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1 ÚVOD 

Při svém studiu na Vysoké škole báňské v Ostravě jsem absolvovala odbornou praxi ve 

firmě Baťa a.s., výrobní divizi v Dolním Němčí. Nebylo to poprvé, co jsem v této výrobní 

divizi vykonávala praxi, ale již při studiu na střední škole jsem měla tuto možnost, kde jsem 

se seznámila se skladovým účetnictvím firmy. Při své druhé praxi, již jako studentka vysoké 

školy jsem se zaměřila na finanční účetnictví. 

Výrobní divize existuje již od roku 1992 a zabývá se zakázkovou výrobou obuvi. Se 

zakázkovou výrobou jsem se seznámila především z hlediska účtování, kde jsem vykonávala 

obě praxe a spolupracovala s účetními firmy, které mě seznámily se základními prvky 

účtování. Okrajově jsem měla možnost nahlédnout do tvorby kalkulací a taktéž přímo do 

výroby, jak vzniká výrobek. Zaujalo mě to natolik, že jsem se rozhodla zpracovat na toto téma 

svou bakalářskou práci.  

Hlavní cíl bakalářské práce je zaměřen na kalkulaci zakázkové výroby u konkrétní firmy 

a na návrh opatření u malosériové zakázky. Práce se skládá z úvodu, jednotlivých kapitol a 

závěru. První kapitola bakalářské práce se zabývá základní charakteristikou kalkulací, jejím 

významem a funkcí. Dále, pouze v obecné rovině, co je manažerské účetnictví, jeho 

strukturou a členěním nákladů v manažerském účetnictví. 

Druhá kapitola je již praktická a je orientovaná na zakázkovou výrobu u dané firmy se 

zaměřením na jejich tvorbu kalkulací a se všemi detaily účetnictví od vzniku až po konečný 

prodej. 

Poslední část práce je již zaměřena na analýzu tvorby kalkulace u firmy, na porovnání 

malosériové a velkosériové zakázky a na návrhy jak minimalizovat ztráty u malosériové 

výroby. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Pojem kalkulace 

„Kalkulací se rozumí zjištění nebo stanovení nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné 

hodnotové veličiny na výrobek, práci nebo službu, na činnost nebo operaci, kterou je třeba 

v souvislosti s jejich uskutečněním provést, na podnikovou investiční akci nebo na jinak 

naturálně vyjádřenou jednotku výkonu.  

Pojem kalkulace se užívá ve třech základních významech: 

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

druhově, objemově a jakostně vymezen, 

 jako výsledek této činnosti, 

 jako vydělitelná část informačního systému podniku, sice tvořící součást 

manažerského účetnictví, ale také nezastupitelná informačním obsahem a metodou 

jeho získání.“ 
1
 

 

2.2 Metoda kalkulace 

Způsob zjištění nákladů na konkrétní výkon obecně závisí na: 

 vymezení předmětu kalkulace, 

 struktuře nákladových položek, ve které se zjišťují náklady na kalkulační jednici, 

 způsobu přiřazování nákladů předmětu kalkulace.  

 

2.2.1 Předmět kalkulace 

Předmětem kalkulace mohou být nejen druhy dílčích výkonů a činností, ale i finální 

výkony, které podnik vyrábí nebo prodává za tržní cenu na trhu zákazníkům. Vymezení 

výkonu se však přizpůsobuje s ohledem na rozsah sortimentu, složitost podnikatelského 

procesu a využitelnost kalkulací. Obecně předmětem kalkulace je kalkulovaný výkon neboli 

tzv. kalkulační jednice, kterou je nutno přesně vymezit spolu s kalkulovaným množstvím. 
2
 

 

                                                 
1
 KRÁL (2010, s. 124) 

2
 FIBÍROVÁ (2011, s. 221) 
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Kalkulační jednicí se rozumí konkrétní výkon, vymezený druhem a měrnou jednotkou, 

na kterou se zjišťují náklady, popřípadě další hodnotové veličiny. 

Kalkulované množství představuje určitý počet kalkulačních jednic, pro něž se stanovují 

nebo zjišťují celkové náklady. Jsou to náklady, které mají být nebo byly ve sledovaném 

období vynaloženy v souvislosti s vytvořením konkrétního množství kalkulačních jednic. 

Informace o kalkulovaném množství je velmi důležitá pro přiřazení nákladů výkonu. 
3
 

2.2.2 Struktura nákladů v kalkulaci 

Struktura nákladových položek, v níž se stanovují a zjišťují náklady výkonů, je vyjádřena 

v tzv. kalkulačním vzorci. Každý podnik si může zvolit svůj vlastní kalkulační vzorec, který 

mu bude nejlépe vyhovovat. 

Tab. 2.1 Typový kalkulační vzorec 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4.  Výrobní režie 

          Vlastní náklady výroby 

5.  Správní režie 

Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytová náklady 

         Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

         Cena výkonu (základní)   

Zdroj: KRÁL (2010, s. 138) 

 

Přímým materiálem se rozumí základní materiál (výrobek), který lze přímo zjistit na 

kalkulační jednici. 

Přímými mzdami se rozumí mzdy zaměstnanců za odpracovaný čas. Mzdy výrobních 

dělníků, kteří přímo vyrábějí výrobek. 

                                                 
3
 FIBÍROVÁ (2011) 
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Ostatní přímé náklady jsou všechny ostatní náklady, které lze přímo zjistit na kalkulační  

jednici, (např. sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance z přímých mezd). 

Výrobní režie jsou společné náklady, které vznikají ve výrobním středisku (např. spotřeba 

energie, vody, opravy, pomocný materiál, odpisy strojů) 

Správní režie jsou společné náklady, které vznikají ve správě podniku jako celku. Náklady 

související s řízením podniku. 

Odbytové náklady jsou společné náklady spojené s prodejem a skladováním výrobků.  

2.2.3 Metody přiřazování nákladů 

Metody se od sebe liší způsobem přičítání nákladů kalkulační jednici. Při kalkulování se 

použije kalkulační členění nákladů, a to na náklady přímé a nepřímé. Hovoří se také o 

přímých nákladech jako o nákladech jednicových a o nepřímých nákladech pak jako o 

nákladech režijních. 

Přímé náklady jsou přímo zjistitelné na kalkulační jednici a stanoví se pomocí 

technickohospodářských norem. Mezi nejčastější přímé náklady řadíme spotřebu materiálu a 

mezd. V kalkulaci se uvádějí jako přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímé náklady. 

Nepřímé náklady nelze přímo přiřadit k určitému výkonu, ale je nutné je určitým 

způsobem rozpočítat. Musí se nejprve zjistit jejich celkový objem režie a ten musíme 

rozpočítat na kalkulační jednici. Vztah příčinné souvislosti se nahrazuje rozvrhovými 

základnami. Mezi nepřímé náklady řadíme například mzdy režijních pracovníků, spotřebu 

elektrické energie atd. V kalkulaci se pak uvádí jako výrobní, správní a odbytová režie. 

Pro přiřazení nepřímých nákladů je možno využít několik metod kalkulace: 

a) kalkulace dělením 

- prostá, 

- s poměrovými čísly. 

 

b) kalkulace přirážková 

- sumační 

- diferencovaná. 
4
 

 

                                                 
4
 FIBÍROVÁ (2011) 
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Kalkulace prostým dělením 

Metodu přiřazování nákladů prostým dělením použijeme tam, kde se vyrábí pouze jeden 

druh výrobků. Jde o nejjednodušší metodu kalkulace a uplatňuje se v podnicích se 

stejnorodou hromadnou výrobou (např. ve výrobě elektrické energie). Režijní náklady 

zjistíme tak, když společné náklady podělíme plánovaným počtem výrobků. 
5 

 

Kalkulace dělením s poměrovými čísly 

Považuje se za zvláštní případ metody kalkulace dělením. Používá se v podnicích, kde se 

vyrábí několik druhů stejnorodých výrobků lišících se technickými parametry, např. velikostí, 

rozměrem, hmotností apod. Jeden z výrobků, především ten, který je při výrobě považován za 

nejdůležitější, si zvolíme za základní a na tento výrobek přepočteme výrobu všech ostatních 

výrobků pomocí poměrových čísel. Poměrové číslo vypočteme jako poměr parametru 

základního výrobku a parametru daného výrobku. 
6
 

 

Přirážková metoda kalkulace 

Přirážková metoda kalkulace využívá pro přiřazování společných nepřímých nákladů 

výkonům hodnotově nebo naturálně vyjádřené rozvrhové základny. Uplatňuje se buď to 

v sumační, nebo v diferencované variantě.  

V sumační metodě se přirážka zjišťuje ze vztahu mezi nepřímými náklady a jedinou 

rozvrhovou základnou. V diferencované metodě se používají různé rozvrhové základny, při 

jejichž výběru se vychází z příčinného vztahu mezi společnými náklady a rozvrhovou 

základnou.  

Obecně je možno rozvrhové základny rozdělit na základny naturální a peněžní.  

 

U peněžních základen je vypočtena přirážka nepřímých nákladů v procentech ve 

vztahu ke zvolené peněžní základně. 

 

Procento přirážky režijních nákladů = nepřímé režijní náklady / rozvrhová základna (Kč)   100 

 

U naturálních základen se zjišťuje sazba nepřímých nákladů v peněžních jednotkách 

na jednu naturální jednotku základny (například hodinu práce). 

 

                                                 
5
 HRADECKÝ (2008) 

6
 HRADECKÝ (2008) 
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Sazba nepřímých nákladů = nepřímé režijní náklady / rozvrhová základna (naturální jednotky) 

 

Předností peněžních základen je jejich snadné a přesné zjišťování. Na druhé straně však 

podléhají častým změnám – cenovým vlivům (např. změna pořizovací ceny materiálu). 

Naturální základny sice vylučují působení cenových vlivů, ale jejich zjišťování je často 

složitější. Jejich výběr se provádí často na základě zkušenosti. 
7
 

 

„Rozvrhová základna je zvolený druh přímého nákladu, podle jehož podílu na jednotku 

výkonu jsou vypočítávány také podíly nepřímých nákladů na jednotku výkonu.“ 
8
 

 

Nesprávně zvolená rozvrhová základna ovlivňuje výpočet nepřímých, režijních nákladů 

na kalkulační jednici. 

 

2.3 Kalkulační systém  

„Všechny v podniku sestavované kalkulace a vztahy mezi nimi tvoří často značně 

rozsáhlý kalkulační systém. Jednotlivé prvky tohoto systému se liší nejen tím, zda zobrazují 

vztah plných nebo dílčích nákladů ke kalkulační jednici, nebo metodami přiřazení nákladů 

předmětu kalkulace, ale také podle doby sestavení a svým vztahem k časovému horizontu 

jejich využití. V tomto smyslu je základním kritériem jejich rozlišení to, zda jsou podkladem 

strategického rozhodování, střednědobého řízení, preventivního, běžného (operativního) 

řízení nebo následného ověření průběhu provádění podnikových výkonů.“ 
9
 

Dílčí typy kalkulací, které tvoří kalkulační systém lze rozdělit na kalkulace nákladů a 

kalkulace ceny.  

 

2.3.1 Kalkulace nákladů 

Kalkulace nákladů se člení dle okamžiku sestavení, a to na kalkulaci předběžnou a 

výslednou. 

 

 

                                                 
7
 KRÁL (2010) 

8
 ČECHOVÁ (2011, s. 93) 

9
 KRÁL (2010, s. 192) 
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Schéma 2.1  Kalkulační systém 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: FIBÍROVÁ (2011, s. 192) 

 

Předběžná kalkulace 

Jak už z názvu vyplývá, předběžná kalkulace vzniká před zahájením výroby nebo na 

počátku určitého období. Vychází z  minulých zkušeností, odhadů apod. Úkolem kalkulace je 

stanovit předběžné náklady, cenu výrobku a hlavním cílem je zjistit, zda se vůbec vyplatí 

daný výrobek vyrábět. Sestavujeme ji buď to propočtem, nebo normováním. Dle toho členíme 

předběžnou kalkulaci na: 

 propočtovou,  

 normovou. 

Normové kalkulace dále rozlišujeme podle časového horizontu na: 

 operativní, 

 plánové. 

 

Propočtová kalkulace 

Hlavním úkolem propočtové kalkulace je dát podklady pro předběžné posouzení 

efektivnosti, respektive pro návrh ceny nově zaváděného výkonu. Sestavuje se zpravidla 

současně s technickým upřesněním výrobku nebo jiného výkonu, ale ještě před jeho 

konstrukční a technologickou přípravou. V době sestavení propočtové kalkulace obvykle 

nejsou ještě k dispozici spotřební a výkonové normy.  Kalkulaci je proto třeba sestavit na 

podkladě různých orientačních podkladů. 

Kalkulace nákladů 

předběžná výsledná 

propočtová normová 

plánová operativní 
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Tradičními cíli propočtové kalkulace je zejména vyjádřit nákladovou náročnost výkonu, 

která by odpovídala současným schopnostem podniku při jeho výrobě, a dala podklad pro 

zpracování cenové nabídky.  

Hlavním cílem již není vyjádřit současné podmínky výroby, ale spíše cílové podmínky, 

kterých by měl být podnik schopen dosáhnout, pokud chce s výrobkem vstoupit na trh a být 

při jeho prodeji přiměřeně úspěšný. 
10

 

Operativní kalkulace 

Platné vždy ode dne, kdy došlo ke změně v průběhu výrobního procesu (např. změna 

ceny nakupovaného materiálu, změna dodavatele). Vyjadřují úroveň předem stanovených 

nákladů, které odpovídají dosaženým konkrétním technickým výrobním podmínkám, v nichž 

se výrobní proces uskutečňuje. Sestavují se zejména v položkách přímých jednicových 

nákladů, a to na základě tzv. operativních spotřebních a výkonových norem.  

Operativní kalkulace se využívá při zadávání nákladového úkolu výrobním útvarům a při 

kontrole jejich plnění. Významnou úlohu plní zejména při uplatnění rozdílových metod, které 

umožňují preventivní a běžnou kontrolu hospodárnosti tak, že se porovnává skutečně 

vynaložený náklad s nákladovým úkolem. 

Druhý významný úkol operativní kalkulace plyne z jejího vztahu k plánové kalkulaci. 

Vzájemným porovnáním se kontroluje zajištěnost ročního plánu nákladů podniku. 

Třetí podstatný úkol operativní kalkulace plyne ze vztahu ke kalkulaci ceny. 
11

 

Plánová kalkulace 

Využívá se při plánování výkonů uskutečňovaných v průběhu delšího časového období (1 

roku). Sestavují se již v návaznosti na podrobnou konstrukční a technologickou přípravu 

výroby určitého výrobku a na podkladě plánových norem.  

Plánové kalkulace se využívají zejména ve dvou základních liniích: 

 slouží jako jeden z podkladů pro sestavení rozpočtové výsledovky, 

 ve vazbě na operativní kalkulaci jsou však i významným nástrojem řízení 

hospodárnosti jednicových nákladů. 
12

 

 

                                                 
10

 KRÁL (2010, s. 197) 
11

 KRÁL (2010, s. 202 – 203) 
12

 KRÁL (2010, s. 200) 
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Výsledná kalkulace 

Z časového hlediska jde o završení celé kalkulační soustavy. Sestavuje se po skončení 

výroby a vyjadřuje nám skutečně vynaložené náklady na výrobu. Funguje tak jako kontrolní 

nástroj všech druhů předběžných kalkulací daného výkonu. Jde tedy o nástroj kontroly 

hospodárnosti, kdy se zjišťuje, jaké skutečné náklady byly vynaloženy v průměru na jednotku 

výkonů v daném období. 

Výsledná kalkulace může mít charakter buď kalkulace okamžikové, sestavované 

v kusové či malosériové výrobě hned po dokončení výroby každého kusu či malé série, nebo 

kalkulace intervalové, která svými skutečnými průměrnými ročními náklady je srovnatelná 

s průměrnými plánovanými náklady v roční plánové kalkulaci. 
13

 

2.3.2 Kalkulace ceny 

„Kalkulace ceny tvoří relativně samostatnou část rozhodovacích procesů. Liší se od 

kalkulace nákladů: 

 svým obsahem (obsahuje předpokládaný zisk), 

 celkovým přístupem k její tvorbě. 

Kalkulace cenová zobrazuje návratnost nákladů a tvorbu zisku ve formě výnosů. V tržním 

hospodářství se silně projevuje vliv podmínek trhu na cenu, a to se nutně musí odrazit 

v cenových rozhodováních podniku. Ceny vznikají objektivně, a pokud chce podnik na trhu 

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

hospodaření. 

Znamená to, že při stanovení ceny podnik musí: 

 vycházet z maximální hranice, kterou stanoví odběratel tak, aby zajistil vlastní 

výnosnost, 

 vytvořit kalkulaci ceny vlastních výkonů tak, aby tomuto požadavku vyhověl, 

 ale přitom zajistil své vlastní požadavky na udržení a rozvoj svého podnikání 

(plánovaný zisk).“ 
14
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 HRADECKÝ (2008) 
14

 ČECHOVÁ (2011, s. 100) 
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2.4 Vazby kalkulačního systému 

Kalkulační systém tvoří jednotlivé typy kalkulací a vztahy mezi nimi. Z hlediska nástroje 

řízení hospodárnosti lze kalkulační systém vymezit v užším nebo širším pojetí. 

Cílem kalkulačního systému v užším pojetí je řízení hospodárnosti po linii výkonů 

zejména u jednicových nákladů. U výrobních podniků je vhodné podle způsobu využití 

rozlišit dva dílčí kalkulační subsystému: 

 subsystém zajišťování výkonů v jejich přípravné a prováděcí fázi, 

 subsystém periodického ukládání nákladového úkolu. 

Cíl kalkulačního systému v širším pojetí je rozsáhlejší. Měl by být nástrojem nejen řízení 

úspornosti, ale i výtěžnosti ekonomických zdrojů, která je ovlivněna využitím kapacit a řízení 

celostně chápané ekonomické efektivnosti výkonů. 
15

 

Obr. 2.1  Vazby kalkulačního systému 

Hromadná a sériová výroba 

 

 

 

 

 

Zakázkově orientovaný typ činností 

 

 

 

 

 

Zdroj: FIBÍROVÁ (2011, s. 251, 252) 
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V zakázkově orientovaném typu výroby se na základě propočtové kalkulace stanoví 

prodejní cena výkonu. Rozdílem je kalkulovaný zisk nebo marže výkonu, který podnik 

očekává, že mu zakázka přinese. Skutečný zisk/marže výkonu je ovlivněn: 

 kalkulovaným ziskem (rozdíl mezi prodejní cenou a propočtovou kalkulací), 

 dodržením propočtové kalkulace (rozdíl mezi propočtovou a plánovou kalkulací), 

 dodržením operativní kalkulace (rozdíl mezi operativní a výslednou kalkulací). 

V hromadné a velkosériové výrobě jsou vazby složitější a probíhají po dvou liniích: 

a) Ve vtahu ke konkrétnímu časovému okamžiku: 

 dodrží-li útvary zajišťující podmínky tvorby výkonu plánovou kalkulaci pro 

dané období. Tento vliv vyjadřuje rozdíl mezi plánovou a operativní kalkulací, 

 dodrží-li útvary zajišťující tvorbu výkonu operativní kalkulaci. Vliv vyjadřuje 

rozdíl mezi operativní kalkulací pro dílčí období a výslednou kalkulací pro 

hodnocené období. 

 

b) Ve vztahu k celému hodnocenému období. Prodejní cena bývá stanovena v souvislosti 

s cenovou politikou a nezávisle na vývoji nákladů podniku. Porovnáním prodejní ceny 

a roční plánové kalkulace se stanoví očekávaný přínos výkonu v daném období. Zda 

bude přínos dosažen, závisí na faktorech: 

 dodrží-li útvary zajišťující podmínky tvorby výkonu plánovou kalkulaci. 

Tento faktor vyjadřuje rozdíl mezi roční plánovou a roční operativní kalkulací 

sestavenou na plánovaný objem výkonů, 

 dodrží-li útvary zajišťující tvorbu výkonu operativní kalkulaci. Faktor 

vyjadřuje rozdíl mezi roční operativní kalkulací sestavenou na skutečný objem 

výkonů a roční výslednou kalkulací, 

 dodrží-li se rozložení objemu výroby v průběhu celého období. Faktor pak 

vyjadřuje rozdíl mezi roční operativní kalkulací sestavenou na plánovaný 

objem výkonů a roční operativní kalkulací sestavenou na skutečný objem 

výkonů. 
16

 

                                                 
16
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2.5 Metody evidence a kalkulace nákladů 

Základním třídícím hlediskem pro rozčlenění je sdruženost výrobního procesu, a to na 

sdruženou a nesdruženou výrobu. 

Sdružená výroba představuje proces, při kterém vznikají alespoň dva nebo více výrobků 

v určitém vzájemném poměru. Základní rysem je, že náklady jsou vynakládány společně na 

celý sdružený proces. 

Nesdružená výroba rozlišuje čtyři základní modely, lišící se podle možnosti jejich 

uplatnění v různých typech výroby. Rozlišuje se metoda prostá, fázová, stupňová a 

zakázková. 
17

 

2.5.1 Prostá metoda kalkulace 

Prostá metoda kalkulace je typická v jednoduchých výrobách s homogenní produkcí, 

která se neustále opakuje, a na kalkulaci nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. Prostou 

metodu lze aplikovat v zásadě ve všech nečlenitých procesech. 

 

2.5.2 Fázová metoda kalkulace 

Uplatňuje se především v členitých výrobách jediného výrobku nebo skupiny 

homogenních výrobků. Členitost je třeba respektovat. Náklady vynaložené v každé výrobní 

fázi se sledují samostatně a předmětem kalkulace jsou výrobní fáze. Přímé náklady se účtují 

na jednotlivé fáze výroby, náklady režijní se rozvrhují na jednotlivé výrobní fáze pomocí 

rozvrhové základny. Kalkulace nákladů je zaměřena na výsledný produkt. V každé fázi 

výroby se určí náklady na kalkulovaný meziprodukt a polotovar a součet nákladů na jednotku 

produkovaného výkonu za všechny fáze pak představuje náklady na jednotku finálního 

výrobku. 
18

 

 

2.5.3 Stupňová metoda kalkulace 

Uplatňuje se taktéž v členitých procesech a je podobná metodě fázové. Na rozdíl od 

fázové metody se aplikuje spíše v heterogenních výrobách, ve kterých se vyrábějí polotovary, 

které mohou vstupovat do finálních výrobků. Různorodost kombinací pak vede k tomu, že 

výroba polotovarů je předmětem hodnotového zobrazení v účetnictví nejen ve fázi tvorby, ale 

také při jejich převodech do navazujících stupňů. 
19
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19
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2.5.4 Zakázková metoda kalkulace 

„Používá se především v nižších typech výroby, tj. v kusové a malosériové výrobě, které 

jsou charakterizovány neopakovaností nebo nízkým stupněm opakovanosti výroby. 

Předmětem kalkulace bývají jednotlivé výrobky nebo malé série stejných výrobků. Může však 

jít i o různé služby, jako jsou opravářské a montážní činnosti, které zahrnujeme pod pojem 

zakázka. Na každou zakázku se vydává samostatný výrobní příkaz. Kalkulované množství 

je určeno množstvím výkonů zhotovených na jeden výrobní příkaz. Z toho plyne, že skutečné 

vlastní náklady na kalkulovaný výkon zle zjistit až po dokončení celé zakázky. Proto má 

zakázková kalkulace neperiodický charakter.“ 
20

 

Náklady zakázek se sledují v kalkulačním a evidenčním listě. Zachycují se zde jak přímé 

náklady, tak nepřímé (režijní) náklady, které jsou na jednotlivé zakázky rozvrhovány podle 

vhodně zvolené rozvrhové základny. V kalkulačním listě by měly být zahrnuty náklady na 

všechny díly potřebné pro výrobu daného počtu výrobků. 

„Výhoda zakázkové metody kalkulace spočívá v její účetní jednoduchosti a přehlednosti, 

přispívajícími k jednoduššímu řízení. Musí však být zajištěno správné zachycení přímých 

složek nákladů na jednotlivé zakázkové listy.“ 
21

 

„Nevýhodou zakázkové metody kalkulace je poměrně obtížné zjišťování vzniklých chyb 

v dokladech a chybějící normativní základna pro tvorbu předběžných kalkulací, což je obecný 

problém kusové a malosériové výroby.“ 
22

 

2.6 Obecná charakteristika manažerského účetnictví 

Manažerské účetnictví vzniklo během průmyslové revoluce v Anglii v 18. století. Odtud 

se způsob výroby přenesl do Spojených států amerických, kde začaly vznikat stále větší a 

větší podniky. Manažerské účetnictví má poskytnout podrobnější pohled na ekonomiku a 

nabídnout srovnání aktuálního stavu se stavem předpokládaným, který byl určen 

v předběžných kalkulacích a rozpočtech. Uvedené praktiky začaly u nás využívat pokrokové 

podniky prvorepublikové ČSR, kterým např. byla koncernová společnost Baťa a.s. Zlín. 

K hlavnímu zlomu došlo v 80. letech minulého století, kdy byla rozpracována řada nových 

                                                 
20

 MACÍK (2008, s. 70) 
21

 MACÍK (2008, s. 71) 
22

 MACÍK (2008, s. 72) 
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konceptů, jejichž společným cílem bylo nabídnout manažerům co nejpřesnější informace pro 

rozhodovací úlohy. 
23

 

„Manažerské účetnictví, nástroj ekonomického řízení, získalo ke svým úkolům určité 

charakteristiky. Současně tyto charakteristiky odlišují manažerské účetnictví od účetnictví 

finančního. Např. Hradecký cituje americký literární pramen Garrison (1988, s. 15), který 

uvádí tyto charakteristiky: 

- zaměřuje svou pozornost na data pro užití uvnitř podniku, 

- nemusí se řídit legislativně upravenými pravidly pro vedení účetnictví, 

- při pokrytí informačních potřeb manažerů se orientuje na budoucnost, 

- klade důraz na to, aby poskytovaná data měla přímou souvislost s daným problémem a 

byla dostatečně flexibilní pro jeho variantní řešení, 

- menší důraz klade na přesnost dat a větší důraz na data nepeněžního, ba dokonce 

verbálního charakteru, 

- zaměřuje svou pozornost na části podniku spíše než na podnik jako celek, 

- překračuje hranice „klasického“ účetnictví a značnou měrou se inspiruje ostatními 

disciplinami z oblasti řízení podniku; to mu dodává interdisciplinární charakter a 

orientuje je pragmaticky, 

- manažerské účetnictví není podnik povinen vést.“  
24

 

2.6.1 Struktura manažerského účetnictví 

Dnešní podoba manažerského účetnictví předpokládá sjednocení: 

- nákladového účetnictví, 

- rozpočetnictví, 

- kalkulací. 

„Nákladové účetnictví má sice i nadále charakter registrátora historických nákladů, avšak 

použitím normové metody nákladového účetnictví je schopno registrovat i okamžitou úroveň 

vznikajících nákladů a ze srovnání vývoje historických dat usuzovat na budoucí tendence 

vývoje nákladů. Rozpočetnictví má výrazný charakter nástroje, určujícího střediskům úkoly 

v nákladech pro budoucí období. Konečně jednotlivé druhy kalkulací pokrývají celý výrobní 
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proces v širším slova smyslu, počínaje vývojem a technickou přípravou výroby výrobku a 

konce jeho dohotovením.“ 
25

 

2.6.2 Náklady 

Nejdůležitějším rysem odlišujícím manažerské účetnictví od účetnictví finančního je 

výrazně větší potřeba informací o nákladech, které manažeři vyžadují nejen pro řízení 

podnikatelského procesu, o jehož základních parametrech bylo již v zásadě rozhodnuto, ale i 

pro rozhodování o jeho budoucích variantách. „Náklad z hlediska manažerského účetnictví se 

projeví již v okamžiku vynaložení ekonomického zdroje. Toto vynaložení však většinou 

nevede k celkovému úbytku majetku, ale pouze ke změně v jeho struktuře (nákup zboží, 

materiálu…).“ 
26

  

Členění nákladů 

„Předpokladem účinného řízení nákladů je jejich vhodné, podrobnější členění. 

Manažerské účetnictví pracuje se dvěma základními členěními nákladů:  

1. druhovým členěním (členění podle nákladových druhů), 

2. kalkulačním účelovým členěním.“ 
27

 

Druhové členění nákladů 

Mluvíme o členění nákladů dle nákladových druhů, kdy nákladovými druhy se rozumí 

věcně stejnorodé položky nákladů. Nákladové druhy, vstupující do podniku, lze 

charakterizovat jako náklady prvotní, zachycované při vstupu do podniku. Dále jako náklady 

externí, vznikající spotřebou výrobků, prací a služeb jiných subjektů a náklady jednoduché, 

které nelze rozlišit na jednodušší složky. Za základní nákladové druhy se považují spotřeba 

materiálu, spotřeba a použití externích prací a služeb, mzdové a ostatní osobní náklady, 

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a finanční náklady. 

Účelové členění nákladů 

K hodnocení přiměřenosti vznikajících nákladů se používá účelové členění nákladů. Patří 

sem členění nákladů podle výkonů a jednotlivých výrobních a nevýrobních činností. 

Podstatou účelového členění je jejich vztah k příslušnému technologickému procesu. Jedná se 

o náklady technologické a náklady na vytvoření, zajištění a udržení podmínek průběhu 
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20 

 

daného procesu. Technologické náklady, které se týkají stanovené kalkulační jednice, přímo 

souvisí s výrobou daného výkonu. Tyto náklady se vykazují samostatně za každý výkon. 

Jedná se o náklady jednicové (jednicový materiál, jednicové mzdy a ostatní jednicové 

náklady). Náklady na vytvoření, zajištění a udržení podmínek průběhu daného procesu 

obsahují nejen náklady na obsluhu, zajištění a řízení, ale i technologické náklady, které se 

týkají technologického procesu dané činnosti jako celku a souvisí s určitým obdobím a ne 

s jednotlivými výkony. Jedná se o náklady režijní, které mohou být fixní, variabilní nebo 

smíšené. 
28

 

Další členění nákladů 

 „podle závislosti na objemu prováděných výkonů, 

 podle místa vzniku a odpovědnosti za vznik nákladů, 

 podle typu rozhodovací úlohy.“ 
29

 

 

2.6.3 Nákladově orientované metody tvorby cen 

„Podklady cenových rozhodování v oblasti nákladových metod tvorby cen jsou 

informace o podmínkách a předpokladech pro dosažení požadovaných nebo očekávaných 

výsledků. Toto rozhodování je spojeno s propočty směrné ceny jako vnitřní, kalkulované 

ceny, která by při zadaných podmínkách objemu a sortimentu prodeje přinesla požadovaný, 

plánovaný zisk. Na základě porovnání kalkulované směrné ceny a tržní prodejní ceny se pak 

stanoví úkoly v oblasti vývoje nákladů, rozsahu činnosti, rozložení trhů a dalších parametrů. 

Propočet směrné ceny zahrnuje dvě dílčí etapy: zpracování kalkulace nákladů a stanovení 

směrné ziskové přirážky. Výše zisku zahrnutá do ceny by měla odpovídat očekávanému nebo 

předpokládanému zhodnocení vloženého kapitálu a záměrům, které má podnik ve svém 

dalším rozvoji. Zisk vystupuje jako kritérium v různých rozhodovacích úlohách a podle 

charakteru řešeného problému se uplatňuje v rozdílném obsahu. Zisk v hlavní výdělečné 

činnosti před úroky a zdaněním umožňuje měřit tzv. vnitřní reprodukční (výdělečnou) 

schopnost podniku, tzn. zhodnocen kapitálu ve vlastním podnikatelském procesu. 

Kalkulovaná výše zisku v ceně je odvozena z předpokládaného vztahu rentability vloženého 

kapitálu (aktiv) a počtu obrátek kapitálu.“ 
30 
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3 PRAKTICKÁ REALIZACE PROJEKTU ZAKÁZKOVÉ VÝROBY 

V praktické části se budeme věnovat tvorbě kalkulace v zakázkové výrobě společně 

s účetnictvím, a to vše na konkrétním příkladu. K řešení jsem si vybrala společnost Baťa a.s., 

kde jsem vykonávala praxi. 

3.1 Seznámení s konkrétní firmou 

Společnost Baťa a. s. je největším prodejním řetězcem v sortimentu obuvi v České 

republice. Firma byla založena ve Zlíně roku 1894 a jejím zakladatelem byl Tomáš Baťa. 

Společnost je členěna na dvě divize, a to obchodní a výrobní. Obchodní divize má sídlo ve 

Zlíně a divize výrobní je umístěna v Dolním Němčí cca 45 km od sídla společnosti. V České 

republice se nachází pouze jeden výrobce obuvi této značky a tou je právě výrobní divize 

v Dolním Němčí, která je současně jako jediná v Evropě pod hlavičkou Baťa, pokud 

opomineme malou výrobnu speciální obuvi v Holandsku. Hlavními zákazníky jsou Bata Shoe 

Organization, Shucube, Xena, MTE (distributor zdravotnické obuvi pro diabetiky, která se 

vyrábí pouze ve výrobní divizi Dolní Němčí) a další.  

Schéma 3.1 Struktura výrobní divize 
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3.1.1 Zakázková výroba ve výrobní divizi Dolní Němčí 

Výrobní divize Baťa a. s. Dolní Němčí je specifická tím, že veškerá produkce je založena 

pouze na zakázkové výrobě. Tím rozumíme, že veškeré plánování, vzorování, nákupy 

materiálů a v konečném důsledku i finální výroba je spuštěna konkrétní zakázkou. Zakázka 

přímo určuje - co se má vyrobit, v jakém množství, v jakém termínu dodáni a s předem 

stanovenou cenou. Bez výše uvedených bodů se výroba neuskuteční. 

Potenciální zákazník je v první fázi seznámen s výrobními možnostmi divize. Tím se 

rozumí technologické možnosti: 

 volná kapacita výroby, 

 s předběžnou výrobní cenou, 

 a s předběžným termínem dodání. 

 

Pokud dojde ke shodě obou stran, tedy zákazníka a výrobce - proběhne vzorování. 

 

Průběh zakázky: 

 

1. Krok 

Na základě idey zákazníka designer vytvoří náčrt modelu (kresbu), který se upravuje dle 

přání zákazníka do finální podoby. 

 

2. Krok 

Dle papírových šablon se ručně vykrojí z odsouhlasených materiálů všechny díly modelu 

a následně se ušije svršek, ve vzorkové dílně, s již předem schválenou barvou a silou nití. 

 

Tyhle dvě fáze mají tři různé přístupu podle typu odběratele: 

1) Prvním příkladem je odběratel SHUCUBE – rakouský odběratel, který si přinese 

vlastní „hrubý“ návrh, má zařízené kopyto a zajištěného výrobce podešve. Vyžaduje 

pouze odbornou modelářskou úpravu detailů a aktivně se podílí na různých korekcích 

finálního vzorku. 

 

2) Druhým příkladem jsou nákupci do sítě prodejen Baťa ČR, kteří si ve výrobní divizi 

Dolní Němčí nechají vytvořit kolekci vzorů dětské, dámské, pánské na sezóny jaro – 

léto, podzim – zima. Tito nákupci společně s marketingovým oddělením výrobní 

divize Dolní Němčí vyberou na evropských obuvnických veletrzích vzorky materiálu 
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(usně, podšívkové materiály, podešve) a nechají si vyvzorovat kolekci. Tato kolekce, 

která obsahuje více různých variant, jak v barevných, tak střihových kombinacích, je 

následně vytříděna a vybrané modely jsou označeny interním číselným kódem a 

zařazeny do systému. 

 

3) Třetím příkladem je tvorba kolekce WEINBRENNER, což je značka pod kterou 

výrobní divize Dolní Němčí vstoupila v srpnu roku 2011 na evropský trh. Projekt 

těchto kolekcí vzniká u italských designerů v Padově a má celoevropský formát. 

V Itálii vznikne pilotní vzorek, který se následně upravuje ve výrobní divizi Dolní 

Němčí do sebemenších detailů. Po konečném odsouhlasení v Padově je na světě 

kolekce, kdy stejný typ boty koupíme v Itálii, Francii, Švýcarsku, Španělsku, Polsku 

aj. evropských zemích.  

 

3. Krok 

Samostatnou kapitolou je výběr kopyta (to podléhá stanoveným normám, co se týče délky 

a objemu) může se však odlišovat v detailech dle typů tvořených modelů. Model dřevěného 

kopyta vytvoří modelář, tak aby seděl do vybrané podešve a zároveň splnil požadavek 

zákazníka. 

 

Tvorba kopyta 

Tvorbě kopyta se věnuje spousta času a energie, protože správně vytvořené kopyto je 

základem pohodlí a rozhodujícím faktorem pro úspěšnost prodejnosti konkrétního modelu 

(vzoru). Jak již bylo podotknuto výše, základ kopyta podléhá stanoveným normám. Hlavní 

důraz se klade na správný výběr tzv. „obvodové skupiny.“ Měří se obvod nártu. Kopyta jsou 

řazena abecedně od E – nejmenší až po K – největší. Všeobecně je známo, že nejužší nohy 

mají Angličané a jihoevropané (E, F), středoevropané (G), Skandinávci (H, I).  

 

4. Krok 

Výroba pilotního vzorku přímo ve výrobě (jedná se o půl páru). Po schválení pilotního 

vzorku proběhne tzv. zkouška nošením. Více lidí, stejné velikosti nohou, po dobu několika 

dnů, testuje kvalitu a pohodlí tvořícího se vzoru. Všechny poznatky se po připomínkách 

zkoušejících, konzultují se zákazníkem a dělají se korekce na modelovém kopytě tak dlouho, 

až dojde ke schválení. 
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5. Krok 

Proběhne předkalkulace, potvrdí se dostupnost výrobního materiálu a všech potřebných 

polotovarů v daném termínu. 

 

6. Krok 

Zakázka se vloží do systému plánování pod číslem, které určuje, kdy přesně byla zakázka 

přijata a zároveň je přiřazen termín dodání. 

 

7. Krok 

Modelář rozkreslí dle interního počítačového programu všechny díly, z kterých se bota 

skládá do počítače a následně upraví, aby co nejlépe do sebe zapadly a svou skladností šetřili 

náklady na usňový materiál, který tvoří asi 40% ceny boty. Následně se opět ručně dle 

papírových šablon vykrojí vzorek a ten se přizpůsobuje schválenému kopytu opět s ohledem 

na úsporu materiálu. Po posledních zkouškách na středové velikosti vyráběného sortimentu se 

vyrobí okrajové velikosti (nejmenší a největší) a dle počítačového programu se rozvedou 

všechny velikosti, které zakázka obsahuje. 

Elektronickou poštou modeláři odešlou rozkreslené díly konkrétního vzoru výrobcům 

vysekávacích nožů. 

 

8. Krok 

Vytvoření technické dokumentace, postup prací v manipulaci, šicí a konfekční dílně. 

 

9. Krok 

Freezing je pojem u firmy Baťa, kdy se zařadí výroba na konkrétní týden. V tuto dobu je 

veškerý materiál a všechny polotovary potřebné k výrobě skladem v Dolním Němčí pod 

výrobním číslem dané zakázky. 

 

3.1.2 Účetnictví ve výrobní divizi Dolní Němčí 

Účetnictví výrobní divize Baťa a.s. Dolní Němčí je rozděleno na dvě fáze. První fází je 

finanční účetnictví, ve kterém probíhají veškeré finanční operace firmy. Druhou fází je 

skladové účetnictví, kde se účtuje o nákupu materiálu, výdeji materiálu do výroby, prodeji 

hotových výrobků atd.  
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Finanční oddělení této firmy, kde jsem vykonávala svou praxi, je složitější, poněvadž se 

zde používají nejen české a slovenské, ale i mezinárodní standardy, které se od těch našich 

podstatně liší. Musí se zde proto sledovat jak firemní celosvětové požadavky na zpracování 

účetní agendy, tak i požadavky států ČR a SR.  

Finanční účtárna každý týden připravuje zprávy zahrnující počet vyrobených a prodaných 

párů, obrat a marži, které se porovnávají s údaji za stejné období minulého roku. Tyto zprávy 

se posílají na centrálu firmy Baťa. Důležitým úkolem finančního oddělení je také příprava 

firemního rozpočtu, který vychází z plánů obchodního oddělení a ostatních útvarů. 

Softwarové zpracování: 

Výrobní divize Dolní Němčí má zřízeny dva sklady materiálu. Hlavní sklad materiálu, 

který je účtován v systému COINS a sklad vzorků materiálu veden v systému TOP – RIS je 

skladem pro potřeby modelářské činnosti při tvorbě nových modelů před výrobou.  

Tab. 3.1 Ukázka rozdělení účtů na analytické účty 1. účtové třídy u firmy Baťa: 

111005 – pořízení materiálu – přímý 112010 – materiál na skladě – přímý 

111012 – celní náklady 112012 – nespotřebovaný materiál na dílně 

111013 – dopravní náklady 112013 – materiál na úpravě 

111014 – ostatní náklady pořízení 112014 – materiál na skladě – vzorky 

111113 – dopravní náklady EU 112020 – materiál na skladě – režijní 

111114 – ostatní náklady pořízení EU 112030 – materiál na skladě – opravny 

111150 – pořízení materiálu EU 112049 – přesuny mezi sklady 

111190 – oceňovací odchylka k materiálu 112190 – oceňovací odchylka k mat. na skladě 

 

123010 – hotové výrobky 

123020 - vzorky 

123030 – výrobky v reklamaci 

123190 – oceňovací odchylka k výrobkům 

 

Ukázka rozdělení účtů na analytické účty 3. účtové třídy u firmy Baťa: 

311010 – odběratelé tuzemsko – krátkodobé 321005 – investiční dodavatelé – tuzemsko 

311020 – odběratelé tuzemsko  - dlouhodobé 321010 – neinvestiční dodavatelé – tuzemsko 

311111 – odběratelé BSO – krátkodobé 321105 – investiční dodavatelé – zahraničí 

311117 – odběratelé zahraničí – reklamace 321110 – neinvestiční zahraniční dodavatelé 

311120 – odběratelé zahraničí – dlouhodobé 321111 – zahraniční dodavatelé BSO 

311121 – odběratelé BSO - dlouhodobé 321115 – investiční dodavatelé EU 

311150 – odběratelé EU 321150 – zahraniční dodavatelé EU 

311151 – odběratelé – BSO EU 321151 – zahraniční dodavatelé - BSO, EU 

311152 – odběratelé – Baťa Slovensko 321152 – dodavatel BATA Slovensko 

Zpracování: vlastní, dle zdrojů poskytnutých firmou 
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Podrobnější postup účtování spolu s tvorbou kalkulací uvedu na konkrétním příkladu 

jedné zakázky z roku 2012. Jedná se o zakázku na pánskou polobotku od odběratele XENA.  

Nejprve se musí zpracovat kalkulace na požadovaný vzor. 

3.2 Kalkulace na požadovaný vzor 

Ve výrobní divizi se v procesu vývoje výrobku provádí nejdříve kalkulace vzorků. Každý 

výrobek vyráběný v továrně Dolní Němčí je provázen průvodkou. Ta slouží jako podklad pro 

jeho tvorbu ceny. Oddělení kalkulací obdrží od vývojového oddělení šablony vzoru 

elektronickou cestou a zpracuje je. Pro výpočet spotřeby plošných materiálů, jak usňového, 

tak textilního se používá systém SATRA. Kromě spotřeby materiálu nám systém poskytuje 

podklady pro výpočet mezd (minuty potřebné pro vysekávání vzoru – SPM).  

Mzdy vzorku jsou odhadovány. Kalkulantky při tom využívají zkušenosti z tvorby 

výrobních vzorů. Potřebné celkové minuty práce na vzor se násobí hodnotou střední tarifové 

třídy. Následně, pokud je výrobek skutečně prodán a zařazen do výroby se sestavuje výrobní 

kalkulace. 

Při ocenění vzorku nebo výrobního artiklu se kalkulace skládá ze spotřeby materiálu, 

mzdových výrobních nákladů, výrobní režie a marže.  

3.3 Kalkulace výrobního vzoru 

Šablony výrobních vzorů jsou od modelářů do kalkulace předány opět elektronicky, 

tentokrát však s ohledem na požadavky výroby tj. včetně specifik jako rozvádění na velikosti, 

popřípadě centry. 

Výstupem ze SATRA je jednak vlastní kalkulace plošných materiálů, zahrnující také 

specifika materiálu: U usní se jedná o typ materiálu - hověziny, vepřovice, štipenky, 

provrstvené usně, skopovice a jiné. Dále o jejich úpravu (ořezané, neořezané, krupony, 

krajiny…) a velikost usní. U textilu jde o jeho šířku a počet sekaných vrstev. Druhý podklad 

pro vlastní sekání, jak usní, tak textilu jsou sekací lístky (spotřeba materiálu a potřebné 

minuty na práci pro požadované páry vzoru). 

Ve firmě Baťa a.s., výrobní divizi Dolní Němčí jsou jednotlivé dílny děleny podle čísla 

na: 

 č. 405 - usňová manipulace,  

 č. 408 - textilní manipulace,  
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 č. 410 - šicí dílna,  

 č. 420 - spodková dílna,  

 č. 450 - vzorková výrobna, 

 č. 499 - příprava spodkových komponentů a skládání krabiček. 

405 – usňová manipulace 

Zde se pracuje na vysekávání dílců z usní. Potřebné minuty pro vysekání usní jsou 

výstupem SATRY. V sekacím lístku, na určité množství páru, je tabulka, v níž si mistr sekací 

dílny zaznačí spotřebu a minuty potřebné pro odpovídající kvalitu vydaného materiálu. Dále 

se v dílně 405 kalkulují další práce jako je různé ražení, číslování, sekání pružinek, suchých 

zipů, vychystávání materiálu atd.   

 

408 – textilní manipulace 

V textilní manipulaci se vysekává doplňkový materiál, jako jsou například opatky, 

tužinky apod. Materiály na tomto oddělení se měří v běžných metrech, popřípadě v metrech 

čtverečných a skládají se do vrstev. Pro měření sekání textilních materiálů ve vrstvách se 

používá standardní BATA SYSTÉM (SBS).  

Standardní Baťa systém 

Jednotlivé operace podle technologického postupu příslušné dílny jsou analyzovány 

WORK – FAKTOR metodou. Při této metodě jsou jednotlivým fázím každé operace 

přiřazovány standardní časy, které jsou vedeny v tabulkách pro detailní pohybové analýzy. 

Tabulky pro pohybové analýzy mají kalkulanti k dispozici pro většinu činností, jako jsou 

např. sekání usní, textilu, šití, značení, kosení, operace spodkové dílny atd. Kromě 

standardních tabulkových analýz je možné vypracovat individuální Work-Faktor analýzy. 

Z vytvořených operací se sestaví postup prací (dle technologického postupu), tzv. WAGE 

MASTER pro jednotlivé výrobní úseky. Toto se využívá jednak pro ohodnocení vzorku, a 

jednak jako podklady pro výplaty. 

 

410 – šicí dílna 

Na šicí dílně se již kompletují díly připravené na odděleních 405 – usňová manipulace a 

408 – textilní manipulace. Pro vytvoření SPM šicí dílny se používá standardní Baťa systém. 

Výkonnost šicí dílny je závislá od množství párů objednané série. 
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420 – spodková dílna 

Spodková dílna je, co se týče ohodnocení pracnosti proti šicí dílně relativně jednodušší, 

operace jsou standardnější. Používá se taktéž standardní Baťa systém. 

 

Podrobnější analýzou kalkulačního oddělení týkající se výše uvedených dílen se práce 

zabývá v poslední části. 

 

3.3.1 Spotřeba materiálu 

Při kalkulaci se rozepisuje na každou dílnu jednotlivý materiál, dle množství na 1 páru, 

vyčíslený ve skladové ceně. Celková částka na určitý druh materiálu je potom součtem 

vypočtené spotřeby a skladové ceny. Spotřeba materiálu jednotlivých dílen je uváděna ve 

výrobní průvodce, která obsahuje spotřebované množství za pár, cenu za pár a celkovou cenu 

za pár. 
31

 U jednotlivých dílen spotřeba činila: 

 405 - usňová manipulace  141,0640 Kč 

 408 – textilní manipulace    44,9420 Kč 

 410 – šicí dílna       5,8806 Kč 

 420 – spodková dílna   136,3632 Kč 

Celková spotřeba materiálu na pánskou polobotku činí  328,2498 Kč. 

 

3.3.2 Mzdové výrobní náklady 

Nejprve se spočítá kolik času je potřeba na vysekání jednotlivých dílců, na ušití vrchů a 

na samotnou kompletaci výrobku. Sečtením mzdových nákladů za jednotlivé dílny vznikne 

celková mzda na 1 páru. Průvodky dílen obsahují: 

 první sloupek určuje pořadové číslo operace,  

 druhý sloupek číslo tvorby operace, pod kterým je v systému, 

 třetí sloupek název operace, která se provádí v jednotlivých odděleních, 

 čtvrtý sloupek třídu, pod kterou je daná operace zařazena. Všechny úkolové činnosti 

ve výrobě jsou zařazeny do 6 tarifních tříd dle jejich náročnosti vnitřním předpisem a 

každému pracovníkovi je přiřazeno číslo od 1 – 6. Čím větší číslo tím méně náročnější 

práce, 

                                                 
31

  Příloha č. 1 – výrobní průvodka spotřeby materiálu 
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 pátý sloupek mzdu za 100 minut práce, 

 šestý sloupek čas v minutách na výrobu 100 párů, 

 sedmý sloupek mzdu za 100 párů,  

 osmý sloupek (denní výkon) počet párů vyrobených za 450 min. (7,5 hod.).  
32

 

 

V průvodce nás především zajímá sloupec šestý – čas v minutách na výrobu 100 párů a 

sedmý sloupec - kolik činila mzda za 100 párů. V průvodce se to uvádí na 100 párů, v tabulce 

3.2 to již uvádíme přepočteno na 1 pár.  

 

Tab. 3.2  Mzdové náklady v jednotlivých dílnách 

Dílna Spočtený čas v min. na 1 

pár 

Mzda na 1 pár 

405 – usňová manipulace 3,2481 4,1342 

408 – textilní manipulace 2,0832 2,3897 

410 – šicí dílna 33,4787 38,4864 

420 – spodková dílna 18,0069 20,3575 

450 – vzorková výrobna 2,7000 3,5775 

499 – příprava spodkových 

komponentů a skládání 

krabiček 

1,3421 1,6615 

Celkem 60,859 70,6068 

Zpracování: vlastní, dle poskytnutých podkladů firmy 

U mzdových výrobních nákladů nesmíme opomenout, že firma si k nim připočítává 

benefit. Benefit se udává procentem z přímé mzdy a je to taková rezerva na výdaje, které 

nejsou obsahem kalkulace (obsahuje náklady na dovolenou a ostatní kalkulované mzdové 

položky).  

Mzdové výrobní náklady  70,6068  

+ benefit    105%    74,1371  

 

Celkové mzdové výrobní náklady činí  144,7439 Kč. 

 

                                                 
32

  Příloha č. 2 – mzdové náklady jednotlivých dílen 
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3.3.3 Výrobní režie 

Ve firmě se k celkové kalkulaci za materiál a mzdové náklady připočte ještě výrobní 

režie. Náklady režie jsou udávané částkou na pár. Různé hodnoty režie se přiřazují pro obuv 

dětskou, dámskou a pánskou. Částky se rozpočítávají z plánovaných párů příslušné kategorie 

a plánovaného objemu všech režijních nákladů. Do výrobní režie jsou zahrnuty položky – 

elektrická energie, voda, plyn, doprava, náklady na výrobní zařízení a náklady na režijní 

pracovníky. Režie jsou stanoveny vždy na začátku roku a jsou po celý rok pevné a neměnné.  

Pro rok 2012 je hodnota režie: 

 pro pánskou obuv 82 Kč 

 pro dámskou obuv 72 Kč  

 pro dětskou obuv 42 Kč. 

Poslední součástí kalkulace je výrobní marže. Marže se počítá procentem ze součtu 

nákladů materiálových, mzdových a režijních. Opět se porovnávají plánované vyrobené páry 

a objem plánovaných marketingových nákladů a očekávaného zisku. Hodnota režií, benefitu 

mezd a procento marže vychází z rozpočtu pro daný rok. Marže pro rok 2012 činí 8%. 

 

3.3.4 Kalkulační vzorec firmy 

 

Spotřeba materiálu  328,2498 

Mzdové náklady  144,7439 

Výrobní režie      82 

Vlastní náklady výroby 554,9937 

Marže  8%     44,3995 

Cena    599,3932 

 

Navrhovaná prodejní cena pánské polobotky činí  599,3932 Kč. 

 

Velmi důležitým faktorem je také množství objednané obuvi. Mezi malosériové 

objednávky se, ve společnosti Baťa a.s., řadí všechny, které čítají méně než tisíc párů. 



31 

 

Všechny objednávky nad tisíc párů výše se řadí do pojmu velkosériová objednávka. Větší 

množství párů proto staví nákupní oddělení do výhodnější pozice při nákupu materiálů a při 

výběru dodavatelů. Podrobněji se budu tématikou malosériové a velkosériové výroby, 

z hlediska ekonomického pohledu, zabývat v závěrečné části svojí bakalářské práce. 

Podle počtu objednaných párů vypočte nákupní oddělení celkovou spotřebu jednotlivých 

materiálů. Jedná se o usně, textilní materiál, ozdoby, nitě, lepidla, jehly, krémy, kartonáže atd. 

Současně nákupci zkontrolují, kolik daného materiálu mají skladem, protože je hodně tzv. 

spotřebního materiálu, který se kupuje průběžně, a objednají ten materiál, který chybí. 

Nejprve si materiál u svých dodavatelů telefonicky domluví s tím, kdy je nutné materiál dodat 

do výrobní divize. Následně vystaví v systému objednávku a tu odešlou e-mailem a současně i 

poštou. Vyčkají na potvrzení e-mailové objednávky a originál bývá zaslaný s potvrzením 

dodavatele spolu s fakturou. 

3.4 Příjem zboží dle kalkulačního množství 

Každá dodávka musí obsahovat následující: 

Adresu kupujícího, v tomto případě Baťa, a.s. ulice Dlouhá 130, 762 22 Zlín. Tato adresa 

je uvedena na výpisu OR. Místo určení dodání Baťa, a.s. Dolní Němčí, IČ, DIČ, název banky 

a název účtu. 

Adresa dodavatele – číslo dodávky, datum vystavení dodávky, datum dodání dodávky, 

splatnost, která bude uvedena na faktuře zboží, měna, druh dopravy, název a množství 

dodaného zboží včetně ceny, která byla dohodnuta. Podpis a razítko objednavatele. 

Při každé dodávce objednaného zboží, přijme finanční účtárna dodavatelskou fakturu, 

kterou následně přijme do své evidence a předá k dalšímu zpracování do skladu. 

Při příjmu materiálu skladník zkontroluje množství dodaného materiálu dle dodacího 

listu. Po přepočítání a přeměření vystaví skladník „malou“ ručně psanou příjemku na sklad. 

Tyto příjemky jsou číslované a tvoří tak posloupnou řadu. 
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Příjemka musí mít tyto náležitosti – hlavičku firmy, tzn. Baťa, a.s., číslo příjemky, 

přijímací útvar, vydávající útvar dodavatele, kód položky, název položky, množství, měrnou 

jednotu, podpis skladníka a datum. 

                                                 
33

  Příloha č. 3 – malá ručně psaná příjemka 
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Současně si skladník připíše přijaté množství na skladovou kartu, která je na jednotlivých 

druzích materiálu připevněna k možné kontrole a hlavně k evidenci pohybu materiálu. Na 

skladové kartě je název materiálu, datum příjmu nebo výdeje a konečný stav materiálu po 

provedené operaci, příjmu nebo výdeje. 

Následuje předání „malé“ příjemky skladové účetní. Ta podle kódu položky zavede 

příjemku do systému COINS. Pro lepší orientaci ve skladových materiálech má firma Baťa 

zavedeny druhy materiálu podle prvního čísla pětimístného skladového kódu.  

1. Usně 

2. Vrchy z kooperace 

3. Podešve 

4. Lepidla 

5. Drobný materiál (ozdoby, kroužky…) 

6. Kartonáž 

7. Textilní materiál 

Příjemka je doklad vztahující se ke skladovému hospodářství. Je na ní zaznamenán 

jednorázový příjem zboží na sklad. Na příjemce je možné přijímat i více druhů zboží. 

Příjemka se vystavuje ve skladu odběratele. 

Náležitosti skladové příjemky – datum pořízení, číslo příjemky v systému, číslo „malé“ 

příjemky, jednotlivé druhy přijímaného materiálu, včetně kódu, množství, skladovou cenu a 

podpis vystavujícího.  

Zaúčtování příjemky:  

         112010                      111005 

                                Příjemka 

 

112010 - materiál na skladě 

111005 – pořízení materiálu 

 

Materiál se přijímá ve skladových cenách, které jsou pevně dány na začátku roku a 

v pololetí vždy po přecenění skladu. Přecenění se uskutečňuje po provedených řádných 

inventurách vzhledem k finanční situaci dané doby. (např. změna kurzů ČNB) 
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Současně ve finanční účtárně probíhá zaevidování dané faktury do systému SAUL. Po 

zaevidování je faktura vrácena zpět ke skladové účetní. Ta provede kontrolu, přidá všechny 

potřebné doklady k faktuře, dodací list, příjemku, malou příjemku a potvrzenou objednávku. 

Vše na závěr podepíše skladová účetní, která odpovídá za věcnou správnost, a její nadřízený, 

který operaci schválil. Poté fakturu předá zpět do finanční účtárny, kde proběhne její 

zaúčtování. 

Příklad: Zaúčtování přijaté faktury za kartonáž č. 21200087. Faktura byla přijata do 

finančního účetnictví firmy Baťa pod interním číslem N 70/48. N 70 je fakturační deník 

přijatých faktur za materiál - tuzemsko. Číslo 48 je pořadové číslo v číselné řadě přijatých 

faktur daného deníku. 

Ve firmě existuje číselník deníků přijatých faktur podle jejich druhu, např.: 

 N 70 – faktury za materiál tuzemsko 

 N 80 – faktury za režijní (ostatní) materiál a služby 

 N 68 – faktury za náhradní díly 

 N 90 – investiční faktury 

 N 63 – zahraniční faktury atd. 

Podle vyplnění hlavičky faktury se jedná o kartonáž, která byla přijata na sklad. 

Zaúčtování faktury: 

          111005              321010                             343420                          548050 

                     Dodavatelská faktura 

              DPH 

 111190                            Haléřové vyrovnání 

                       Oceňovací odchylka 

 

 

111005 – příjem na sklad materiálu      25 190,35 Kč 

321010 – dodavatelé tuzemsko (celková částka faktury k úhradě)  28 228 Kč 

343420 – DPH vyčíslené na faktuře        4 705 Kč 
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548050 – haléřové vyrovnání dokladu           - 0,15 Kč 

111190 – oceňovací odchylka k materiálu      - 1 667,20 

 

Oceňovací odchylka se vypočítá jako zbývající rozdíl k celkové částce faktury, tzn. na 

straně D je celková částka, na straně MD se sečtou DPH, haléřové vyrovnání a příjemka. 

Zbylá částka je rozdíl, který se zaúčtuje jako oceňovací odchylka. To je rozdíl, který vznikne 

v případě jiné skladové ceny, než je cena fakturační. Například u výše jmenované faktury je 

cena prodejní (fakturační) 9,03 Kč za kus bez DPH, cena skladová (viz příjemka) je 9,670 Kč 

za kus. Z toho plyne vzniklý rozdíl 0,64 Kč na 1 kus. Při nákladu 2 605 kusů činí oceňovací 

odchylka 2 605 ks   0,64 Kč = 1 667, 20 Kč. Tento rozdíl se zaúčtuje ve prospěch firmy, 

protože při měsíční závěrce se účty skupiny 111… rozpouštějí do nákladů. 
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3.5 Výdej skladového materiálu do výroby 

Kalkulace na daný vzor určí spotřebu všech materiálů na jednu páru. Na základě 

vypočtené spotřeby materiálu vypíše skladník „malou“ ručně psanou výdejku podle kódu 

požadovaného druhu materiálu. Výdejku odevzdá skladové účetní, která podle počtu 

objednaných párů vydá ze skladu na základě výdejky potřebný počet materiálu. Výroba 

z tohoto materiálu vyrobí hotové výrobky a podle odváděcího výkazu jsou přijaty na sklad 

hotových výrobků. 

Zaúčtování výdejky:  

         112010                                501570 

           Výdejka 

 

112010 – materiál na skladě 

501570 – přímý materiál normovaný 
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  Příloha č. 4 – dodavatelská faktura č. 2120087, rozúčtování faktury 



35 

 

3.6 Příjem na sklad hotových výrobků 

Skladová účetní po dokončení výroby daného vzoru obdrží od skladníka hotových 

výrobků tzv. odváděcí výkaz.  

Náležitosti odváděcího výkazu – číslo dílny, která obuv vyráběla, číslo dodávkového 

příkazu, číslo plánu (kdo přiděluje a proč), číslo vzoru (Baťa artikl), artikl odběratele např. 

pánský celorok, odběratel, termín dodání, počet celkem odvedených párů z výroby, počet 

kartonáže (beden), podpis odvodu z výroby (balič), podpis skladníka, který obuv převzal na 

sklad hotových výrobků. 

Na základě tohoto výkazu vystaví skladová účetní příjemku na sklad hotových výrobků. 

Hotové výrobky jsou vedeny v systému SAUL. Pokud je již skladová karta zavedena, účetní 

pouze připočte počet odvedených párů na sklad. V případě, že karta není zavedena, musí být 

zavedena karta nová. 

Náležitosti skladové karty – číslo dokladu (u firmy Baťa např. 31601 – sklad hotových 

výrobků), číslo materiálu (tj. číslo dodávkového příkazu), název materiálu (tj. číslo vzoru 

z odváděcího výkazu), skladová cena (dle kalkulace) a počet párů. 
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Zaúčtování příjemky na sklad hotových výrobků: 

           123010             613001 

 

 

123010 – hotové výrobky 

613001 – změna stavu výrobků 

 

Následuje prodej (fakturace) daného vzoru dle objednávky. Prodej výrobků probíhá 

v několika kategoriích: 

 Tuzemsko, 

 Zahraniční, 

 Zahraniční EU, 

 Baťovy prodejny spadající do EU, 
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  Příloha č. 5 – skladová karta, odváděcí výkaz, příjemka na sklad 
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 Baťovy prodejny nespadající do EU,  

 Vnitrofakturace. 

Fakturace za prodej výrobků probíhá ze skladu hotových výrobků a následně po týdenní 

účetní závěrce je převedena do finančního účetnictví. Finanční účtárna každý týden připravuje 

zprávy zahrnující počet vyrobených a prodaných párů, obrat a marži, které se porovnávají 

s údaji za stejné období minulého roku. Tyto zprávy se posílají na centrálu firmy Baťa. 

Důležitým úkolem finančního oddělení je také příprava firemního rozpočtu, který vychází 

z plánů obchodního oddělení a ostatních útvarů. 

Postup při pořizování faktury v systému Saul 

Skladník vystaví „malou“ ručně psanou výdejku ze skladu. Výdejka musí obsahovat tyto 

povinné údaje – logo vydávající firmy (Baťa a.s.), číslo výdejky (každý sklad má svou 

číselnou řadu), datum vystavení výdejky, číslo objednávky daného zboží, kód položky, název 

položky (číslo položky, artikl), vydávané množství párů a podpis skladníka. 

Podle takto vypsané výdejky vyhotoví skladová účetní fakturu.  V systému se začíná ve 

skladovém účetnictví zavedením expedičního příkazu (tj. dodacího listu). 

Data hlavičky – automaticky se nastaví číslo dokladu (zadaná číselná řada v číselníku), 

vyplníme IČ odběratele, systém vybere z číselníku veškeré údaje odběratele, automaticky se 

nastaví v dokladu období, měna, datum pořízení dokladu a vyplníme způsob úhrady faktury. 

Data položky – vyplníme číslo položky dle malé výdejky, číslo vydávajícího skladu, 

sazbu DPH (S – snížená, Z – základní), expedované množství, měrnou jednotku (pár), cena 

výrobku bez DPH, systém přepočte cenu výrobku včetně DPH, dle uvedené sazby, provedeme 

vyskladnění výdejky (automaticky) a následuje vystavení faktury. Saul si vygeneruje potřebná 

data jak z dodacího listu, tak z výdejky. 

Náležitosti faktury – číslo faktury, IČ, DIČ, adresa dodavatele, banka, bankovní spojení, 

IČ, DIČ a adresa odběratele, způsob úhrady, datum splatnosti, kód zboží, název zboží, 

množství a cena. 

Fakturu účetní zaúčtuje do účetnictví firmy následovně 

        601020                        311010              343520 

                        Vystavená faktura   DPH 
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601020 – tržba za vlastní výrobky  

311010 – odběratelé tuzemsko 

343520 – DPH – výstup základní sazba tuzemsko  

Současně se zaúčtování faktury do účetnictví se zaúčtuje i výdejka ze skladu k dané 

faktuře. 

Zaúčtování výdejky 

        123010                      613001 

                                     

 

Výdejka je zaúčtována ve skladových cenách dle skladové karty. 
36

 

Po kontrole všech náležitostí a údajů nechá účetní podepsat vystavenou fakturu svému 

nadřízenému (u firmy Baťa je vnitřní směrnicí stanoven podpisový řád a vystavené faktury za 

hotové výrobky podepisuje ředitel výrobní divize) a fakturu s dodavatelským listem zašle 

odběrateli. Spolu zašle i další dodací listy k podpisu odběratelem o převzetí zboží. Pro 

kontrolu a nutnou archivaci dle zákona fakturu, malou výdejku, potvrzený dodací list a 

výdejku ze skladu založí do své evidence. K faktuře se zakládá i výdejka ze skladu, a to proto, 

že výdejka ze skladu je ve skladové ceně, ale dodací list pro odběratele je již v ceně prodejní 

(částka Kč z faktury základ DPH). 

Rozdíl mezi výdejkou a dodacím listem je v případě vyšší ceny na výdejce ziskem pro 

firmu, v opačném případě, tj. že základ daně na faktuře je nižší, než částka na výdejce, v tom 

případě to pro firmu znamená ztráta.  
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4 ANALÝZA 

4.1 Analýza tvorby kalkulace ve firmě 

Firma Baťa a.s. výrobní divize Dolní Němčí, jak je zdůrazněno již v předcházejících 

částech, je výrobcem pouze objednávek na zakázku. Není výrobcem, který vyrobí zboží na 

sklad, a následně hledá pro toto zboží odbyt. Všechno, co se připravuje pro finální výrobu, 

podléhá přesně formulovaným firemním pravidlům, kde správná kalkulace je alfou a omegou 

ziskovosti, či ztráty podniku. Veškeré pracovní úkony, na všech výrobních odděleních, jsou 

měřené a přepočítávané, dle náročnosti operace, na konkrétní hodinový výstup. Záznamy a 

rozbory, již dříve vyrobených a ve výrobě ověřených výrobků, slouží kalkulačnímu oddělení 

k rychlým analýzám nových artiklů, které se připravují do výrobního procesu. Vždy se tyto 

záznamy uchovávají, pod přiděleným výrobním číslem a nákresem, v kalkulačním archívu. 

Každý artikl má svoji dokumentaci, v které se zaznamenává, jaký druh materiálu se použil, a 

za jakou cenu byl přijatý na sklad. Hodně důležitou informací pro kalkulační oddělení je fakt, 

kolik výrobních minut bylo zapotřebí, pro každé výrobní oddělení, na výrobu jednoho páru. 

Tyto informace slouží pro rychlý výpočet předběžné ceny. Minuty stanovené na výrobu 

jednoho páru jsou hodně přesným ukazatelem hodinového výstupu práce na každém oddělení. 

Výpočty minut neslouží pouze ke stanovení konečné ceny za práci na konkrétním artiklu, ale 

zároveň jsou důležitým ukazatelem pro oddělení plánování. Kalkulační oddělení si rozdělí 

výpočty nákladů podle jednotlivých dílen. Tato oddělení mají přiřazena čísla podle pravidel, 

která jsou stanovena jednotně pro všechny výrobní divize společnosti Baťa a.s. 

Začíná se oddělením 405 - usňová manipulace, kde se zpracovávají informace o 

usňových materiálech. Jedná se o to, jaký druh materiálu se použije a za jakou cenu za metr 

čtvereční. Následně se musí vypočítat, jaké množství materiálu bude potřeba na výrobu 

jednoho páru, a které díly se na tomto oddělení budou manipulovat (vysekávat). Všechny 

propočty se provádí v systému SATRA. Kalkulační oddělení obdrží, elektronickou poštou, 

rozkreslené díly z oddělení vývoje (modelárny). Každý jednotlivý díl (vysekávací nůž) 

dostane číslo vyráběného artiklu se specifikací, která určí, na kterém oddělení se bude 

používat, a kolik dílů se, konkrétním nožem, bude manipulovat při výrobě jednoho páru. Po 

zadání všech určených nožů, a po zadání výměry usňového materiálu (každý druh materiálu 

má svoji standardní velikost), systém SATRA vypracuje ideální skladnost nožů tak, aby se 

useň využila s minimálním odpadem. Dále přiřadí ke každému noži spotřebu materiálu a určí 

čas potřebný na vymanipulování jednoho páru. Tyto informace kalkulační oddělení 

zaznamená do výrobního popisu (PRODUCTION GUIDE). Pro potřeby oddělení manipulace 
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připraví systém SATRA tak zvané sekací lístky, na kterých vedoucí manipulace zaznamená 

procentuální využitelnost zpracovávaných usní a podle tabulky se určí množství materiálu a 

minuty, které jsou určeny na vymanipulování konkrétního počtu párů. Po ukončení práce se 

veškeré sekací lístky vrací zpět do kalkulačního oddělení, kde se vyhodnotí skutečná a 

plánovaná spotřeba materiálu. Navíc se ještě vyhodnocuje každý manipulant jednotlivě, 

protože useň je, co se týká nákladů na výrobu, tou nejnákladnější investicí. 

Dalším oddělením je textilní manipulace 408. U tohoto oddělení kalkulace využívá 

rovněž systém SATRA. Stejným postupem, jako u oddělení 405, kalkulant zadá do systému 

šablony nožů pod přiřazenými čísly a určí, které druhy materiálů se budou těmito noži sekat. 

Rozdíl mezi usňovou a textilní manipulací je v tom, že v textilní manipulaci se kalkuluje 

sekání materiálů ve vrstvách. Používají se materiály dodávané v běžných metrech, které se 

před zpracováním naskládají, v délce několika metrů, na sebe a vysekají. Kalkulační oddělení 

přesně určí, které druhy materiálů se budou sekat ve dvou, pěti, popřípadě v deseti vrstvách. 

Podle šířky materiálu SATRA vypočítá spotřebu v metrech čtverečních a výrobní čas. 

Všechny údaje se opět zaznamenají do PRODUCTION GUIDE, kde jsou ke každému druhu 

materiálu přiřazené nože a spotřeba. Obdobně, jako u usňové manipulace, SATRA zpracuje 

tabulku, která je vodítkem při sekání na oddělení 408. 

Další pracovní úkony, které se na oddělení manipulace provádějí (štípání dílců, 

vychystávání po sortimentech do šicí dílny, číslování, ražení a jiné), zpracovává kalkulační 

oddělení podle analytických příruček STANDARD BATA SYSTEM (SBS). Tyto příručky 

detailně mapují všechny pracovní úkony, které se používají při výrobě obuvi, a ke každému 

úkonu se určí potřebný čas. Kalkulant tyto časy zakalkuluje a zařadí podle náročnosti do 

výkonových tříd. 

Nejsložitěji se tvoří kalkulace na oddělení 410 - šicí dílna. Jednak na tomto oddělení 

pracuje největší procento zaměstnanců a jednak je zde nejvíce pracovních úkonů. Všechny 

pracovní činnosti se kalkulují podle, výše zmiňovaných, příruček (SBS). K těmto již 

analyzovaným činnostem musí kalkulační oddělení připočítat délku šité dráhy. Tyto délky se 

změří podle dodaných šablon všech dílů šitého svršku a rovněž se vypočítá počet stehů do 

jednoho centimetru. Všechny získané údaje se tabulkově propočítají na jednotlivé typy strojů, 

které má oddělení k dispozici. Každá operace dostane, dle vypracovaného technologického 

postupu, pořadové číslo a zařadí se do třídy jedna až šest. Na základě vypočítaného času, 

potřebného na vykonání práce u každé jednotlivé operace, kalkulant vypočítá, jaké množství 
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párů by se mělo vyprodukovat za stanovený pracovní čas. Tato analýza se dále, ve firmě 

Baťa, uvádí pod pojmem STANDARD PRODUCTION MANUAL. U některých 

nestandardních operací, které se objeví ve výrobě ojediněle, hlavně u nových technologií, 

musí kalkulační oddělení udělat odhad a potom přímo ve výrobním procesu provést ruční 

měření stopkami. SPM, v návaznosti se zařazením určité operace do třídy, určuje mzdu 

každého pracovníka. 

Další činností kalkulace je výpočet spotřebního materiálu jako jsou jehly, nitě, lepidla, 

lemůvky a jiné. Nitě, podobně jako měření dráhy šití, se musí manuálně poměřit na ušitém 

vzorkovém svršku a k tomu připočítat nějaké procento na zapošití a protahování konců nití. 

Spotřeba lepidel se určuje tabulkově podle druhu vyráběné obuvi. 

Konfekční oddělení 420 - spodková dílna. Kalkulace tohoto oddělení se provádí stejným 

způsobem jako u šicí dílny. SPM se tvoří podstatně jednodušeji, protože operace na tomto 

oddělení, pokud se nezmění technologie, jsou standardní u téměř všech vyráběných artiklů. 

Množství spotřebního materiálu, jako jsou lepidla do napínacích strojů, hřebíky a jiné, je 

určováno tabulkově. Ostatní komponenty, které jsou součástí vyráběného produktu, jsou 

dodávány v množství na jeden pár obuvi. Všechny údaje jsou opět uvedeny v PRODUCTION 

GUIDE. 

4.2 Porovnání malosériové a velkosériové zakázky 

Jak je patrné, z předchozí práce, kde se rozebírá, jakým způsobem se tvoří kalkulace ve 

výrobní divizi Baťa a.s. Dolní Němčí, není rozdíl mezi tvorbou ceny u malosériové a 

velkosériové zakázky. Cena se vypočítá naprosto stejným způsobem, ať už se jedná o 

konečnou zakázku na pět set párů, nebo na několik tisíc párů. Všechno u malosériové zakázky 

závisí od toho, v jakém postavení se podnik, co se týče naplnění výrobní kapacity, v daném 

období nachází. Rozumí se tím, jak je naplněna výrobní kapacita podniku a jak velké ztráty si 

může podnik dovolit v investicích do výrobního zařízení.  

Dalším hodně důležitým faktorem je provedení analýzy, jak k realizaci zakázky využít již 

zařízené výrobní zařízení, po případě jak do budoucna využít nově vyrobené. Je totiž hodně 

strojů, které využívají tak zvané standardní zařízení, jako jsou tvarovací formy opatků, 

objímky na tvarování špic, formy na zažehlování pat a jiné, které se používají u více 

vyráběných produktů. Samozřejmostí malosériové zakázky je bezproblémová dostupnost 

všech výrobních polotovarů. Jedná se prioritně o usně, textilní materiály a o podešve. U 
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podešví jde hlavně o fakt, že celý velikostní sortiment je, u dodavatele podešví, již zařízen. 

Jen pro představu. Výrobní sortiment u běžné zakázky představuje asi sedm velikostí a 

průměrná cena forem na jeden pár se počítá mezi dvaceti až třiceti tisíci korunami. To, že 

malosériová zakázka se musí vyrobit na již existujících kopytech, se bere jako nepsané 

pravidlo. Kopyta jsou plastové formy, na kterých se takzvaně napínají svršky a dle 

kalkulačních propočtů a s ohledem na plánovanou produktivitu dílny, je nutné mít osmdesát 

až sto párů kopyt na jeden druh zakázky. Kalkulant musí přesně stanovit, jak produktivní 

musí být konfekční dílna a tomu se musí přizpůsobit veškeré podmínky, aby nedocházelo 

k prostojům a ztrátě produktivity. 

Pro představu, co se týká nákladů na výrobní zařízení, přikládám v této kapitole, rozpis 

veškerého zařízení, které je nezbytně nutné k výrobě. Jedná se o artikl 856-60030.2, který se 

vyrábí několik sezon. Na tomto ověřeném artiklu uděláme porovnání mezi malosériovou a 

velkosériovou zakázkou. 

Počet spotřebovaných nožů pro jednotlivé dílce odpovídá většinou počtu velikostí, menší 

počet je u dílců centrovaných (jeden nůž se používá u více velikostí). Cena 1 kusu 

oboustranného nože se pohybuje okolo 250 Kč. Počet nožů jednotlivých dílců potřebných 

k výrobě určuje modelář. 

Tab. 4.1  Náklady na vysekávací nože 

Nože Počet 

kusů 

Cena 

Vrchové - nártu 10 2 500 

Vrchové – zadní díl 

oboustranný 

10 2 500 

Vrchové - patička 10 2 500 

Vrchové - jazyk 6 1 500 

Podšívka - nártu 10 2 500 

Podšívka – zadní díl 

vnější 
10 2 500 

Podšívka - zadní díl 

vnitřní 
10 2 500 

Vlepovací stélka 10 2 500 
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Zpracování: vlastní, dle poskytnutých podkladů firmou 

 

Počet kopyt potřebných pro výrobu je 80 párů, ať už se jedná o malosériovou či 

velkosériovou výrobu. Cena 1 páru kopyta je 390 Kč. Další zařízení nezbytné k výrobě jsou 

žehličky, objímka kopyta a forma na tvarování patiček. 

Tab. 4.2  Náklady na kopyta a výrobní zařízení 

Kopyta pro 80 

párů 

31 200 

Žehličky 10 000 

Objímka kopyta 4 000 

Forma patičky 26 000 

Celkem 71 200 Kč 

Zpracování: vlastní, dle poskytnutých podkladů firmou 

Celková cena potřebná na výrobní zařízení činí 101 700 Kč. Toto jsou vlastně nejčastější 

počáteční investice, které musí podnik vynaložit, aby se mohl artikl vyrábět. 

Další velkou investicí je fakt, zda se musí zařídit sortiment podešví. Tento artikl se vyrábí 

v sortimentu 39 až 48, jedná se tedy o deset velikostí. Za kolik se pořídí jeden pár forem, se 

práce již zmiňuje výše, proto u malosériové zakázky se musí použít již zařízené podešve. 

Mezipodšívka nártu 10 2 500 

Mezipodšívka 

zadního dílu 

oboustranného 

4 1 000 

Polštář límečku 10 2 500 

Ztužení podkroužku 

oboustranné 

4 1 000 

Opatek 4 1 000 

Tužinka 4 1 000 

Výplň podešve 10 2 500 

Celkem  30 500 Kč 
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Dalším faktorem, který ovlivňuje ztrátovost u malosériových zakázek, je nižší 

produktivita výroby. Kalkulace ve firmě Baťa počítá SPM stejným způsobem, bez ohledu na 

to, jestli zakázka čítá sto párů nebo deset tisíc párů. Malosériové zakázky se samozřejmě 

projeví na menší produktivitě dílen. Největší propad v produktivitě se odráží na oddělení 410 

- šicí dílna. Podle propočtů kalkulačního oddělení je známo, že pracovnice této dílny 

dosáhnou osmdesáti procent produktivity a více, až po dvou dnech výroby, což u malosériové 

zakázky, která je menší než tisíc párů, nelze docílit. Mzdová politika ve firmě je postavena 

tak, že při objektivních příčinách ztráty produktivity, a mezi tyto se řadí i neplnění SPM u 

malosériových zakázek, je kalkulován doplatek do osmdesáti procent plnění SPM v konkrétní 

výkonové třídě, do které je pracovník zařazen. Tyto doplatky jsou vypláceny z BENEFITU.  

Pro srovnání, z pohledu vyráběných párů, mezi malosériovou a velkosériovou zakázkou, 

využijeme z kalkulace získané informace o nákladech na již zmiňovaný pánský artikl 856-

600030.2. Veškeré výrobní režie, jako jsou elektřina, voda, plyn, doprava, náklady na výrobní 

zařízení a náklady na režijní pracovníky (jedná se o všechny pracovníky, kteří nejsou zahrnutí 

v analýze SPM), jsou kalkulované v částce osmdesát dvě koruny. Náklady na zařízení, bez 

kopyt, která se u malosériové zakázky neplánují vyrábět, činí maximálně 70 500 Kč. Podle 

propočtů, roku 2011, byly náklady na výrobní režie kalkulované procentuálním rozdělením 

následovně: 

 výrobní zařízení 10 %, 

 náklady na mzdy 45 %, 

 energie 21 %, 

 ostatní náklady 24 %. 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Tab. 4.3  Analýza minimálního počtu párů 

Artikl  

856-600030.2 

Vysekávací 

nože 

Výrobní 

zařízení 

Kopyta Forma 

podešví 

Minimální 

množství 

párů 

 30 500 Kč 40 000 Kč 31 200 Kč 250 000 Kč  

1. varianta     3 720 

2. varianta     8 598 

3. varianta     12 402 

4. varianta     42 890 

Zpracování: vlastní 

Varianta číslo 1 nám ukazuje analýzu minimálního počtu párů v případě, kdy firma je 

nucena zařídit pouze výrobu nožů. Investice do nákupu vysekávacích nožů činí 30 500 Kč, 

tato minimální investice je nutná u každého nově zařízeného artiklu, a při odpisech 10%, což 

se rovná 8,2 Kč / páru, musí firma vyrobit minimálně s těmito noži 3 720 párů, aby byla celá 

investice pokryta. 

 

Druhou variantou je, že firma musí vynaložit další náklady na výrobní zařízení, jako jsou 

žehličky, objímka kopyta a forma patičky. Při nákladech do vysekávacích nožů a výrobního 

zařízení by podle propočtů měla firma vyrobit minimální počet 8 598 párů, aby bylo zařízení 

zaplaceno. Proto je nezbytně nutné, aby firma ve své strategii přijetí malosériové zakázky, 

která činí méně, než analyzované počty, které jsem uvedla ve variantách jedna a dva, 

projednala se zákazníkem možnosti opakujících se menších objednávek v různých časových 

periodách. 

 

Stejným postupem se dá udělat analýza minimálního počtu párů v případě, kdy firma je 

nucena zařídit kopyta. Počítejme 80 párů kopyt, cena jednoho páru 390 Kč. Pokud budeme 

kalkulovat minimálně 80 párů kopyt, dostaneme se k investici 31 200 Kč. Dohromady 

s vysekávacími noži a výrobním zařízením se jedná o částku 101 700 Kč, z které vyplývá, že 

je nutno získat zakázky minimálně na 12 402 párů, které tuto investici zaplatí. 
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Poslední variantou je, kdy firma musí investovat i do forem na výrobu podešví. Počítejme 

asi 25 000 za formy na jeden pár a při sortimentu 39 – 48 (10 velikostí) se jedná o částku 

250 000 Kč. Celkové náklady, nože, zařízení, kopyta, formy činí 351 700 Kč. Velikost 

zakázky v párech by měla být minimálně 42 890 párů. 

Při malosériových zakázkách se prakticky nedají ovlivnit ceny výrobních materiálů. 

Nákupní oddělení je při vyjednávání cen polotovarů, oproti velkosériové zakázce, limitováno 

minimálním množstvím. Vždy při odběru většího množství má nákupce možnost oslovit více 

dodavatelů a zajistit nižší cenu. Jako příklad práce uvádí, u analyzovaného artiklu, cenu 

usňového materiálu, při spotřebě 0,20152 metru čtverečního na jeden pár. 

Tab. 4.4  Příklad nákupu cen usní v závislosti na množství 

Počet párů Množství v m2 Kč / pár Kč / m2 

800 161 141,06 700 

10 000 2 015 134,01 665 

Zpracování: vlastní 

Dle zkušeností nákupců usní, je možné při nákupu opravdu větších množství ušetřit až 

5% nákupní ceny. U ostatních běžně používaných materiálů má firma obvykle nasmlouvané 

nejlepší možné ceny. 

4.3 Námět na opatření 

Z pohledu na veškeré aspekty, z hlediska ekonomického, které zatěžují výrobní podnik, 

při výrobě malosériové zakázky, by bylo ideální, tyto zakázky neuskutečňovat. To je však, 

podle informací vedení firmy, zcela nemožné. Pokud se dodrží zásada, že při malosériové 

zakázce se použijí zařízená kopyta, po případě se využije stávající výrobní zařízení, a 

existující podešve, tak největší zátěží je investice do sekacích nožů a doplatky za neplnění 

SPM. Jak velké doplatky budou za neplnění SPM závisí pouze na zručnosti pracovníků. 

Jedinou možností podniku, jak snížit doplatky u malosériových zakázek, je nechat ušít svršky 

v různých privátních dílnách. To se však může uskutečnit za předpokladu, že jsou tyto 

zakázky nad rámec kapacity podniku. Investice do sekacích nožů je hodně velká, navíc když 

zvážíme skutečnost, že se dají využít pouze na jeden konkrétní artikl. Druhým finančně 

zatěžujícím faktorem je zřízení skladu, kde se nože musí po výrobě uskladnit. 
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Ideálním opatřením pro výrobce obuvi, kteří mají svoji výrobu postavenou na 

malosériových zakázkách, je využít krájecí automatická zařízení. 
37

 Tato zařízení, která jsou 

propojena s počítačem, pracují bez nutnosti investice do sekacích nožů, a tudíž nepotřebují 

sklady na uložení těchto nožů. Všechny informace o tvarech řezaných dílců a počtech, 

potřebných k výrobě určeného artiklu, se digitálně nahrají do programu stroje. Na velký stůl, 

který je součástí stroje, se upevní materiál (useň, textil) a obsluha stroje, pomocí myši, skládá 

díly, které jsou na materiálu vykreslované laserem. Až zaplní celou plochu materiálu, po 

případě ukončí počet párů, které se mají řezat, zadá funkci řezání.  

Výhodou tohoto zařízení je, že nepotřebuje žádné sekací nože a je schopné archivovat 

nepřeberné množství artiklů. 

Nevýhodou je o hodně nižší produktivita ve srovnání s manipulantem pracujícím u 

klasického vysekávajícího stroje.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
37

  Krájecí automatické zařízení - http://www.atom.it/index.php/?___store=con_uk 

http://www.atom.it/index.php/?___store=con_uk
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5 ZÁVĚR 

Cíl bakalářské práce byl zaměřen na tvorbu kalkulace u konkrétní firmy. Bylo nutno 

seznámit se, prostudovat a především porozumět firemním postupům tvorby kalkulace. Při 

své praxi ve firmě jsem pochopila, jak obtížné je v obuvnickém průmyslu tvořit kalkulace 

v jednotlivých výrobních odděleních. Bylo nutné pochopit, že všechny úkony, které musí 

kalkulant použít ve svých analýzách, jsou propočítávány na výrobní čas a množství 

vyrobených párů. K těmto analýzám se používají manuály, které má společnost vypracované 

jednotně pro všechny výrobní divize ať už se jedná o výrobní divizi v Dolním Němčí nebo o 

výrobní společnosti, které se nacházejí ve světě od Jižní Ameriky přes Afriku až na Dálný 

Východ.  

V první části bakalářské práce jsem vycházela z teoretických poznatků čerpaných 

z odborné literatury. V druhé části jsem na konkrétním artiklu podle systému, který se 

používá na kalkulačním oddělení, rozepsala všechny kroky tvorby kalkulace. V poslední části 

bakalářské práce byl analyzován postup tvorby kalkulace v jednotlivých dílnách a porovnání 

malosériové a velkosériové zakázky.  

Jak již vyplynulo z práce, největším problémem pro firmu je právě malosériová zakázka. 

V případě malosériové zakázky, tedy objednávky na méně, než tisíc párů není firma schopna 

pokrýt náklady na výrobní zařízení a vždy se bude vyskytovat ve ztrátě. V závěrečné části 

práce taktéž uvádím případná opatření, jak by se firma mohla vyhnout, nebo alespoň snížit 

ztráty při malosériové zakázce, a to investováním do krájecího automatického zařízení. Po 

konzultaci s vedením firmy na toto téma, jsem dospěla k názoru, že k naplnění výrobní 

kapacity, by byla nutná jednorázová investice do čtyř strojů, která by přesáhla více jak dva 

miliony korun. Výrobní divize Dolní Němčí by však nebyla schopna ze svých zisků tuto 

jednorázovou investici uhradit. Musela by žádat o tuto jednorázovou částku vedení 

společnosti Baťa a.s. se sídlem v Torontu, a vzhledem k tomu, že vedení společnosti uvolnilo 

milionové investice do oprav budov a výrobních hal výrobní divize Dolní Němčí, byla by tato 

žádost zamítnutá. Navíc od druhé poloviny roku 2011 se výrobní divize stala evropským 

pilířem pro výrobu obuvi privátní Baťovy značky Weinbrenner a počet malosériových 

zakázek se snížil na minimum. Proto by byla investice do krájecího automatického zařízení 

pro firmu momentálně neopodstatněná. 

Hlavní cíl bakalářské práce byl zaměřen na kalkulaci u konkrétní firmy a návrh na 

opatření u malosériové zakázky. Osobně si myslím, že se jej podařilo splnit. Pokud by se 
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firma musela v budoucnu vrátit k většímu množství malosériových zakázek, měla by zvážit 

možnost investice do krájecího automatického zařízení. 
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Seznam zkratek 

a.s. – akciová společnost 

ČR – Česká republika 

D – strana účtu dal 
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EU – Evropská unie 

hod. – hodina 

MD – strana účtu má dáti 

min. - minuty 
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