činností v tabulce 8 [4]. 
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Tabulka 7 - Tradiční výstup účetních dat [4] 

Druh nákladů Cena  (Kč) 

Režijní materiál 73 000 

Energie 18 000 

Služby – nájem 14 000 

Mzdy 163 000 

Odpisy strojů 30 000 

Celkem 298000 

 

Tabulka 8 - Ocenění činností [4] 

Činnost Režijní 

materiál 

Energie Služby - 

nájem 

Mzdy a 

pojištění 

Odpisy 

strojů 

Celkem 

Nastavení stroje 3 000 1 000 1 000 13 000 5 000 23 000 

Zpracování 

dokumentace 

41 000 12 000 9 000 101 000 15 000 178 000 

Změna nového 

výrobku 

5 000 1 000 1 000 5 000 0 12 000 

Nákup materiálu 2 000 1 000 1 000 2 000 2 000 8 000 

Skladování 8 000 2 000 1 000 8 000 5 000 24 000 

Zabalení 14 000 1 000 1 000 34 000 3 000 53 000 

Celkem 73 000 18 000 14 000 163 000 30 000 298 000 

 

Pro rozdělení nákladových druhů se v modelu ABC používá nástroj nazývaný příčiny 

spotřebovávání zdrojů. Snažíme se najít nejvýstižnější vztah příčina – důsledek mezi zdroji a 

aktivitami. Hledáme takové příčiny, jejichž důsledkem jsou náklady na jednotlivé činnosti. 

Tyto příčiny jsou například metry, kusy, kila, lidé, plochy, čas, procenta a další měřítka.  

V následující tabulce 9 si ukážeme, jak můžeme rozdělit služby a mzdy a pojištění podle 

jednotlivých činností. Výsledkem této etapy je přiřazení všech nákladů aktivitám [4]. 
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Tabulka 9 - Příklad příčin spotřeby zdrojů – m
2
 a odhad [4] 

Činnost Skutečné m
2
 Služby - 

nájem 

Analýza % Mzdy a pojištění 

Nastavení stroje 10 1 000  

 

Odhad času, který 

pracovníci stráví na 

jednotlivých 

aktivitách 

13 000 

Zpracování 

dokumentace 

150 12 000 101 000 

Změna nového výrobku 12 1 000 5 000 

Nákup materiálu 13 1 000 2 000 

Skladování 10 2 000 8 000 

Zabalení 13 1 000 34 000 

Celkem 220 18 000 100% 163 000 

 

1.9.4. Čtvrtá etapa – vyčíslení nákladů na každou aktivitu 

Ve čtvrtém kroku zjišťujeme celkové náklady pro jednotlivé aktivity, vymezí se vztahová 

veličina aktivity (Activity Cost Driver) a spočítáme náklady na jednotku aktivity. Vztahová 

veličina aktivity je spojením aktivit s nákladovými objekty. Udává nám, kolik se spotřebuje 

aktivity na daný nákladový objekt. Je příčinou, jejímž důsledkem je náklad na určitý 

nákladový objekt. Jednotkové náklady vyčíslíme následujícím způsobem[2]: 

 

MVA

CNA
JNA   

 

    JNA … jednotkový náklad aktivity 

CNA … celkové náklady aktivity 

MVA … míra výkonu aktivity (počet jednotek CD) 

1.9.5. Pátá etapa – ocenění nákladových objektů (výrobky, služby, zákazníky) 

V pátém kroku se určí náklady na předmět alokace na základě nákladů na jednotku aktivity a 

objemu aktivity vyžadované předmětem alokace. V tomto kroku je důležité správně vyčíslit 

počet jednotek aktivit (MVA), které spotřebovaly jednotlivé nákladové objekty. 
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V této finální části tvorby ABC modelu je vytvořená samotná ABC kalkulace, kterou 

provádíme na tzv. účtu aktivit (Bill of Activities – BOA). Glad a Becker uvádějí: „Účet 

aktivit přestavuje popis cesty, kterou produkt (nebo jiný nákladový objekt) vykonává skrze 

aktivity, směrem ke zkompletování. Účet aktivit je také soupisem počtu jednotek různých 

aktivit, které nákladový objekt spotřebovává v rámci procesu.“ Příklad účtu aktivit je uveden 

v následující tabulce 10 [2]. 

Tabulka 10 - Účet aktivit (Bill of Activities) [2] 

Aktivita Cost Driver 
Počet jednotek 

(MVA) 

Objednání materiálu počet objednávek 17 

Příjem a skladování materiálu tuna 154 

Plánování výroby počet plánů 9 

Vstřikování hodina 412 

Montáž hodina 450 

Kontrola kvality ks výrobků 12 457 

Expedice paleta 266 

Jednání s odběrateli hodina 42 

 

2. Charakteristika společnosti SEEIF Ceramic a.s 

Akciová společnost SEEIF Ceramic vznikla sloučením tří významných producentů 

žáruvzdorných materiálů v ČR - společností Moravské keramické závody, a.s. Rájec-Jestřebí, 

KERAVIT, spol. s r.o. Ostrava a REFRAMO, s.r.o. Kadaň. Sloučením těchto tří subjektů s 

bohatou výrobní tradicí vzniká významný český výrobce žáruvzdorných produktů, 

šamotových výrobků a keramických hmot, určených především pro ocelárny a slévárenské 

provozy. K datu 15. 12. 2009 vstoupila fúze v platnost a s rozhodným datem 1. 5. 2009 začíná 

na trhu působit nástupnická organizace SEEIF Ceramic, a.s. se sídlem v Rájci-Jestřebí. Tato 

diplomová práce je zaměřena pouze na závod 03 Keravit [21]. 
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2.1. Výroba a produkty 

 

SEEIF Ceramic, a.s. je výrobcem tradičního žáruvzdorného zboží a technické keramiky. 

Výrobní sortiment je tvořen celou řadou produktů. Dělíme je do dvou skupin. 

Tvarné produkty - šamotové výrobky, izolační tvárnice, grafitové výrobky. 

Netvarné výrobky - žáruvzdorné hmoty, ucpávkové hmoty, prané, sušené a kopané písky [21]. 

Obrázek 5 – Produkty [21] 

 

Tyto produkty jsou určeny k použití v následujících oblastech [21]: 

Slévárny oceli a litiny 

Slévárny barevných kovů 

Vysokopecní provozy 

Stavba krbů a kamen 

Stavebnictví, energetické a tepelné agregáty 

Topné elementy 

Kordieritové ostřivo 

2.2.   Historie - Závod 03 - Keravit 

Přímým předchůdcem závodu Keravit byl od r. 1831 provoz Šamotárna v tehdejší Rudolfově 

huti (nyní VÍTKOVICE HOLDING, a.s.). Od svého založení se závod orientoval na 

uspokojování potřeb metalurgických a ocelárenských provozů Vítkovických železáren, a to 

zejména v sortimentu šamotových licích tvarovek.  
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Největší rozvoj šamotárny probíhal v letech 1905 - 1913, kdy se produkce v krátké době 

zvýšila na 122 000 t žáruvzdorných výrobků ročně a v závodě byla rovněž vyráběna 

magnezitová a dinasová staviva. Největší výkon v historii byl zaznamenán v roce 1944, kdy 

bylo vyrobeno 144 000 t žáruvzdorných materiálů. 

K podstatným kvantitativním a kvalitativním změnám došlo v roce 1975, kdy byla ve 

Vítkovických železárnách dokončena výstavba elektrické obloukové pece. Tato výstavba 

výrazně zasáhla do prostoru šamotárny a zlikvidovala podstatnou část původních objektů. 

Zbývající objekty a technologická zařízení byly rekonstruovány na dnešní kapacitu 20 000 t 

tvarových výrobků a 3 000 t netvarových výrobků ročně [21]. 

Obrázek 6 – Historický snímek Z03 [21] 

 

 

2.3.  Závod 03 - Keravit 

 Sídlo závodu je v Ostravě -Vítkovicích v Moravskoslezském kraji. Závod je evropský leader 

ve výrobě vysocehlinitých soustav pro odlévání ingotů. Dále vyrábí ucelený sortiment 

vtokových soustav pro slévárny, žáruvzdorné vyzdívky pro průmyslové pece, spalovny, 

koksovny, cementárny a odpovídající izolační materiály a žáruvzdorné hmoty. Sortiment 

šamotových výrobků je určen pro slévárny a ocelárny, tepelné agregáty a kamnáře. 

Vysocehlinité tvarovky jsou vyráběny na bázi andaluzitu, bauxitu či korundu, vyrábí 

mulitukorundové tvarovky s obsahem syntetického mulitu. Sortiment tepelně izolačních 

tvarovek IZOKER je vyráběn na bázi perlitu či šamotu. Netvarné šamotové hmoty - dusací 

hmoty, torkretovací hmoty, zásypové prášky jsou vyráběny např.: na bázi Andaluzitu, 

Bauxitu, Korundu, Magnezitu. Dále závod dodává izostaticky lisované keramické kelímky v 

různých jakostech. Závod zaměstnává cca 191 zaměstnanců [21]. 
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2.4. Analýza současného stavu řešení problému v daném podniku 

 

Podnik využívá ke stanovení nákladů na jednici klasický kalkulační vzorec. Ten je rozdělen 

na tři stupně: 

Stupeň A – Vlastní náklady výroby 

Stupeň B – Vlastní náklady výkonu 

Stupeň C - úplné vlastní náklady výkonu 

A. Vlastní náklady výroby[13] 

Do tohoto stupně kalkulačního vzorce se zahrnují náklady přímo použité na výrobu vlastních 

výrobků. Jedná se zejména o: 

- Přímý materiál 

- Pořízení přímého materiálu 

- Přímé mzdy 

- Zákonné sociální pojištění z přímých mezd 

- Elektrická energie 

- Sušení 

- Výpal 

- Režijní mzdy 

- Zákonné sociální pojištění z režijních mezd mezd 

- Odpisy majetku 

- Vadné výrobky 

- Opravy 

- Ostatní náklady na výrobu 

B. Vlastní náklady výkonu[13] 

Tento stupeň kalkulačního vzorce v sobě zahrnuje náklady předešlého stupně a připočítávají 

se do něj náklady, které se dále účtují na výrobním závodě. Jedná se o: 

- Náklady na správu výrobního závodu 

- Odbytové náklady, náklady na prodej 

- Provize 
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- Nákladová úroky 

C. Úplné vlastní náklady výkonu [13] 

Úplné vlastní náklady výkonu představují náklady na správu a.s. Rozvrhovou 

základnou pro přiřazování těchto nákladů je podíl vlastních nákladů na výrobu [13]. 

S těmito náklady ve výši 10 miliónů nebudeme počítat, protože tvoří část celkových 

nákladů na správu a.s. a nemají příčinnou souvislost s výrobou a provozem závodu 

Z03. Můžeme také uvažovat o jiném způsobu přidělení nákladů jednotlivým závodům, 

například metodou ABC. Samozřejmě by byla část těchto nákladů přiřazena závodu 

Z03, ale o správnosti rozdělení nákladů jednotlivým střediskům nejsou přesvědčeni 

ani vedoucí pracovníci firmy. Rozvrhování celkových správních nákladů na jednotlivé 

závody není součástí tohoto projektu.  

Doposud byly jednotlivé režijní náklady rozvrhovány podle uvedeného kalkulačního vzorce a 

přiřazovány jednotlivým produktům dle příslušných rozvrhových základen. Nejčastěji 

používané rozvrhové základny jsou: rozvrhová základna přímé mzdy a hmotnost výrobku. 

 

2.5. Organizační struktura závodu 03 – Keravit 

 

Organizační struktura závodu 03 – Keravit je na obrázku 7 a je součástí celkové organizační 

struktury společnosti SEEIF Ceramic a.s.. Závod Z03 se skládá ze sedmi nákladových 

středisek zobrazených na obrázku 8 – příprava hmot, formovna, pece, výzkum a vývoj, údržba 

správa závodu a osobní přeprava. Jednotlivé střediska můžeme také považovat za hlavní 

organizační uzly v celkové organizační struktuře společnosti, pod které spadají jednotliví 

zaměstnanci. Poslední uvedené středisko – osobní přeprava bylo vytvořeno až po prvním 

pololetí roku 2011 a proto u něj nejsou uvedeny žádné záznamy (náklady) a dále budeme 

pracovat s variantou bez tohoto střediska. Každé jednotlivé středisko je tvořeno dalšími 

menšími oblastmi a činnostmi, které jsou rozepsány v tabulce 11 a tvoří jednotlivá střediska. 

Toto rozdělení nám bude nadále sloužit při alokaci vzniku nákladů.  
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Obrázek 7 – Organizační struktura Z03 
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Obrázek 8 – Nákladová střediska Z03 

 

Tabulka 11 – Součást nákladových středisek 

Středisko Oblasti spadající do střediska 

Přípravna hmot Zpracování vstupní suroviny na požadující 

složení, výroba hmoty mícháním 

Formovna = lisovna Vlastní výroba požadovaného tvaru výrobku 

Pece Vypálení vylisovaného polotovaru 

Expedice a odbyt Nákup, příprava expedice, prodej 

UŘKJ = výzkum a vývoj Výzkumní a vývojoví pracovníci, nové 

technologie, postupy, složení 

Zámečníci Výměna forem, rozjezd nové pozice, opravy a 

udržování forem 

Údržba Údržba areálu, budov, strojů, zařízení 

Správa závodu Lidské zdroje, vedení společnosti 

Osobní přeprava Přeprava firemními vozidly 
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3. Aplikace ABC do prostředí výrobní společnosti 

3.1. Stanovení výše režijních nákladů v podniku SEEIF Ceramic 

 

Při výpočtu výše režijních nákladů za první pololetí roku 2011 budeme vycházet z výsledků 

již vytvořené podnikové kalkulace. Budeme tedy zpracovávat kalkulace výsledné.  

K výpočtu využijeme celkové vlastní náklady výkonu a odečteme všechny přímé náklady. 

Výsledkem bude velikost režijních nákladů, se kterými budeme dále pracovat. 

Celkové vlastní náklady výkonu – Přímé náklady = Nepřímé náklady 

Mezi přímé náklady započítáme: 

- Přímý materiál – spotřeba jednotlivých surovin vychází z receptury 

- Pořízení přímého materiálu – rozvrhnutí dle přímého materiálu („1 t stojí 1000 Kč -˃ 

10 t stojí 10 000 Kč“) 

- Přímé mzdy – jsou dány podnikovými směrnicemi = výkonová norma pro daný 

výrobek 

- Zákonné sociální pojištění z přímých mezd – úměrně dle přímých mezd 

Ostatní položky z kalkulačního vzorce tvoří režijní náklady. 

Celkové vlastní náklady výkonu jsou 127 102 965 Kč 

Celkové přímé náklady jsou 68 491 885 Kč 

Režijní náklady = 127 102 965 – 68 491 885 = 58 611 080 Kč 

Následující graf 2 zobrazuje strukturu nákladů společnosti. Z grafu je patrné, že 54% nákladů 

tvoří přímé náklady a zbylých 46% tvoří režijní náklady. To odpovídá součastnému stavu 

podílu nepřímých mezd na celkových nákladech podle teorie. Tyto náklady se dále budeme 

snažit rozvrhnout podle metody ABC. Nezmizí, ani se nijak nesníží, pouze je rozvrhneme na 

kalkulační jednici jiným způsobem. 
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Graf 2 – Struktura nákladů Z03 

 

 

3.2. Úprava účetních dat 

 

V předchozí kapitole byla zjištěna celková výše režijních nákladů. Pro účely modelu ABC je 

ale dobré, když budou jednotlivé položky kalkulačního vzorce přiřazeny k jednotlivým 

střediskům z kapitoly 2.3. Organizační struktura závodu Z03. K tomu rozdělení využívám 

z části podnikové kalkulace, kde toto rozdělení také najdeme, avšak některé střediska jsou 

sloučené. Rozdělení nákladů v následující podobě nebylo doposud pro stávající kalkulace 

nutné. Pro upřesnění a rozvržení nákladů do jednotlivých středisek jsem využil podklady 

z účetnictví jednotlivých středisek. Výsledek je zobrazen v tabulce 12.  

Z 58 miliónů celkových režijních nákladů najdeme tedy nejvíce ve středisku Pece 3131 – 17 

miliónů a ve středisku Správa závodu Z04 – 14 miliónů. Naopak nejméně nákladů vzniká ve 

středisku UŘKJ = výzkum a vývoj 3152, pouhých 350 tisíc. Značnou část původních 

nákladů členěných podle druhu tvoří Výpal a Správa Z03, dohromady necelých 20 miliónů. 
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Tabulka 12 - Náklady středisek 

Střediska Odpisy Režijní 

mzdy+pojištění 

Počet osob?  

Elektrická 

energie 

Výpal Ostatní 

náklady na 

výrobu 

Opravy a 

udržování, 

služby 

Úroky Správa 

Z03 

Odbytové 

náklady na 

prodej 

Obaly Doprava Provize Celkem 

Přípravna 

hmot 3111 
168191  905942  1499906 1233376    110678  

 
3918093 

Formovna = 

lisovna 3121 
179312  1801884  2033762 825517  142    

 
4840617 

Pece 3131 756871  1099280 9634437 3692043 1664455    423059  
 

17270145 

Expedice a 

odbyt 3151 
    137553 73165  36297 4270053 1665120 4442497 

2145769 
12770454 

UŘKJ = 

výzkum a 

vývoj 3152 

5776    193258 7921  145189    
 

352144 

Zámečníci 

3161 
138055 2569495 199634  744152 790911      

 
4442247 

Údržba 3162 28848 2129495 72594  237734 96775      
 

2565446 

Správa 

závodu 3191 
    96960  2803710 9551264    

 
12451934 

Celkem 
1277053 4698990 4079334 9634437 8635368 4692120 2803710 9732892 4270053 2198857 4442497 2145769 58 611 080 
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3.3. Návrh aktivit 

 

U této etapy postupujeme podle teoretického výkladu (kapitola 1.7.2. identifikace klíčových 

aktivit) a podle literatury zabývající se touto problematikou. Snažíme se výstižně popsat 

jednotlivé činnosti pomocí aktivit, které společnost vykonává. Jednotlivé aktivity obsahují 

také další činnosti, aby bylo jasné, co je obsahem této aktivity a co už ne – je obsahem jiné 

činnosti.  

Určení množství aktivit je rozhodujícím prvkem v následné obtížnosti zpracování modelu. 

Množství aktivit je omezeno pouze počtem vykonávaných aktivit. Tak můžeme například 

aktivitu Nakupování materiálu, do které spadá objednávka, plánování objednávek, 

vyjednávání, kontrola, výběr dodavatelů rozdělit na 4 nebo více samostatných aktivit – 

objednávání, vyjednávání, vyhledávání dodavatelů, plánování objednávek atd.  

Nakonec bylo navrhnuto a pojmenováno pro účel vypracování této diplomové práce 16 

aktivit, které dostatečně vystihují, co organizace dělá a které hlavní činnosti vykonává. Velký 

počet aktivit je velice náročný na jejich analýzu a časovou náročnost na spolupráci s vedením 

společnosti. K detailnější analýze je zapotřebí zapojit širší management firmy spolu s mistry 

celého závodu.  

Navržené aktivity: 

 Nakupování materiálu – objednávka, plánování objednávek, vyjednávání, kontrola, 

výběr dodavatelů. 

 Skladování – manipulace s materiálem, příjem materiálu na sklad, uskladnění. 

 Výroba směsi – příprava vstupního materiálu a manipulace s ním, strojní výroba 

směsi. 

 Strojní výroba – výroba tvarových výrobků, ukládání na paletu. 

 Sušení – přesun výrobků do sušárny, sušení. 

 Vypalování – přesun ze sušárny do pece následné vypálení. 

 Rozjezd nové pozice – čas spotřebovaný pro změnu výrobního sortimentu. 

 Výměna formy – výměna formy z důvodu opotřebení, zámečnické práce. 

 Opravy forem – oprava formy pro daný výrobek, zámečnické práce. 

 Zabalení – skládání a balení na palety. 

 Expedování – přesun zboží na sklad, nakládání zboží na kamion. 
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 Prodej – jednání se zákazníky, vymáhání pohledávek, schůzky se zákazníky, reklama, 

doprava, marketing. 

 Kontrola jakosti – výstupní kontrola kvality produktů. 

 Údržba – správa objektu. 

 Výrobní administrativa – výzkum a vývoj, plánování výroby, mzdy mistrů. 

 Nevýrobní administrativa – vedení účetnictví, fakturace, ekonomické analýzy a jiné 

činnosti. 

 

3.4. Ocenění aktivit 

Správné ocenění navržených aktivit je dalším důležitým krokem, abychom pochopili a hlavně 

dosáhli správného výsledku metody ABC. Pro řešení tohoto problému jsem se rozhodl 

rozdělit náklady středisek jednotlivým aktivitám pomocí procentuálního rozdělení. S pomocí 

ředitele závodu, hlavního ekonoma, vedoucího výroby, ekonoma závodu a hlavně díky 

jejich dlouholeté zkušenosti, znalostmi o výrobě a ekonomickém stavu podniku, bylo 

přiřazeno příslušné spotřebovávané procento jednotlivým aktivitám, tak jak je zobrazeno v 

tabulce 13.  

Z tabulky vyplývá, že aktivitě sušení není přiřazeno žádné procento spotřebovaných nákladů. 

Tato aktivita určitě část nákladů obsahuje, vždyť byla v návrhu aktivit definována a obsahuje 

přesun výrobků do sušárny a sušení. Náklad v podobě energie nevzniká, protože polotovary se 

suší na vzduchu. Tento náklad je obsažen ve středisku formovna v podobě mzdy zaměstnance, 

který přesunuje polotovary do sušárny. Jde ovšem a tak malé a zanedbatelné procento, že není 

v tabulce uvedeno. Proto je ocenění aktivity „Sušení“ v tabulce 13 nula a nemá vliv na další 

postup. Stejně by dopadly i další méně nákladné aktivity, kdybychom jich definovali více. Při 

velmi podrobném vypracování ABC bychom však s nimi museli počítat. 

Výstupem z tohoto kroku je tabulka 14, kde jsou vyčíslené jednotlivé aktivity ve střediscích a 

jejich celková hodnota - Celkové náklady aktivity. Suma všech aktivit se opět rovná 

nepřímým nákladům ve stanovené výši 58 611 080 Kč. Nejvíce spotřebovaných prostředků je 

v aktivitě „prodej“, celkem 13 693 349 Kč, naopak nejméně prostředků spotřebovává aktivita 

„rozjezd nové pozice” 222 112 Kč. 



 

 Tabulka 13 -  Procentuální spotřeba nákladů středisek jednotlivými aktivitami  

Činnost/ Středisko 
Přípravna 

hmot [%] 

Formovna 

[%] 

Pece 

[%] 

Expedice 

[%] 

UŘKJ 

[%] 

Zámečníci 

[%] 

Údržba 

[%] 

Správa Z03 

[%] 

Ocenění 

aktivit [Kč] 

Nakupování 

materiálu 
1 - - 1 5 1 3 11 - 

Skladování 5 - - 2 - - 4 - - 

Výroba směsi 87 0,5 - - - - - - - 

Strojní výroba - 94 - - - - - - - 

Sušení - - - - - - - - - 

Vypalování - 0,5 66 - - - - - - 

Rozjezd nové pozice - - - - - 5 - - - 

Vyměňování formy - - - - - 60 - - - 

Oprava formy - - - - - 30 - - - 

Zabalení 4 - 2,5 15 - - - - - 

Expedování - - - 3,5 - - - - - 

Prodej - - - 77 - - - 31 - 

Kontrola jakosti - 3 - - 92 - - - - 

Udržování - - 29,5 - - - 90 - - 

Výrobní 

administrativa 
3 2 2 - - - - 31 - 

Nevýrobní 

administrativa 
- - - 1,5 3 4 3 27 - 

Původně ve 

středisku [Kč] 
3918093 4840617 17270145 12770454 352144 4442247 2565446 12451934 58611080 

 

 



 

Tabulka 14 - Spotřeba nákladů středisek jednotlivými aktivitami 

Činnost/ Středisko 

 

Přípravna hmot  

[Kč] 

Formovna 

[Kč] 

Pece 

[Kč] 

Expedice 

[Kč] 

UŘKJ 

[Kč] 

Zámečníci 

[Kč] 

Údržba 

[Kč] 

Správa 

Z03 [Kč] 

Ocenění 

aktivit 

[Kč] 

Nakupování 

materiálu 39181 - - 127705 17607 44422 76963 1369713 1 67 5591 

Skladování 195905 - - 255409 - - 102618 - 553 932 

Výroba směsi 3408741 24203 - - - - - - 3 432 944 

Strojní výroba - 4550180 - - - - - - 4 550 180 

Sušení - - - - - - - - 0 

Vypalování - 24203 11398296 - - - - - 11 422 499 

Rozjezd nové 

pozice - - -   - 222112 - - 222 112 

Vyměňování 

formy - - -   - 2665348 - - 2 665 348 

Oprava formy - - - - - 1332674 - - 1 332 674 

Zabalení 156724 - 431754 1915568 - - - - 2 504 045 

Expedování - - - 446966 - - - - 446 966 

Prodej - - - 9833250 - - - 3860100 13 693 349 

Kontrola jakosti - 145219 -   323972 - -   469 191 

Udržování - - 5094693 - - - 2308901   7 403 594 

Výrobní 

administrativa 117543 96812 345403 - - - - 3860100 4 419 858 

Nevýrobní 

administrativa - - - 191557 10564 177690 76963 3362022 3 818 797 

Původně ve 

středisku [Kč] 3918093 4840617 17270145 12770454 352144 4442247 2565446 12451934 58611080 
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3.5. Výpočet jednotkového nákladu pomocí cost driveru 

 

V předchozím kroku bylo zjištěno, kolik nákladů spotřebují jednotlivé aktivity. Dalším 

úkolem je přiřadit aktivitám vztahovou veličinu „Cost Driver“. Snažíme se najít takovou 

veličinu, která je příčinou vzniku nákladů u nákladového objektu. V tabulce 15 jsou přiřazené 

vhodné „cost drivery“ aktivitám, které byly po konzultaci navrhnuty. Po této operaci 

následuje zjištění počtu příčin, které jsou důležité pro výpočet na jednotku spotřebované 

aktivity. Počet příčin odpovídá skutečným informacím za první pololetí roku 2011 a byly 

poskytnuty vedením závodu Z03. 

Tabulka 15 – Vztahová veličina s počtem příčin za 1. pololetí 2011 

Aktivita 

Cost driver 

– příčina 

spotřeby 

 

Počet 

příčin 
Aktivita 

Cost driver 

– příčina 

spotřeby 

 

Počet 

příčin 

Nakupování 

materiálu 
Počet objednávek 908 Oprava formy hodiny 

6400 

Skladování Počet objednávek 908 Zabalení počet palet 
9620 

Výroba směsi tuny 9594 Expedování Počet palet 
9620 

Strojní výroba tuny 7810 Prodej Počet prodejů 
1276 

Sušení tuny 7810 Kontrola jakosti Počet palet 
9620 

Vypalování tuny 7810 Udržování tuny 
9594 

Rozjezd nové 

pozice 
hodiny 1200 

Výrobní 

administrativa 
tuny 

9594 

Vyměňování 

formy 
hodiny 12400 

Nevýrobní 

administrativa 
tuny 

9494 

 

Po získání a zpracování předchozích informací se dostáváme k výpočtu jednotkového nákladu 

na aktivitu. Jednotkové náklady spočteme podle následujícího vzorce z literatury [2]: 

MVA

CNA
JNA   

 

    JNA … jednotkový náklad aktivity 

CNA … celkové náklady aktivity 

MVA … míra výkonu aktivity (počet jednotek CD) 
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Podle tohoto jednoduchého vzorce vypočteme jednotkový náklad aktivit. Výsledek je uveden 

v následující tabulce 16. V této fázi se poprvé dozvíme, kolik nás ve skutečnosti jednotlivé 

činnosti stojí. Nejvíce nákladů na jednotku aktivity spotřebuje aktivita „Prodej“, nejméně 

„Kontrola jakosti“. 

Tabulka 16 – Jednotkový náklad aktivity 

Činnost/ Středisko 
Celkové náklady 

aktivity CNA 

počet jednotek CD 

MVA 

Jednotkový náklad 

aktivity JNA 

Nakupování materiálu 
1675591 

908 1845,4 

Skladování 
553932 

908 610,1 

Výroba směsi 
3432944 

9594 357,8 

Strojní výroba 
4550180 

7810 582,6 

Sušení 
0 

0 0,0 

Vypalování 
11422499 

7810 1462,5 

Rozjezd nové pozice 
222112 

1200 185,1 

Vyměňování formy 
2665348 

12400 214,9 

Oprava formy 
1332674 

6400 208,2 

Zabalení 
2504045 

9620 260,3 

Expedování 
446966 

9620 46,5 

Prodej 
13693349 

1276 10731,5 

Kontrola jakosti 
469191 

9594 48,8 

Udržování 
7403594 

9594 771,7 

Výrobní administrativa 
4419858 

9594 460,7 

Nevýrobní 

administrativa 3818797 
9494 402,2 

Celkem 58611080   
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3.6. Nákladové objekty 

 

Cílem práce je aplikovat metodu ABC do prostředí společnosti SEEIF Ceramic a.s. Firma 

vyrábí téměř 1000 tvarových produktů. Za nákladové objekty bylo vybráno šest produktů, 

které se od sebe liší tvarem, hmotností, složením i objemem výroby. Potřebné vlastnosti 

výrobků, které budeme využívat v další kapitole „Ocenění nákladových objektů“ jsou 

vyčísleny v tabulce 17. Ve společnosti se všechen sortiment vyrábí na zakázku.  Oceňované 

výrobky tak můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou výrobky, které mají 

celoroční odbyt a vyrábí se často. Do první kategorie patří výrobky – MR-K1 a TR2.  Druhou 

kategorií jsou výrobky, které se vyrábí 1-2x ročně. Zde patří - LT5/1/2/6, VK3-L3, 2-140 a 

CAN60/60/60. 

Tabulka 17 – Výrobky a jejich parametry 

 Výrobek 

Parametry VK3-L3 
CAN 

60/60/60 
TR2 2-140 TL5/1/2/6 MR-K1 

Hmotnost 60/51,7 3,8 8 6 4 3,4 

Objednávek 1 2 9 2 1 10 

Vstupní 

suroviny 
4 3 6 3 3 3 

Vyrobené 

kusy 
10 840 27600 4380 360 15000 

Kusy/paleta 24 120 90 144 120 300 

Náklad na 

opravu* 

[tis.Kč/tis.Ks] 

20/2 76,92/20 49,56/3,6 82,68/100 45,76/80 67,68/100 

Prodaných 

kusů 
10 840 27600 4380 360 15000 

* Hodnoty jsou spočteny podle skutečnosti pro každý výrobek na základě informací od mistra 

zámečníků. 

3.7. Ocenění nákladových objektů 

V posledním kroku chceme zjistit, kolik režijních nákladů přiřadíme navrženým výrobkům. 

K tomu využijeme data z předchozích kapitol. Nepřímý náklad na produkt zjistíme tak, že 

vynásobíme jednotkový náklad aktivity (JNA) příslušným počtem spotřebovaných aktivit za 
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první pololetí roku 2011, které vychází z tabulky 17. Pro názornost a lepší pochopení 

přiřazování počtu příčin aktivitám, je uveden postup pro výrobek CAN 60/60/60 : 

 Cost Driver – Počet objednávek 

Nakupování materiálu, skladování – výrobek se skládá ze tří vstupních surovin a byly 

evidovány dvě objednávky. To znamená, že firma musela provést 6 objednávek 

materiálu = 3 vstupní suroviny x 2 objednávky. Těchto 6 objednávek poté prošlo 

činností skladování. 

 Cost Driver – Tuny 

Výroba směsi, strojní výroba, vypalování, udržování, výrobní a nevýrobní 

administrativa – počet příčin představuje objem produkce v tunách, který se rovná 

součinu počtu vyrobených kusů a hmotností jednoho kusu. 

 Cost Driver – Hodiny 

Rozjezd nové pozice, vyměňování formy – při předpokládané časové náročnost u 

obou činností 1 hodina = 1 činnost, bude počet příčin odpovídat počtu objednávek. To 

znamená, že jestliže se výrobek vyráběl ve dvou sériích, tak každá činnost 

spotřebovala dvě hodiny.  

Oprava formy – u opravy formy se liší finanční náročnost, doba opravy, cena nové 

formy a počet vyrobených kusů pro jednotlivé formy. Proto je v tabulce 17 uveden 

náklad na celkovou životnost formy. Protože známe přený náklad na údržbu 1ks, 

nepostupoval jsem u výpočtu podle logiky ABC.  Prvně vypočteme náklad na 1 ks, 

který je pro výrobek CAN60/60/60 = 76,92/20 = 3,846 Kč.  Při výrobě 840 ks je cena 

spotřebované činnost 840 * 3,846 = 3230 Kč a počet příčin cena spotřebované činnosti 

děleno JNA = 3230/208,2 = 15,5. 

 Cost Driver – Počet palet 

Zabalení, expedování, kontrola jakosti – vypočteme pako podíl vyrobených výrobků s 

počtem kusů ukládaných na jednu paletu podle tabulky 17. Pro CAN60/60/60 

spočteme: 840/120 = 7 jednotek. 

 

 Cost Driver – Počet prodejů 

Prodej – počet spotřebovaných příčin na aktivitu prodej odpovídá počtu objednávek 

z tabulky17. Pro CAN60/60/60 = 2 jednotky. 
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Tabulka 18 – Nepřímý náklad na výrobek VK3-L3  a CAN 60/60/60 

Činnost/ 

Středisko 
JNA 

Počet 

spotřebovaných 

příčin 

VK3-L3 

Cena 

spotřeb. 

činnosti 

VK3-L3 

Počet 

spotřebovaných 

příčin 

CAN 60/60/60 

Cena 

spotřeb. 

činnosti 

CAN 

60/60/60 

Nakupování 

materiálu 
1845,4 4 7381,6 6 11072,4 

Skladování 610,1 4 2440,4 6 3660,6 

Výroba směsi 357,8 0,60 214,7 3,2 1142,1 

Strojní výroba 582,6 0,52 301,2 3,2 1859,7 

Vypalování 1462,5 0,52 756,1 3,2 4668,3 

Rozjezd nové 

pozice 
185,1 1 185,1 2 370,2 

Vyměňování 

formy 
214,9 1 214,9 2 429,8 

Oprava formy 208,2 0,48 99,9 15,5 3230 

Zabalení 260,3 1 260,3 7 1822,1 

Expedice 46,5 1 46,5 7 325,5 

Prodej 10731,5 1 10731,5 2 21463,0 

Kontrola jakosti 48,8 1 48,8 7 341,6 

Udržování 771,7 0,52 399,0 3,2 2463,3 

Výrobní 

administrativa 
460,7 0,52 238,2 3,2 1470,6 

Nevýrobní 

administrativa 
402,2 0,52 207,9 3,2 1283,8 

Celkem nepřímé náklady 

na výrobek [Kč] 
- 23526,1 - 55600,0 

Nepřímý náklad na 1 kus 

[Kč] 
- 2352,6 - 66,2 
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Tabulka 19 – Nepřímý náklad na výrobek TR2  a 2-140 

Činnost/ 

Středisko 
JNA 

Počet 

spotřebovaných 

příčin 

TR2 

Cena 

spotřeb. 

činnosti 

TR2 

Počet 

spotřebovaných 

příčin 

2-140 

Cena 

spotřeb. 

činnosti 

2-140 

Nakupování 

materiálu 
1845,4 54 99651,6 6 11072,4 

Skladování 610,1 54 32945,4 6 3660,6 

Výroba směsi 357,8 221 79073,8 26,3 9403,0 

Strojní výroba 582,6 221 128754,6 26,3 15310,7 

Vypalování 1462,5 221 323212,5 26,3 38434,5 

Rozjezd nové 

pozice 
185,1 9 1665,9 2 370,2 

Vyměňování 

formy 
214,9 9 1934,1 2 429,8 

Oprava formy 208,2 1824 379756,8 18 3747,6 

Zabalení 260,3 307 79912,1 31 8069,3 

Expedice 46,5 307 14275,5 31 1441,5 

Prodej 10731,5 9 96583,5 2 21463,0 

Kontrola jakosti 48,8 307 14981,6 31 1512,8 

Udržování 771,7 221 170545,7 26,3 20280,3 

Výrobní 

administrativa 
460,7 221 101814,7 26,3 12107,2 

Nevýrobní 

administrativa 
402,2 221 88886,2 26,3 10569,8 

Celkem nepřímé náklady 

na výrobek [Kč] 
- 1611194,0 - 157872,7 

Nepřímý náklad na 1 kus 

[Kč] 
- 58,4 - 36,0 
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Tabulka 20 – Nepřímý náklad na výrobek TL5/1/2/6  a MR-K1 

Činnost/ 

Středisko 
JNA 

Počet 

spotřebovaných 

příčin 

TL5/1/2/6 

Cena 

spotřeb. 

Činnosti 

TL5/1/2/6 

Počet 

spotřebovaných 

příčin 

MR-K1 

Cena 

spotřeb. 

Činnosti 

MR-K1 

Nakupování 

materiálu 
1845,4 3 5536,2 30 55362,0 

Skladování 610,1 3 1830,3 30 18303,0 

Výroba směsi 357,8 1,4 500,9 51 18247,8 

Strojní výroba 582,6 1,4 815,6 51 29712,6 

Vypalování 1462,5 1,4 2047,5 51 74587,5 

Rozjezd nové 

pozice 
185,1 1 185,1 10 1851,0 

Vyměňování 

formy 
214,9 1 214,9 10 2149,0 

Oprava formy 208,2 1 208,2 49 10201,8 

Zabalení 260,3 3 780,9 50 13015,0 

Expedice 46,5 3 139,5 50 2325,0 

Prodej 10731,5 1 10731,5 10 107315,0 

Kontrola jakosti 48,8 3 146,4 50 2440,0 

Udržování 771,7 1,4 1080,4 51 39356,7 

Výrobní 

administrativa 
460,7 1,4 645,0 51 23495,7 

Nevýrobní 

administrativa 
402,2 1,4 563,1 51 20512,2 

Celkem nepřímé náklady na 

výrobek [Kč] 
 25425,5  418874,3 

Nepřímý náklad na 1 kus 

[Kč] 
 70,6  27,9 
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4. Vyhodnocení výsledků, návrhy na zlepšení současného stavu 

4.1. Spotřeba nepřímých nákladů na 1 tunu výrobků 

 

Aplikací metody ABC pro šest výrobků vyráběných v závodu 03 – Keravit byl zjištěn 

nepřímý náklad na jeden kus výrobku. Firemní používaná metoda udává celkové vlastní 

náklady na výrobu na 1 tunu. Abychom mohli porovnat celkový náklad na výrobu, 

přepočteme jednoduchým způsobem naše nepřímé náklady pomocí ceny výrobků na 1 tunu, 

jak je uvedeno v tabulce 21.  

Tabulka 21 - Nepřímé náklady na 1 tunu výrobku 

 Výrobek 

Parametry VK3-L3 
CAN 

60/60/60 
TR2 2-140 TL5/1/2/6 MR-K1 

Nepřímý 

náklad na 1 

kus 

2352,6 66,2 58,4 36,0 70,6 27,9 

Hmotnost 51,7 3,8 8 6 4 3,4 

Nepřímý 

náklad na 1t 
45504,8 17418,7 7300,0 6000,0 17650,0 8205,9 

 

4.2. Vlastní náklady výroby  

 

K výpočtu celkového nákladu výkonu na jednu tunu musíme přičíst k nepřímým nákladům 

z tabulky 21 všechny přímé náklady. Přímé náklady na 1 tunu jsou převzaty z podnikových 

kalkulací, ve kterých jsou stanoveny podle podnikových norem. Celkové vlastní náklady pro 

všechny produkty jsou tedy spočteny podle následujícího vzorce. Výsledek vlastních nákladů 

výkonů na 1 tunu produkce je uveden v tabulce 22. 

Celkové vlastní náklady výkonu = Přímé náklady + Nepřímé náklady 
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Tabulka 22 - Vlastní náklady výkonu na 1 tunu 

 

Výrobek 

VK3-L3 CAN 60/60/60 TR2 2-140 TL5/1/2/6 MR-K1 

Nepřímý náklad 45504,8 17418,5 7300,0 6000,0 17650,0 8205,9 

Přímý materiál 8442 1945 8122 1975 6091 1963 

Pořízení přímého materiálu 855 198 827 201 620 200 

Přímé mzdy 1083 3620 1245 1106 1635 1467 

Zákonné soc. pojištění z p. mezd 310 1053 363 322,5 476 438 

Celkový náklady pomocí ABC  56194,8 24234,5 17857 9604,5 26472 12273,9 

 

4.3. Porovnání metody ABC s  tradiční kalkulační metodou 

Při výpočtu celkového nákladu na výrobu bylo dosaženo požadovaného výsledku, 

zobrazeného v tabulce 22.  Přichází na řadu porovnat výsledek práce s výsledky podnikových 

kalkulací. Spočteme si rozdíl kalkulace ABC a kalkulace podle kalkulačního vzorce. Na 

základě rozdílu metod můžeme vyvodit závěr a zamyslet se nad přínosy, nedostatky a návrhy 

na zlepšení.  

Tabulka 23 – Porovnání výsledku s podnikovou kalkulační metodou 

 

Výrobek 

VK3-L3 
CAN 

60/60/60 
TR2 2-140 TL5/1/2/6 MR-K1 

Celkový 

náklady 

pomocí 

ABC 

56194,8 24234,5 17857 9604,5 26472 12273,9 

Celkový 

náklad 

podle 

používaných 

kalkulací 

17 169  

 

17 656  

 

18 231  

 

10 475  

 

14 916  

 

10 951  

 

Rozdíl 

metod 
39 026 6 578 -374 -871 11 556 1 323 
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Z rozdílu metod plyne, že u dvou výrobků nám kalkulace nákladů pomocí ABC metody vyšly 

méně než původní hodnoty. Tento rozdíl není nijak velký a pohybuje se do jednoho tisíce na 1 

tunu výrobku. V praxi to znamená, že se tyto dva výrobky mohly prodávat levněji.  

Opačný případ nastává u zbývajících čtyř výrobků, kde je kalkulace nákladů metodou ABC 

vyšší než u původních kalkulací. Tento rozdíl se pohybuje v řádech tisíců korun.  

Nejmarkantnější rozdíl je u výrobků VK3-L3, kde kalkulace metodou ABC vyšly více o 39 

tisíc na tunu. Tento výrobek byl vyroben pouze v 10 kusech.  Celkem se spotřebovalo 

v aktivitách nejméně ze všech výrobků, pouze 23526,1 Kč. Avšak při rozvrhnutí na jeden kus 

je částka mnohonásobně větší než u produkce s vyšším počtem vyrobených kusů. 

Z manažerského pohledu to vypadá, že zakázky o malých objemech nejsou výhodné vyrábět, 

protože by se prodávaly se pod výrobními náklady. Řešením by bylo rapidně zvýšit cenu 

výrobků, pokud nám to tržní prostředí dovolí a zákazník o něj bude mít stále zájem nebo tento 

produkt v malých objemech nevyrábět. Podobné je to i s ostatními výrobky, sice ne v tak 

velkém měřítku, ale rozdíl je znatelný. 

Nemůžeme s přesností určit, která z metod má lepší vypovídací hodnotu, ale už jenom fakt 

obrovského rozdílu mezi výsledky nám naznačuje, že by bylo dobré, se na kvalitě rozvrhování 

nepřímých nákladů zamyslet.  

 

4.4. Zlepšení postupu aplikace ABC metody 

 

Při aplikaci metody ABC jsem narazil v některých bodech zpracování na různé nedostatky a 

možnosti zavedení jiných postupů, které bych rád rozepsal a snažil se navrhnout lepší řešení 

problému. 

 Přerozdělení účtovaných jednotek k jiným střediskům 

Jedním z prvních zvláštních věcí v účtování nákladů jednotlivým podnikovým střediskům je 

jejich přiřazení. Příkladem jsou režijní mzdy. Ty jsou přiřazeny pouze středisku údržba a 

zámečníci. V ostatních střediscích je tento náklad nulový. Tento náklad tvoří v každém ze 

středisek mzdy vedoucích pracovníků a mistrů a je zahrnutý v kalkulační položce správy  

Z03. Podle mého názoru by bylo správné přeřadit náklady ze správy do režijních mezd 
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příslušných středisek, ve kterém vznikly. Tato změna by prospěla ke správnější aplikaci 

metody v dalších krocích. 

 Zavedení samostatného střediska prodej 

Dalším návrhem, ke kterému měli podnět sami zaměstnanci, je zavedení samostatného 

střediska prodej. Doposud je prodej součástí střediska expedice a odbyt, kde jsou spolu 

s náklady na prodej také náklady na nákup a expedici. Výsledkem by byl lepší přehled o 

nákladovosti střediska a v případě využívaní metody ABC bychom detailněji rozvrhli náklady 

na jednotlivé aktivity. 

 

 Rozdělení účetních položek na přímé a nepřímé náklady 

Rozdělení účetních položek na přímé a nepřímé náklady pomocí předem určených procent 

podle tabulky 24 by bylo výhodné pouze v případě, že by se kalkulace metodou ABC začaly 

využívat. Předem bychom věděli, kolik nepřímých nákladů ve středisku tvoří jednotlivé účty, 

což by pomohlo k přiřazení nákladů aktivitám.  

Tabulka 24 – Skutečně spotřebované zdroje 

Účet 
Přímý náklad 

[%] 

Nepřímý 

náklad [%] 

Přímý náklad 

[Kč] 

Nepřímý 

náklad [Kč] 

Celkem 

[Kč] 

521 Mzdové 

náklady 
70 30 3 500 000 1 500 000 5 000 000 

 

 Větší počet navržených aktivit 

K zpřesnění výsledku se taky můžeme dopracovat díky definování většího počtu aktivit. 

Technologický postup u 1000 výrobků není stejný. Měli bychom proto vzít v úvahu mnohem 

více aktivit, jak výrobních, tak nevýrobních, než které jsou použity v této práci. Definování 

většího počtu aktivit samo sebou není nijak náročný úkol pro zkušené zaměstnance, ale nese 

to s sebou řadu problémů pro další kroky zpracování metody. 
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 Ocenění i méně nákladných aktivit 

Problémem z předchozího odstavce je myšleno ocenění nově navržených aktivit, které nejsou 

nákladově náročné v porovnání s ostatními. To je demonstrováno také v této práci aktivitou 

sušení. Tato aktivita spotřebovávala v porovnání s ostatními velmi malé procento nákladů, a 

proto byla zanedbána. To samozřejmě není ten nejlepší postup. Při definování velkého 

množství aktivit by takto dopadly i ostatní aktivity. Proto bych doporučoval ocenit všechny 

navržené aktivity. Pro zkušené zaměstnance a manažery by to znamenalo provést náročnější 

analýzu nákladů a ocenění činností než při oceňování aktivit v této práci. 

4.5. Activity based costing pro EXEL jako softwarové řešení 

 

Na trhu se softwarovými produkty je možnost zakoupení programu Activity Based Costing 

for Excel. Jak sám název prozrazuje, jedná se o produkt, který je navržen a zároveň 

spolupracuje s nejpoužívanějším programem pro provádění výpočtů Microsoft Office Excel.  

Aplikace Activity Based Costing for Excel umožňuje navrhnout Activity Based 

Costing (ABC) systém, vytvářet z něj analýzy a reporty kliknutím tlačítka v programu 

Microsoft Excel [16]. Na obrázku 9 a 10 můžeme vidět prostředí, ve kterém se uživatel 

pohybuje. Z obrázku je patrná grafická podobnost s Microsoft Excel, což jistě má pozitivní 

vliv na práci nového uživatele s tímto programem. 

 

Obrázek 9 - Vývojové prostředí [16] 
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Obrázek 10 - Výstup z aplikace [16] 

 

 Hlavní předností bude podle mého názoru jednoduché a snadné použití aplikace, ve které je 

možnost využívat přednastavených šablon. Na základě vysoce kvalitníc informací z analýz a 

reportů můžeme dělat správná manažerská rozhodnutí. Další výhodou je úspora času a peněz 

na zavedení a následné využívání v praxi. K zakoupení je ihned na uvedené internetové adrese 

viz. citace [16] za 145 $. Tato investice činí ke dni 12.3.2012 a při aktuálním kurzu 18,7 Kč/  

1 USD zhruba 2700 Kč. Tato investice není pro žádný podnik velkým zásahem do rozpočtu a 

určitě bych doporučil zakoupit, vyzkoušet tento program a následně jej samozřejmě využívat. 

S aplikací Microsoft Excel se běžně v podnicích pracuje a tak bychom se vyhnuli následnému 

zaškolování a učení se s novým programem, což by s sebou přineslo další náklady. Kdyby 

bylo požadováno vytvořit vlastní program, určitě by tato investice byla finančně i časově 

nevýhodnější.  

Tento produkt se mi však nepodařilo vyhledat u žádného českého obchodníka, tím pádem se 

domnívám, že je zatím k dostání pouze v anglickém jazyce, což může být určitou nevýhodou. 

Je však jen otázkou času, kdy se tento nebo podobný program objeví na našem trhu také 

v českém jazyce. Můžeme říct, že zavedení Activity Based Costing for Excel se může stát 

jedním z nástrojů jak získat konkurenční výhodu a tím se odlišit od ostatních. 
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Závěr 

 

Výsledkem diplomové práce jsou ocenění navržených vzorků produktů metodou Activity 

Based Costing. Při aplikaci metody do průmyslového podniku, který se zabývá výrobou 

žáruvzdorných materiálů, jsem narazil na různá úskalí, které se nám však s pomocí 

konzultantů podařilo překonat. Výsledek může být díky značné odlišnosti od původních 

podnikových kalkulací na výrobky pro někoho velmi překvapivý. Úkolem managementu 

společnosti je tedy posoudit korektnost a vypovídací schopnost postupu a výsledků a na jejich 

základě se rozhodnout o změnách, či ponechání stávajícího systému kalkulací.  

Také bych chtěl vyzdvihnout pro mě největší výhodu, kterou je podstata této metody, a to je 

ocenění činností. Zaměstnanci i vedení společnosti se tak poprvé dozví, kolik stojí 

vykonávané činnosti.  Naopak největší nevýhodou je to, že se metoda používá pouze k 

výsledným kalkulacím, ke kterým využívá historická data. 

Pole mého názoru je metoda velmi objektivní a podává nám přehled o tom, kolik nás stojí 

naše činnosti ve společnosti. V této studii například nebere v úvahu to, že všechny výrobky 

mají podobné složení. Samozřejmě, že se neobjednává materiál zvlášť na každou zakázku. To 

by bylo nehospodárné a neefektivní. Materiály na výrobu se berou ze skladu zásob, který se 

podle potřeby doplňuje. V této práci však podle logiky ABC oceňujeme aktivitu nakupování 

materiálu podle počtu vstupních surovin, které by bylo nutné objednat. 

Při tvorbě podrobnějšího ABC modelu, který by obsahoval podstatně více navržených aktivit, 

bych doporučoval investici do softwaru, který by přispěl k zjednodušení a zrychlení v procesu 

zavádění. Tímto softwarem by mohl být například již zmiňovaný Activity based costing for 

EXEL. 

U nás se metoda Activity based costing zatím moc nevyužívá. Většině lidem tento pojem nic 

neříká, v lepším případě ví, že se jedná o kalkulační metodu. Podle mého názoru je to tím, že 

podniky se spokojují s myšlenkou, že co funguje již 20, 30 nebo i více let je dobré a není 

potřeba na tom nic měnit. Nehledě na to, že zavádění nových metod s sebou přináší mnoho 

práce a starostí navíc. Doba se ale změnila a s ní i nároky na kvalitu rozpracování 

podnikových nákladů. A abychom udrželi krok s konkurencí, musíme se stále snažit 

vylepšovat podnikové procesy, postupy, metody řízení a další aktivity. 
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