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ABSTRAKT 

Téma bakalářské práce je kalkulace nákladů ve výrobním podniku. Práce je rozčleněna 

do 4 kapitol. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy spojené s kalkulačním 

systémem, přiřazování nákladů na kalkulační jednice a je zde vysvětlen samotný význam 

a vyuţití kalkulace. Cílem druhé části je provedení zhodnocení současných kalkulačních 

metod. Třetí část práce se zabývá definováním výpočtu jednicových kalkulačních poloţek 

plánových a výsledných kalkulací. Poslední část je věnována metodice rozvrhování reţijních 

nákladů na kalkulační jednice s vyuţitím moderní metody Activity Based Costing. 
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ABSTRACT 

The topic of the thesis is costs calculation in Manufacturing Corporation. Thesis is 

divided into 4 chapters. The first part explains basic terms together with the costing system, 

assigning costs to unit of calculation and there is also explained the significance and usage of 

calculation. The aim of the second part is evaluation of current calculating methods.  The third 

part defines calculation of cost unit plan and final calculation. The last part is applied to 

methodology of overhead expenses distribution to cost unit with usage of modern methods 

called Activity Based Costing. 

KEY WORDS 

Calculation, costing system, costing method, cost unit expenses, overhead expenses, 

Activity Based Costing method. 
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Úvod 

Kaţdý výrobní podnik by měl mít přehled o tom, za jaké náklady vyrábí své výrobky 

nebo poskytuje své sluţby. Bez kalkulací nelze sledovat náklady na jednotku výkonu, proto je 

kalkulace nákladů nezbytnou součástí podnikového řízení. Kalkulace kromě výpočtu 

vlastních nákladů slouţí také pro výpočet ceny, marţe a zisku na naturálně vyjádřenou 

jednotku výkonu. Kalkulace má mnohostranné vyuţití. Je významná pro stanovení 

vnitropodnikových cen výkonů, sestavování rozpočtů, limitování nákladů a pro kontrolu 

a rozbory hospodárnosti výroby a rentability výkonů. Slouţí jako informační systém podniku.  

Kalkulace souvisí s členěním nákladů na jednicové a reţijní. Této problematice je 

věnována pozornost v jednotlivých kapitolách bakalářské práce. 

Bakalářská práce má tři cíle, a to zhodnotit současné kalkulační metody, definovat 

výpočet jednicových kalkulačních poloţek a navrhnout metodiku rozvrhování reţijních 

nákladů na kalkulační jednice s vyuţitím metody Activity Based Costing.  

K tomu, aby práce naplnila uvedený cíl, je nutné vysvětlit základní pojmy, jako 

kalkulační jednice, kalkulované mnoţství a kalkulační vzorec. V práci je definován kalkulační 

systém, spojový systém kalkulací a vazeb mezi nimi, přiřazující reţijní náklady kalkulačním 

jednicím.  

Následně je věnována pozornost plnění prvního cíle bakalářské práce, a to zhodnocení 

současných kalkulačních metod. V podnicích se sestavují různé metody kalkulací v závislosti 

na účelu, podle toho, jestli jde o stejnorodou výrobu, různorodou výrobu, jestli výroba 

prochází několika fázemi apod.  

Druhý cíl bakalářské práce, definování výpočtu jednicových kalkulačních poloţek, je 

důleţitý, protoţe jejich výpočet je prvním krokem při výpočtu plánových a výsledných 

kalkulací. Výsledná kalkulace je důleţitá pro kontrolu hospodárnosti a plánová kalkulace je 

významná při plánování výkonů. 

Třetím cílem bakalářské práce je navrţení metodiky rozvrhování reţijních nákladů na 

kalkulační jednice s vyuţitím metody Activity Based Costing. Klasické kalkulační metody 

mají nedostatky pouţitých rozvrhových základen, a proto ve dvacátém století vznikla nová 

metoda Activity Based Costing, neboli procesní kalkulace. Jedná se o nejpřesnější metodu 

rozvrhování reţijních nákladů na jednotlivé kalkulační jednice.  
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1 Význam a vymezení kalkulace nákladů 

Kalkulace je historicky nejstarší, v dnešní době nejvíce pouţívaný nástroj 

hodnotového řízení v manaţerském účetnictví. Představuje výpočet vlastních nákladů, ceny, 

marţe, zisku nebo jiné finanční veličiny na naturálně vyjádřenou jednotku výkonu. Výkonem 

se rozumí sluţby, práce, zboţí, výrobky nebo polotovary, které jsou výsledkem výrobního 

procesu. Jsou vymezeny objemově, druhově a jakostně. [5] s. 218 

Pojmem kalkulace se také vyjadřuje výsledek této činnosti. Jedná se o navzájem 

skloubené propočty zpracované pro podstatné kalkulační jednice a za různým účelem. 

Rozumíme jím také část informačního systému podniku, která je úzce spojena s manaţerským 

účetnictvím.  

Subjektem kalkulace (kalkulační jednice) jsou externí a interní výkony. Kalkulace 

nákladů jsou sestavovány pro: 

 externí výkony – výkony určené pro realizaci mimo podnik (vlastní výrobky, sluţby); 

 interní výkony – výkony určené pro vnitropodnikovou spotřebu (polotovary, sluţby); 

 dokončené výkony – jejich výrobní proces je ukončen a jsou připraveny k prodeji 

mimo podnik nebo spotřebě uvnitř podniku (hotové výrobky); 

 nedokončené výkony – jejich výrobní proces ještě není ukončen (nedokončená 

výroba). [11] s. 4, 7 

Kalkulace má vyuţití: 

 při řízení hospodárnosti – hlavně při řízení jednicových nákladů, popř. ostatních 

variabilních nákladů; 

 při tvorbě vnitropodnikových cen – ceny vnitropodnikových výkonů zpravidla 

vycházejí z kalkulací nákladů a na jejich základě lze ocenit interní výkony, vystihnout 

interní náklady a výnosy středisek; 

 při návrhu cen externím odběratelům – kalkulace nákladů je důleţitým podkladem 

pro posouzení trţní ceny, při rozhodování o změnách cen, individuálních slevách 

apod.; 

 při sestavování plánů a rozpočtů – kalkulace nákladů dává vstupní informace při 

sestavování rozpočtů nákladů; 

 při rozhodování o objemu a struktuře výkonů – výše nákladů výkonů je jedním 

z kritérií ovlivňující rozhodování o struktuře a objemu výkonů; 
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 při rozhodování o způsobu provádění výkonu – podnik můţe výkony a činnosti 

obstarat různým způsobem, buď vlastní činností, nebo nákupem od externích 

dodavatelů; 

 při oceňování aktiv vytvořených vlastní činností – kalkulace v manaţerském 

a finančním účetnictví slouţí pro ocenění nedokončené výroby (činnosti), hotových 

výrobků, polotovarů a dlouhodobých aktiv. [5] s. 222 

1.1 Základní pojmy 

Předmětem kalkulace se rozumí jeden nebo více druhů výkonů. Pro tyto výkony se 

sestavují kalkulace nákladů. Obecně předmětem kalkulace mohou být všechny druhy 

jednotlivých i finálních výkonů, které podnik vyrábí. Předmět kalkulace je vymezen jak 

kalkulační jednicí, tak kalkulovaným mnoţstvím.  

Kalkulační jednice vyjadřuje určitý výkon, vymezený druhem a měrnou jednotkou 

(např. tuna, kus, litr, kilo atd.), na něţ se stanovují, nebo zjišťují vlastní náklady a další 

hodnotové veličiny. 

Kalkulované množství zahrnuje určitý počet výkonů podniku - kalkulačních jednic, 

pro které se najednou stanovují nebo zjišťují celkové náklady. Souvisí s časovým obdobím, 

jeho vymezení je významné především z hlediska určení průměrného podílu fixních nákladů 

připadajících na kalkulační jednici. [7] s. 126. Kalkulovaným mnoţstvím můţe být např. roční 

objem produkce daného výkonu, výrobní dávka atd. Základní kalkulační zásadou je snaha co 

nejpřesněji přiřadit náklady kalkulační jednici. [3] s. 16 

Kalkulační vzorec je systematické uspořádání nákladových poloţek v kalkulaci 

takovým způsobem, aby bylo moţné určit vlastní náklady na kalkulační jednici. [11] s. 16. 

Pojem „vzorec“ se nemůţe chápat jako jednoznačně daná forma vykazování, spíše naopak. 

Důleţitým znakem kalkulačního systému pokrokových podniků je to, ţe způsob řazení 

nákladových poloţek, podobnost jejich členění, vztah ke kalkulaci ceny a dalších 

hodnotových veličin i struktura mezisoučtů se vykazují variantě s ohledem na uţivatele 

a rozhodovací úlohu, k jejímuţ řešení má kalkulace přispět. [7] s. 137 

1.2 Kalkulační systém 

Kalkulační systém tvoří v podniku všechny sestavované kalkulace a vztahy mezi nimi. 

Jednotlivé prvky tohoto systému - kalkulace - se liší tím, zda znázorňují vztah dílčích nebo 
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plných nákladů ke kalkulační jednici. Dále se liší metodami přiřazení nákladů předmětu 

kalkulace a také podle doby sestavení a svým vztahem k časovému horizontu jejich vyuţití. 

Rozlišují se podle základního kritéria, zda jsou podkladem strategického rozhodování, 

běţného (operativního) řízení, preventivního a střednědobého (taktického) řízení nebo 

následného ověření průběhu provádění výkonů v podniku. [7] s. 192  

Jednotlivé kalkulace tvořící kalkulační systém lze rozčlenit způsobem, který je 

uvedený na obrázku 1.1. Kalkulace nákladů se člení dle okamţiku sestavení na kalkulace 

předběţné a výsledné. Předběţné kalkulace jsou sestavované před provedením výkonu, plní 

své funkce ve fázi plánování a dále se dělí na kalkulace propočtové, plánové a operativní. 

Plánové a operativní kalkulace se označují jako normové. Výsledné kalkulace jsou 

uspořádány po provedení výkonu. [2] s. 98. Porovnáním plánové a výsledné kalkulace dochází 

k intervalové kontrole plnění plánovaného úkolu. [1] s. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.1: Kalkulační systém a jeho členění z hlediska vztahu kalkulací k časovému 

horizontu zpracování a vyuţití. Zdroj: [7] 

1.2.1 Propočtová kalkulace 

 Hlavním úkolem propočtové kalkulace je předběţné posouzení ekonomické 

efektivnosti, resp. návrh ceny z daných podkladů, sestavuje se u nově zavedeného nebo 

individuálně provedeného výkonu (nejsou zde stanoveny normy nebo neexistují). Náklady lze 

kalkulovat pro výkony určené na prodej mimo podnik i pro vnitřní potřebu podniku. 
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Ceny Nákladů 

Předběţná Výsledná 
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Reálných 
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Propočtová kalkulace má ve srovnání s jinými předběţnými kalkulacemi menší přesnost, 

přesto je velmi významná, protoţe je podkladem pro rozhodnutí s dlouhodobým účinkem. 

Vyuţívá se pro řízení hospodárnosti, protoţe ukazuje horní nákladový limit pro plánovou 

a operativní kalkulaci. Aby mohla kalkulace slouţit jako dlouhodobý nákladový limit pro 

technickou přípravu výroby a pro budoucí operativní kalkulaci, musí obsahovat úplné vlastní 

náklady. [11] s. 26 

 Pokud se podnik rozhodne dle propočtové kalkulace výkon vyrábět a prodávat, 

následuje proces řízení nákladů sestavením kalkulace plánové a operativní. [5] s. 226   

1.2.2 Plánová kalkulace 

 Plánová kalkulace se vyuţívá při plánování výkonů, jejichţ výroba či provádění se 

budou opakovat v průběhu delšího časového období (hlavně v hromadné a velkosériové 

výrobě), nejedná se o jednorázovou zakázku. Sestavuje se tehdy, kdyţ jsou známy spotřební 

a výkonové normy. Tyto normy vycházejí z existujícího stavu konstrukčního řešení výrobku, 

navrţené technologie a organizace výroby. Dále je třeba zohlednit všechny uvaţované změny 

a inovace ovlivňující výši nákladů, které nastanou v období, na nichţ se plánová kalkulace 

sestavuje.  

 Plánová kalkulace má dvojí podobu. První, jako plánová kalkulace dílčího období, 

vyjadřuje úroveň nákladů v jednotlivých časových intervalech následujících po realizaci 

předpokládaných změn. Druhá, jako plánová kalkulace celého rozpočtového období 

(nejčastěji roční plánovou kalkulaci), se stanoví jako váţený aritmetický průměr jednotlivých 

úrovní předem stanovených nákladů, které reagují na plánované změny.  

 Plánová kalkulace má dvojí vyuţití. Slouţí jako podklad pro sestavení rozpočtové 

výsledovky, konkretizují přímé i některé nepřímé náklady v důsledku změn, které jsou 

plánovány. Dále jsou ve vazbě na operativní kalkulaci významným nástrojem řízení 

hospodárnosti jednicových nákladů, protoţe určují rámec nákladů, kterých by měly útvary při 

inovacích výroby dosáhnout.  

1.2.3 Operativní kalkulace 

 Operativní kalkulace jsou sestavovány a jsou tedy platné v okamţiku, kdy došlo 

ke změně podmínek ve výrobním procesu. Vyjadřují předem stanovené náklady 

odpovídajícím konkrétním technologickým a konstrukčním výrobním podmínkám, v nichţ se 
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uskutečňuje výrobní proces. Sestavují se v poloţkách přímých jednicových nákladů na 

základě tzv. operativních spotřebních a výkonových norem. Normy sdělují úroveň 

materiálové náročnosti, pracnosti výkonu a mění se vţdy, kdyţ dochází ke změnám těchto 

podmínek.  

 Operativní kalkulace se vyuţívá při zadávání nákladového úkolu jednotlivým 

výrobním útvarům a pro kontrolu jejich plnění. Druhý důleţitý úkol vyplývá ze vztahu 

operativní k plánové kalkulaci, kdy v průběhu roku dochází k jejich porovnání a kontrole 

zajištěnosti ročního plánu nákladů podniku. Poslední úloha této kalkulace plyne z jejího 

vztahu ke kalkulaci ceny, popřípadě prodejní ceně, pokud se výrobek jiţ vyrábí a prodává. 

V těchto případech by měla operativní kalkulace slouţit jako informační podklad pro cenová 

vyjednávání s odběrateli, pro změny cen, za které se výrobky prodávají konečným 

zákazníkům nebo pro změny objemu a sortimentu vyráběných produktů. [7] s. 199 - 201 

1.2.4 Výsledná kalkulace 

 Výsledná kalkulace při porovnání s operativní kalkulací slouţí jako nástroj kontroly 

hospodárnosti. Vyjadřuje skutečné náklady průměrně připadající na jednotku výkonu 

vyráběnou v určité sérii, zakázce nebo v celkovém mnoţství výkonů vyrobených za určité 

období.  

Nejvyšší vypovídací schopnost má výsledná kalkulace u jednicových nákladů. Vyšší 

vypovídající schopnost má v zakázkovém typu činnosti a ve výrobě s delším výrobním 

cyklem. Zde se průběţně porovnávají skutečné náklady a náklady na základě operativní 

kalkulace. V případě zjištěných rozdílů před dokončením zakázky by se měla vykonat 

opatření k nápravě. Tato opatření vedou k dodrţení stanoveného nákladového úkolu. V tomto 

smyslu je výsledná kalkulace nástrojem pro řízení nákladů v době provádění výkonů.  

Niţší vypovídací schopnost má naopak v hromadné sériové výrobě s krátkým 

výrobním cyklem výrobků, které jsou určené pro anonymního konečného spotřebitele. 

Kontrola skutečných nákladů, kromě porovnání kalkulace operativní a výsledné, probíhá na 

úrovni jednotlivých odpovědnostních středisek porovnáním skutečných nákladů a předem 

stanovených nákladů. Přestoţe v krátkém výrobním cyklu nelze případnému negativnímu 

stavu zabránit, analýza odchylek, zjišťování jejich příčiny a odpovědnosti za jejich vznik 

poskytuje cenné informace pro řízení. [5] s. 229 
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1.2.5 Kalkulace ceny 

 Cenová kalkulace tvoří relativně samostatnou oblast rozhodovacích úloh. Od 

kalkulace nákladů se liší svým obsahem (obsahuje předpokládaný zisk) a celkovým přístupem 

k její tvorbě (ten se pak projeví v obsahu kalkulace). Oproti kalkulaci nákladů, kde jsou 

znázorněny předpokládané nebo skutečně dosaţené náklady, kalkulace ceny zobrazuje 

návratnost nákladů a tvorbu zisku ve formě výnosů.  

 V trţním hospodářství se velmi projevují podmínky ovlivňující cenu na trhu a to se 

odráţí u cenového rozhodování podniku. Ceny vznikají objektivně, a pokud chce podnik své 

výrobky na trhu provádět, musí takto vznikající ceny akceptovat a také jim přizpůsobit své 

hospodaření. To znamená, ţe podnik při stanovení ceny musí vcházet z maximální hranice. 

Tu odběratel stanový tak, aby zajistil vlastní výnosnost. Dále musí vytvořit kalkulace ceny 

vlastních výkonů takovým způsobem, aby tomuto poţadavku vyhověl, ale při tom musí 

obstarat své vlastní poţadavky na udrţení a rozvoj svého podnikání. [2] s. 100  

1.2.6 Kalkulace cílových nákladů 

Podle Borise Popeska je v současné době kalkulace cílových nákladů jednou 

z nejrozšířenějších metod strategického manaţerského účetnictví. Vyvinula se ve společnosti 

Toyota roku 1965, od počátku sedmdesátých let se prosadila v japonských podnicích a uţ 

ve 20. století i v Baťových závodech.  

Tato kalkulace není běţnou kalkulační metodou. Vyuţívá se ve výrobě sloţitých 

výrobků, ve výrobách s rozsáhlým výzkumem a vývojem a v odvětvích s vyšší konkurencí. 

Sloţité výrobky nabízejí nové moţnosti, které se týkají pouţité technologie nebo 

konstrukčního řešení. Vyšší konkurence nutí firmy k většímu zamyšlení ohledně moţností 

vedoucích k úsporám nákladů.  

Kalkulace cílových nákladů vzniká dříve neţ tradiční kalkulace. Výchozím bodem 

plánování nákladů je trţní cena pro plánovaný nový výrobek, který vychází z poznatků 

průzkumu trhu - metoda je tedy orientovaná na zákazníka. Plánování nákladů nezačíná 

ve výrobní etapě, ale uţ v etapě vývoje a konstrukce nového výrobku – metoda ovlivňuje 

náklady v předvýrobních etapách, snaţí se dosáhnout co nejniţších výrobních nákladů. Dále 

klade důraz na komunikaci mezi jednotlivými profesemi, které mohou ovlivnit výši nákladů 

v předvýrobní etapě. [12] s. 185 



8 

 

1.3 Přiřazování nákladů předmětu kalkulace 

 Při přiřazování reţijních nákladů předmětu kalkulace vznikají dvě základní otázky: 

Jak přiřadit náklady kalkulační jednici? 

Proč se přiřazují náklady kalkulační jednici? 

Způsob přiřazování nákladů souvisí s členěním nákladů na: 

 jednicové a režijní – podle způsobu stanovení nákladového úkolu; 

 fixní a variabilní – podle jejich závislosti na objemu výkonu; 

 relevantní a irelevantní – podle toho, zda jejich výše bude ovlivněna konkrétním 

rozhodnutím o předmětu kalkulace. 

Členění nákladů na přímé a nepřímé souvisí s přímým přiřazením konkrétních nákladů 

konkrétnímu druhu jednotky kalkulovaného výkonu a moţností jejich matematického 

výpočtu.  

Hlavním důvodem a cílem přiřazování nákladů určité kalkulační jednici je především 

upřesnění informací o nákladech, které jsou potřebné (nebo spotřebované) na jednotku 

výkonu, s ohledem na to, jaká rozhodovací úloha se musí řešit. Obecně se tedy můţe říct, ţe 

cílem přiřazení nákladů příslušnému výkonu (říká se mu také alokace nákladů) je poskytnout 

informace o nákladech, které jsou relevantní určité rozhodovací úloze. Přiřazování nákladů 

musí vţdy respektovat úlohu, která je předmětem řešení. Z tohoto pohledu můţe být takových 

úloh obrovské mnoţství, ale existují určité společné znaky, podle kterých lze rozdělit 

přiřazování do několika typů: 

 rozhodování o využití ekonomických zdrojů v budoucnosti (např. rozhodování, 

jestli vyrábět celý výrobek od základu, nebo nakoupit určité díly a provést jen 

montáţ); 

 motivační rozhodování, tj. motivace manažerů i zaměstnanců k dosažení 

podnikových cílů (např. motivace ke sniţování nákladů vnitropodnikového střediska, 

které poskytuje sluţbu jiným střediskům takovým způsobem, aby vnitropodniková 

cena byla pro odebírající střediska výhodnější neţ cena externích dodavatelů); 

 cenová rozhodování – návrh nebo obhajoba ceny (vycházejí z výpočtu nákladů, 

které bylo nutno vynaloţit na jednotlivé výkony v konkrétních podmínkách); 
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 řešení reprodukčních úloh (úvahy, zda rozhodnutí o sortimentu, ceně a objemu 

prodávaných výkonů zabezpečí úhradu nákladů, které jsou spojeny s činností podniku 

např. správné rozvrţení nákladů na správu podniku a jiné společné náklady); 

 určení vázanosti ekonomických zdrojů uvnitř podniku (např. ocenění zásob vlastní 

výroby – nedokončené výroby, výrobků, polotovarů). [2] s. 87, 92 
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2 Zhodnocení současných kalkulačních metod 

Kalkulace jsou tvořeny různými metodami. Kalkulační metoda je způsob stanovení 

jednotlivých sloţek nákladů na kalkulační jednici.  

Metody jsou závislé na vymezení předmětu kalkulace, na způsobu přiřazování 

nákladů předmětu kalkulace a na struktuře nákladů, kde se zjišťují nebo určují náklady na 

kalkulační jednici. 

Tradičně se kalkulační metody člení takto:  

1. kalkulace dělením 

 prostá kalkulace dělením, 

 stupňovitá (stupňová) kalkulace dělením 

- postupná, 

- průběţná, 

 kalkulace dělením s poměrovými čísly; 

2. kalkulace přirážkové 

3. kalkulace ve sdružené výrobě 

 zůstatková (odečítací) metoda, 

 rozčítací metoda, 

 metoda kvantitativní výtěţe; 

4. kalkulace rozdílové  

 metoda standardních nákladů 

 metoda normová. [13] s. 101 

2.1 Kalkulace dělením 

Kalkulace dělením se člení na prostou, stupňovitou (stupňovitá se dělí na postupnou 

a průběţnou) a na kalkulaci s poměrovými čísly. Tato metoda přiřazuje náklady výkonům 

vztahující se k počtu různě vyjádřených kalkulačních jednic. 

2.1.1 Prostá kalkulace dělením 

 Kalkulace se nejčastěji vyuţívá v hromadné výrobě např. těţba uhlí a rud, výroba 

elektrické energie, piva, olejů apod. Jejím výsledkem je výhradně jeden druh výkonu. 

Výpočet nákladů na kalkulační jednici má tvar: 



11 

 

 

n =  
𝐍

𝐐
,  

n - náklady v Kč na kalkulační jednici, 

N - celkové náklady v Kč (na celou produkci), 

Q - počet vyrobených kalkulačních jednic. [6] s. 73 

 

Příklad 1: 

Při výrobě oleje byly zaúčtovány tyto náklady za měsíc: 

spotřeba materiálu   540 200 Kč 

mzdy výrobních dělníků  110 500 Kč 

reţijní náklady   209 700 Kč 

výrobní náklady celkem  860 400 Kč 

Ve sledovaném období bylo vyrobeno 612 600 litrů oleje. Jaké jsou vlastní náklady na 

1 kanystr oleje o obsahu 1,5 l?  

 

Řešení: 

Nejprve se vypočítají náklady na kalkulační jednici: 

n = 
N

Q
 

n = 
860 400

612 600
 = 1,405 Kč 

Vlastní náklady na jeden kanystr oleje o obsahu 1,5 l činily 2,10 Kč (1,405   1,5). 

2.1.2 Stupňovitá (stupňová) kalkulace dělením 

 Stupňovitá kalkulace dělením se v nejjednodušším případě vyuţívá při oddělení 

odbytových, výrobních nebo správních nákladů, jestliţe se liší mnoţství vyrobených výrobků 

a mnoţství prodaných výrobků. Tak se zajistí, aby neprodané výrobky v daném období 

nebyly zatěţovány odbytovými popřípadě správními náklady.  

 

Příklad 2: 

Výpočet nabídkové ceny výrobku A, pokud jsou známi: 
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výrobní náklady 200 000 Kč  

počet prodaných výrobků 1 000 ks  

správní a odbytové náklady  40 000 Kč  

počet vyrobených výrobků 500 ks  

zisková přiráţka 25 %  z vlastních nákladů 

 

Řešení: 

Nabídková cena se vypočítá tak, ţe se výrobní náklady rozdělí mezi všechny vyrobené 

výrobky, správní a odbytové náklady pouze mezi prodané výrobky: 

výrobní náklady na 1 ks  200 Kč   

správní náklady na 1 ks    80 Kč 

zisková přiráţka     70 Kč 

nabídková cena   350 Kč  

Pokud by se kalkulace nesestavovala tímto způsobem (dvojstupňově), dosáhlo by se jiné 

sumy nákladů i jiné ceny: 

výrobní náklady + správní a odbytové náklady = 200 000 + 60 000 = 260 000 Kč 

vlastní náklady na 1 ks = 260 000   1 000 = 260 Kč/ks 

zisková přiráţka = 260   0,25 = 65 Kč/ks 

nabídková cena = 260 + 65 = 325 Kč 

 

V uvedeném příkladu se očividně nabídkové ceny liší. Pokud se nepouţije dvojstupňový 

způsob výpočtu, je nabídková cena niţší, je ale zatíţena správními a odbytovými náklady. 

 Tato metoda se uplatňuje především ve stupňové (fázové) výrobě. Výrobek prochází 

několika výrobními stupni (fázemi), a tak se kalkulace sestaví pro tyto jednotlivé výrobní 

stupně. Pro kaţdý výrobní stupeň, který je nákladovým střediskem, se zvlášť zjišťují náklady 

a měří objem produkce. V kaţdém výrobním stupni se kalkulují náklady vznikající ve 

výrobním stupni (tj. zpracovací náklady) nebo se kalkulují veškeré náklady (tj. náklady včetně 

společných nákladů, především postupně zpracovávaného materiálu). V prvním případě se 

vypočítají náklady finálního výrobku tak, ţe se sečte cena materiálu spotřebovaného v prvním 

výrobním stupni, zpracovacích nákladů jednotlivých výrobních stupňů a společných nákladů. 

Výsledek je přesnější, neţ kdyţ se náklady finálního výrobku vypočítají jako podíl součtu 
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nákladů jednotlivých výrobních stupňů a mnoţství výrobků dohotovených výrobními stupni, 

protoţe se přihlíţí k mnoţství výrobků, které jsou dohotovené skutečně v jednotlivých 

výrobních stupních. Hlavní vyuţití má metoda v chemickém průmyslu (tady se nazývá 

rozvrhová metoda). Podíl společných nákladů na kalkulační jednici se ve většině případů 

nesmí určit prostým dělením. Z tohoto důvodu jsou tyto kalkulace označovány za kombinaci 

kalkulace dělením s přiráţkovou kalkulací. 

 

Příklad 3: 

Výroba probíhá ve třech výrobních stupních. Vstupní údaje pro stupňovitou kalkulaci a její 

výpočet je v tabulce 2.1. Pokud se zpracovací náklady zjistí na jednici finálního výrobku 

prostým dělením (1 560 000   18 000), tak na jeden výrobek vyjde 86,67 Kč. Tato částka se 

liší od nákladů, které se zjistily jako součet nákladů na jednici výroby jednotlivých výrobních 

stupňů (72,14 Kč). Zde se berou v úvahu počty skutečně dohotovených výrobků 

v jednotlivých výrobních stupních. 

Výrobní stupeň 
Zpracovací náklady 

[Kč] 

Počet vyrobených 

jednic 

Náklady na jednici 

[Kč] 

1 410 000 38 000 10,79 

2 320 000 21 000 15,24 

3 830 000 18 000 46,11 

Celkem 1 560 000  72,14 

Tabulka 2.1: Výpočet stupňovité kalkulace. Zpracováno podle: [8] 

Řešení: 

Náklady na jednici výrobního stupně 1 = 410 000   38 000 = 10,79 Kč 

Náklady na jednici výrobního stupně 2 = 320 000   21 000 = 15,24 Kč 

Náklady na jednici výrobního stupně 3 = 830 000   18 000 = 46,11 Kč 

 

Ve druhém případě se kalkulují celkové náklady výrobního stupně, ty dále přecházejí 

do dalšího výrobního stupně jako materiálové náklady (obvykle v poloţce polotovary vlastní 

výroby). Metoda se nazývá postupná kalkulace. Nevýhoda postupné kalkulace je taková, ţe 

v kalkulaci finálního výrobku jsou všechny náklady předešlých výrobních stupňů kumulovány 

v jedné poloţce (polotovary vlastní výroby), proto je struktura nákladů velmi zkreslena. 

Průběžná kalkulace tento nedostatek odstraňuje, zachová členění nákladů dle původních 
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kalkulačních poloţek. Ruční přepočet postupné kalkulace na kalkulaci průběţnou je poměrně 

sloţitý. Výhodnější je tedy vyuţít počítač a metody strukturní analýzy. 

2.1.3 Kalkulace dělením s poměrovými čísly 

 Kalkulace dělením s poměrovými (ekvivalentními) čísly se vyuţívá při výrobě 

výrobků, které se liší jen hmotností, tvarem, velikostí, pracností nebo jakostí, jedná 

se například o výrobky cihlářské, hutnické nebo dřevařské. U těchto výrobků by bylo 

zjišťování výrobních nákladů zdlouhavé. Zvolí se poměrová čísla dle poměru spotřeby času 

na výrobu, přímých mezd, velkoobchodní ceny výrobku, hmotnosti, popř. podle více 

ukazatelů. Objem výroby v poměrových jednotkách se vypočítá vynásobením poměrových 

čísel a náleţitého objemu a jejich sečtením. Celkové náklady se vydělí součtem poměrových 

jednotek, tak se vypočítají náklady na 1 jednotku základního výrobku. Náklad ostatních 

výrobků se zjistí tak, ţe se vynásobí náklady základního výrobku poměrovými čísly.  

 

Příklad 4: 

Jsou vyráběny 3 výrobky A, B, C a poměr pracnosti je 1 : 2 : 4. Plánovaná výroba je 300 t 

výrobku A, 500 t výrobku B a 200 t výrobku C. Celkové náklady jsou 378 000 Kč. Výpočet je 

proveden v tabulce 2.2. 

Výrobek 
Objem 

výroby [t] 

Poměrové 

číslo 

Přepočtená 

výroba [t] 

Jednicové 

náklady 

výroby [Kč/t] 

Celkové 

náklady [Kč] 

A 300 1 300 180 54 000 

B 500 2 1 000 360 180 000 

C 200 4 800 720 144 000 

Celkem   2 100  378 000 

Tabulka 2.2: Výpočet kalkulace dělením s poměrovými čísly. Zpracováno podle: [8] 

 

 

Řešení: 

Plánovaná výroba se přepočítá pomocí poměrových čísel: 

Výrobek A = 300   1 = 300 t 

Výrobek B = 500   2 = 1 000 t 

Výrobek C = 200   4 = 800 t 

Celkem = 2 100 t 
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Náklady na přepočtenou jednici: 

n = 378 000   2 100 = 180 Kč/ks 

Náklady na jednotku: 

Výrobek A = 180   1 = 180 Kč/ks 

Výrobek B = 180   2 = 360 Kč/ks 

Výrobek C = 180   4 = 720 Kč/ks 

2.2 Kalkulace přirážková 

 Kalkulace přiráţková se vyuţívá při kalkulování reţijních nákladů u výroby 

různorodých výrobků, zpravidla u hromadné a sériové výroby. Náklady se rozdělí do dvou 

skupin, na přímé a reţijní náklady. Přímé náklady se vypočítají přímo na kalkulační jednici, 

náklady reţijní se vypočítají pomocí zvolené základny a zúčtovací přiráţky (sazby) jako 

přiráţka k přímým nákladům. Přiráţka je určena procentem, které se vypočítá jako podíl 

reţijních nákladů na nákladový druh zvolený za rozvrhovou základnu, nebo sazbou. Sazba se 

vypočítá jako podíl reţijních nákladů na jednotku naturální rozvrhové základny. Účelem je 

určit co nejvíce nákladů v podobě nákladů přímých. 

 

Příklad 5: 

Podnik vyrábí dva výrobky A, B. Celkové reţijní náklady činí 200 000 Kč. Reţijní náklady na 

tyto dva výrobky se rozdělí pomocí rozvrhové základny – přímého materiálu. Vstupní údaje 

jsou uvedeny v tabulce 2.3. Výpočet je uvedený v tabulce 2.4. 

Poloţka Výrobek A Výrobek B Celkem 

Výroba [ks] 2 000 4 000 6 000 

Přímý materiál [Kč] 500 000 300 000 800 000 

Přímé mzdy [Kč] 200 000 100 000 300 000 

Reţijní náklady [Kč]   200 000 

Tabulka 2.3: Vstupní údaje pro přiráţkovou kalkulaci. Zpracováno podle: [8]  

Poloţka Výrobek A Výrobek B 

Přímý materiál [Kč/ks] 250,00 75,00 

Přímé mzdy [Kč/ks] 100,00 25,00 

Reţijní náklady [Kč/ks] 62,50 18,80 

Úplné vlastní náklady [Kč/ks] 412,50 118,80 

Tabulka 2.4: Výpočet přiráţkové kalkulace. Zpracováno podle: [8] 



16 

 

Řešení: 

Přímý materiál výrobku A = 500 000   2 000 = 250,00 Kč/ks 

Přímé mzdy výrobku A = 200 000   2 000 = 100,00 Kč/ks  

Přiráţka = 200 000 8 000 = 0,25   100 = 25 % 

Reţijní náklady výrobku A = (0,25   500 000)   2 000 = 62,50 Kč/ks 

Náklady na výrobek B se vypočítají obdobně jako na výrobek A. 

 Při tradiční přiráţkové kalkulaci se pouţívá stejná zúčtovací přiráţka (sazba) i pro 

změněné objemy výkonů. Dochází tedy k chybnému rozvrhu reţijních nákladů. Při větším 

objemu výkonů se rozvrhne větší část reţie, tím se na jednotku produkce přenášejí větší 

reţijní náklady, neţ jsou ve skutečnosti. Při menším objemu výkonu se část reţie nenahradí. 

Jde o tzv. statickou kalkulaci. Pro přesnější rozvrh reţií pro změněné objemy výkonů je 

zapotřebí vypočítat nové zúčtovací přiráţky, tzv. dynamickou kalkulaci. Dynamická 

kalkulace velmi upřesňuje dosavadní kalkulace a souvisí s tzv. pohyblivým rozpočtem. Druhý 

problém kalkulování reţijních nákladů je jejich přiřazení (alokace) k jednotlivým druhům 

výrobku. Přiřazení podle přímých mezd nemusí být správné. To se řeší buď kalkulováním 

neúplných nákladů, nebo zpřesňováním kalkulací zaváděním více rozvrhových základen 

(jedná se o tzv. diferencované přiráţkové kalkulaci).  

2.2.1 Metoda strojových přirážek 

 Metoda strojových přiráţek je jednou z metod přiráţkových kalkulací. Pro kaţdý stroj 

(popř. skupinu stejných strojů) se zjišťují náklady a jejich součet za zúčtovací období se dělí 

počtem hodin provozu stoje (popř. vyuţitelným časovým fondem). Takto se vypočítá přiráţka 

reţie na jednu hodinu příslušného stroje. Náklady do kalkulací výrobků se promítají podle 

spotřeby strojového času na jednotlivé výrobky. Metoda je velkým zpřesněním kalkulací, je 

ale nutné počítat s velkými nároky na evidenci a výpočty. Její uţití je ve vysoce 

automatizovaných a mechanizovaných výrobách. V těchto metodách dělá podíl mezd pouze 

minimum procent a jednicové mzdy se mění ve výrobní reţii (např. při obsluze několika 

NC strojů, na kterých se dělají různé výrobky jedním dělníkem). 

 

Příklad 6 

Vstupní hodnoty pro výpočet celkových nákladů na jednu strojovou hodinu jsou uvedeny 

v tabulce 2.5.  
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Poloţka Náklady za měsíc 

1. Odpisy, opravy, údrţba budov   30 000 Kč 

2. Počet strojů v budovách    10 ks 

3. Odpisy, opravy, údrţba budov na 1 stroj 3 000 Kč 

4. Mzdy-mistři, technicko-hospodářský pracovník, obsluha   50 000 Kč 

5. Mzdy-mistři, technicko-hospodářský pracovník, obsluha na 1 stroj 5 000 Kč 

6. Odpisy 10 ti strojů 20 000 Kč 

7. Odpisy na 1 stroj   2 000 Kč 

Fixní náklady na 1 stroj (3+5+7) 10 000 Kč 

8. Spotřeba elektrické energie na 1 stroj 600 Kč 

9. Spotřeba olejů, mazadel na 1 stroj   100 Kč 

Variabilní náklady na 1 stroj (8+9) 700 Kč 

Celkové náklady = fixní+variabilní náklady      10 700 Kč 

Tabulka 2.5: Výpočet celkových nákladů na jednu strojovou hodinu. Zpracováno podle: [8] 

 

Jedná se o výrobu v jednosměnném provozu: 

Počet pracovních dnů za měsíc je 21 dnů. Počet dnů za měsíc se vynásobí počtem hodin za 

den, kdy 1 hodina z osmihodinové směny je údrţba, odstávka a uvedení stroje do provozu. Za 

měsíc odpracuje jeden stroj 147 hodin (21 dnů   7 hodin). 

Celkové náklady na provoz 1 hodiny stroje: 10 700  147 = 72,80 Kč. Fixní náklady jsou 

10 000   147 = 68,00 Kč na 1 hodinu. Tyto fixní náklady zůstávají v podstatě stejné i při 

niţším vyuţití časového fondu stroje s tím, ţe vzrostou náklady na 1 strojovou hodinu. Při 

zavedení druhé směny se na 1 hodinu strojového času náklady naopak sníţí. 

a) pracovní doba bude vyuţívána pouze na 50% původního měsíčního fondu práce: 

Fixní náklady činí 10 000 Kč. 

50% vyuţití měsíčního fondu = 147   0,5 = 73,5 hodin. 

Fixní náklady na 1 hodinu stroje 10 000   73,5 = 136,00 Kč. 

b) pracovní doba se zvýší dvojnásobně, protoţe se zavede odpolední směna: 

Fixní náklady činí 10 000 Kč. 

Dvojnásobné zvýšení měsíčního fondu 147   2 = 294 hodin. 

Fixní náklady na 1 hodinu stroje 10 000   294 = 34,00 Kč. 

 

Výpočty jasně ukazují, ţe fixní náklady rozhodující měrou ovlivňují náklady na 1 strojovou 

hodinu, a proto by se měli plánovat jako standardní náklady, tj. náklady při optimálním 

vyuţití výrobní kapacity. 
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2.3 Kalkulace ve sdružené výrobě 

 Ve sdruţené výrobě (vázané výrobě) vzniká v jednom technologickém procesu 

několik druhů výrobků (např. při výrobě plynu z uhlí vzniká mimo plyn také koks, čpavek, 

benzol a dehet). Proto se vzniklé sdruţené musí rozdělit na jednotlivé výrobky. K tomu se 

vyuţívá zůstatková (odečítací) nebo rozčítací metoda kalkulace. Vyuţívají se i při stanovení 

normovaných nákladů.  

2.3.1 Zůstatková (odečítací) metoda 

 Zůstatková metoda se pouţije tehdy, pokud lze jeden z výrobků povaţovat za hlavní 

a ostatní za vedlejší (např. v cukrovaru je hlavní výrobek cukr, vedlejší výrobky jsou melasa 

a řízky). Metoda spočívá v tom, ţe se od celkových nákladů odečtou vedlejší výrobky 

oceněné prodejními cenami (popř. cenami dle plánových kalkulací) a zůstatek se povaţuje za 

náklady hlavního výrobku. Náklady na kalkulační jednici hlavního výrobku vypočítáme tak, 

ţe vydělíme zbývající náklady počtem kalkulačních jednic hlavního výrobku. Metoda má 

výhodu v jednoduchosti, avšak nevýhodu v tom, ţe nelze kontrolovat náklady vedlejších 

výrobků.  

 

Příklad 7: 

Ze suroviny se vyrábí hlavní výrobek A a vedlejší výrobky B a C. Z celkového mnoţství 

7 500 kg suroviny (nákupní cena 12 Kč/kg) bylo vyrobeno 5 200 kg hlavního výrobku A. 

Náklady na zpracování činily 12 000 Kč. Trţby za prodej vedlejšího výrobku B činily 

15 700 Kč, za prodej výrobku C 11 300 Kč. Výpočet je uvedený v tabulce 2.6.  

Kalkulace hlavního výrobku A Kč 

Spotřebovaná surovina (7 500   12) 90 000 

Náklady na zpracování 12 000 

Trţby za prodej vedlejšího výrobku B - 15 700 

Trţby za prodej vedlejšího výrobku C - 11 300 

Zbývá na hlavní výrobek A 75 000 

Náklady na 1 kg výrobku A (75 000  5 200) 14,42  

Tabulka 2.6: Výpočet příkladu odečítací metodou. Zpracováno podle: [8] 
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2.3.2 Rozčítací metoda a metoda kvantitativní výtěže 

  Metoda se pouţije v případě, kdy nelze rozdělit sdruţené výrobky na hlavní a vedlejší 

(např. při drcení kamene různé druhy kameniva – písek, jemný a hrubý štěrk, různé druhy 

mouky ve mlýnech). Celkové náklady se rozvrhují na jednotlivé výrobky podle poměrových 

čísel, jsou vypočítané z mnoţství získaných výrobků, či poměru technických vlastností nebo 

cen jednotlivých výrobků.  

 

Příklad 8: 

Ze suroviny lomový kámen vznikají 3 výrobky A, B, C. Normovaná výtěţnost z celkové 

hmotnosti 1 000 kg suroviny činí 300 kg A, 200 kg B a 600 kg C. Náklady na zpracování 

1 000 kg suroviny činí 600 Kč. Náklady se rozčítají v poměru cen 3 : 2 : 1. Výpočet je 

uvedený v tabulce 2.7. 

Výrobek 

Normovaná 

výtěţnost 

z 1 000 kg 

Poměrové 

číslo 

Kombinovaný 

poměr 

Přepočtené 

náklady 

celkem [Kč] 

Náklady 

na 1 kg [Kč] 

A 300 3 900 284 0,95 

B 200 2 400 126 0,63 

C 600 1 600 190 0,32 

Celkem   1 900 600  

Tabulka 2.7: Výpočet příkladu rozčítací metodou. Zpracováno podle: [8] 

Řešení: 

600   1 900 = 0,316 

Přepočtené náklady na: 

výrobek A = 0,316   900 = 284 Kč na 300 kg, náklady na 1 kg činí 0,95 Kč (284   300). 

výrobek B = 0,316   400 = 126 Kč na 200 kg, náklady na 1 kg činí 0,63 Kč (126   200). 

výrobek C = 0,316   600 = 190 Kč na 600 kg, náklady na 1 kg činí 0,95 Kč (190   600). 

 

Pokud vznikají sdruţené výrobky ve stupňové výrobě, lze pouţít metodu kvantitativní 

výtěţe. Tato metoda rozvrhuje náklady podle mnoţství výrobků získaných z výchozí 

suroviny. Její podstatu ukazuje další příklad. [8] s. 31 – 39 
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Příklad 9: 

Při destilaci chemické látky vznikají následující produkty, které se podílejí na celkovém 

objemu v následujících poměrech, které jsou uvedené v tabulce 2.8. 

Finální výrobek I. výrobní stupeň II. výrobní stupeň III. výrobní stupeň 

Kyslík 27,00   

Sodík 42,00   

Dusík 12,00   

Uhlík 10,00   

Ostatní kapalné produkty 9,00   

Celkem 100,00 10,00  

Uhlovodík  5,00  

Etylen  2,50  

Ostatní  2,50  

Ostatní   2,50 

Styren   1,50 

Etanol   0,75 

Acetylén   0,75 

Tabulka 2.8: Výpočet metodou kvantitativní výtěţe. Zpracováno podle: [8] 

2.4 Kalkulace rozdílové  

 Výše zmíněné kalkulační metody se nazývají úhrnné kalkulace, protoţe zjišťují 

skutečné náklady úhrnnou částkou za dílčí kalkulační poloţky. Tyto metody kontrolují 

úměrnost vynaloţených nákladů aţ po sestavení výsledné kalkulace.  

 K běţné, operativní kontrole přiměřenosti vynaloţených nákladů se vyuţívají 

rozdílové kalkulace takovým způsobem, ţe porovnávají předem stanovené náklady jako úkol 

(normu, standard) a zjišťují se rozdíly skutečných nákladů s tímto úkolem (normou). 

Rozdílové kalkulace představuje metoda standardních (normálových) nákladů (v angličtině 

označována jako Standard Costing). Metoda zaznamenává náklady předem určené 

(normované a standardní) a rozdíly mezi skutečnými a předem určenými náklady (to jsou 

odchylky od normovaných a standardních nákladů). Z hlediska vyuţití výrobních činitelů 

nebo podle příčin vzniku a odpovědnosti se odchylky analyzují. Rozdílové metody se 

vyuţívají v řízení jednicových nákladů v opakované (např. sériové a hromadné) výrobě 

s montáţní technologií. Menší vyuţití mají v řízení reţijních nákladů.  
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 V posledních letech se u nás začaly vyuţívat kalkulace neúplných nákladů – přímých 

a variabilních (v angličtině označovány jako Direct Costing a Variable Costing).  

2.4.1 Metoda normová   

 U normové metody se předem určí normy přímých nákladů, zjišťují se odchylky 

skutečných nákladů od těchto norem a změny norem. Vyuţívají se operativní normy, které 

jsou platné k určitému datu – jedná se o základní (výchozí) normy. 

Platí vztahy:  

Základní norma ± změna normy = operativní norma 

Operativní norma ± odchylka od operativní normy = skutečná potřeba [13] s. 109 

Normy v naturálním vyjádření (v min, kg, kWh, m, apod.) jsou základem nákladových 

norem. Pokud se naturální normy vynásobí cenou (tarifem), zjistí se norma v peněţním 

vyjádření, ta se pouţívá v kalkulacích.  

Pro kalkulace nákladů se odvozují vztahy: 

Základní kalkulace ± změny norem = operativní kalkulace 

Operativní kalkulace ± odchylky od operativních norem = výsledná [13] s. 110  

Změny norem i odchylka od norem se evidují podle důvodu změn a odchylek a podle 

odpovědnosti hospodářských středisek. Např. příčinou změny normy spotřeby materiálu můţe 

být změna technologického postupu, konstrukce výrobku a ceny materiálu, záměna materiálu. 

Za změny norem odpovídá útvar technické přípravy výroby. Příčinou odchylky od norem 

spotřeby materiálu a jiných jednicových poloţek mohou být konstrukční změny realizované 

v průběhu měsíce, realizované zlepšovací návrhy, nedodrţené technologické postupy apod. 

Odpovědnost za odchylky od norem přebírá výrobní útvar. V normové kalkulaci jsou 

zachycovány reţijní náklady na základě rozpočtů reţií, pouţité rozvrhové základny a reţijní 

sazby nebo přiráţky.  

 Princip normové kalkulace a evidence nákladů spočívá v řízení podle odchylek. Při 

běţném řízení se řídící pracovníci zaměřují na vzniklé odchylky od norem (na odchylky od 

předem stanoveného průběhu činnosti). Věnují se jen odchylkám, proto jim mohou věnovat 

větší pozornost a tím je účinněji řídit.  
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2.4.2 Metoda standardních nákladů 

 Metoda standardních nákladů (Standard Costing) je v oblasti jednicových nákladů 

obdobná metodě normové, ale zahrnuje i standardy vyuţití výrobní kapacity, standardy 

reţijních nákladů, cenové standardy, atd. Standard je zpravidla jeden. Nerozlišují se základní, 

plánové, operativní apod. jako u norem. Určují se plné standardní náklady určitého výkonu 

(zahrnují standardní reţijní i standardní jednicové náklady). Standardy a standardní náklady 

se pouţívají zejména ke kontrole (hodnotí a zjišťují se odchylky skutečných nákladů od 

standardních) a zároveň slouţí k řízení nákladů. [13] s. 109 

2.5 Kalkulace neúplných nákladů (metoda Direct Costing, Variable 

Costing) 

Z hlediska úplnosti nákladů se rozlišuje: 

 kalkulace úplných (plných) nákladů se nazývají také absorpční kalkulace, protoţe 

obsahují všechny náklady (jednicové i reţijní) spojené s výkonem, tyto náklady jsou 

rozpočítány na kalkulační jednici; 

 kalkulace neúplných nákladů, zvané také kalkulace přímých, přesněji variabilních 

nákladů, které vyčíslují na kalkulační jednici buď pouze variabilní náklady, nebo 

přímé náklady. 

 Metody kalkulace, o kterých je pojednáváno výše, kalkulují všechny náklady na 

kalkulační jednici produkce. Kalkulace úplných nákladů („tradiční“ kalkulace) je spojena 

s kritikou těchto nedostatků: 

 Neformulují vţdy správně souvislost mezi výrobními činiteli a náklady, které jsou jimi 

vyvolány, jelikoţ rozvrhování reţijních nákladů podle přímých mezd nebo jiných 

nákladů je pro řadu výrob nevyhovující. 

 Neberou v úvahu, ţe část reţijních nákladů (např. správní reţie) je spojena s činností 

podniku jako celku a nemá přímou souvislost s jednotlivými druhy výrobků. 

 Předpokládá znalost vyráběného mnoţství jednotlivých druhů výrobků (jinak není 

moţné určit podíl fixních reţijních nákladů na výrobek), coţ není vţdycky moţné. 

 Za minimální hranici ceny výrobků povaţuje jeho úplné vlastní náklady a výrobky 

s niţší cenou povaţuje za nerentabilní. To nemusí platit ve všech případech, protoţe 

někdy stačí, aby cena byla vyšší neţ variabilní náklady a výrobek je ziskový.  
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Výše zmíněné a některé další kritické připomínky k úplné kalkulaci vlastních nákladů 

vedly k vytvoření kalkulace neúplných (variabilních, přímých) nákladů – metoda Direct 

Costing, Variable Costing. Tato kalkulace rozděluje na výrobky jen variabilní náklady, 

zbývající fixní náklady pokládá za náklady závislé na čase a do nákladů na výrobky je 

nepromítá, zahrnuje je aţ do celkového výsledku období. Z toho plyne, ţe se nezjišťuje zisk 

u jednotlivých druhů výrobků. Na zisk se pohlíţí jako na výsledek činnosti podniku jako 

celku. Jednou z příčin tvorby hospodářského výsledku jako celku je příspěvek na úhradu 

fixních nákladů a zisku, vypočítá se jako rozdíl mezi prodejní cenou a variabilními náklady. 

Příspěvek je stabilnější veličinou neţ zisk, protoţe se nemění se změnami vyráběného 

mnoţství. Můţe se také určit rentabilita výrobku, která se vypočítá tak, ţe se příspěvek na 

úhradu vydělí prodejní cenou výrobku.  

V praxi se celkové variabilní náklady na výrobek obvykle neznají (zná se pouze jejich 

část – přímé náklady), aproximuje se příspěvek na úhradu hrubým rozpětím, které se vypočítá 

jako rozdíl mezi cenou a přímými náklady. Rentabilitu výrobku můţeme stanovit jako podíl 

hrubého rozpětí a prodejní ceny. Struktura ceny je znázorněna na obrázku 2.1. 

 

Cena výrobku 

 

celkové náklady 

zisk 

přímé 

náklady 

reţie 

HRUBÉ ROZPĚTÍ 

 

přímé 

náklady 

variabilní 

reţie 
fixní reţie zisk 

variabilní náklady 

PŘÍSPĚVĚK NA 

ÚHRADU fixních 

nákladů a zisku 

Obrázek 2.1: Struktura ceny. Zdroj: [9] 

Kalkulace neúplných nákladů má následující vyuţití: 

 napomáhají zjistit, jak jednotlivé druhy výrobků přispívají k hospodářskému výsledku 

podniku; 
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 mohou určit pořadí výhodnosti výrobků a optimální výrobní sortiment; 

 napomáhají při rozhodování, jestli určitou součást (polotovar) je výhodnější vyrobit 

nebo koupit; 

 stanovují dolní hranici prodejní ceny; 

 stanovují, v jakém pořadí zařazovat výrobní kapacity do provozu a v jakém pořadí je 

z provozu vyřazovat. [6] s. 78 

3 Definování výpočtu jednicových kalkulačních položek 

 Výpočet jednicových kalkulačních poloţek (jednicových nákladů) je prvním krokem 

při výpočtu plánových a výsledných kalkulací. Plánové a výsledné kalkulace jsou vysvětleny 

v kapitole 1.2.2 a 1.2.4. 

3.1 Výpočet jednicových kalkulačních položek plánových kalkulací 

 Jednicové kalkulační poloţky (jednicové náklady) jsou z  hlediska výpočtu takové 

poloţky, které jsou známy měrnou spotřebou v naturálních jednotkách (norma) na jednotku 

kalkulační jednice. Je jí např. tuna betonářské oceli konkrétního rozměru, 1000 ks 

mikroténových sáčků, 1 ks chleba, 1 litr vody, 100 porcí konkrétního druhu jídla (receptury), 

1 kg mouky apod.  

 Ve výrobních podnicích jsou plánové měrné spotřeby jednicového materiálu uvedeny 

v recepturách nebo kusovnících. Záleţí na typu výroby.  

Receptury pouţívají podniky s velkosériovou aţ hromadnou výrobou, jejichţ 

technologie výroby zahrnuje fyzikálně-chemické nebo fyzikálně-mechanické výrobní 

procesy, a to v rámci materiálových toků charakterizovaných jako:  

 analytický proces (např. koksovny, rafinerie ropy),  

 syntetický proces (např. ocelárny, výroba stavebních hmot, vysoké pece),  

 neutrální proces (např. lisovny, taţírny, válcovny, výroba kontislitků, výroba odlitků),  

 analyticko-syntetický proces (např. výroba léčiv, potravin, barev, chemických 

produktů).  

Kusovníky pouţívají podniky s kusovou a malosériovou výrobou, jejichţ technologie 

zahrnuje hlavně montáţní a kompletační výrobní procesy, a to v rámci materiálového toku 

charakterizovaného jako syntetický proces (např. výroba strojů, domácích spotřebičů, aut, 

letadel, počítačů).  
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 U plánových kalkulací je nutné znát pro výpočet kalkulačních poloţek jednicových 

nákladů kromě plánových měrných zásob i plánové ceny za jednotku měrné spotřeby, 

tj. plánovou cenu ke všem poloţkám v recepturách a kusovnících výrobků, pro které se mají 

tyto kalkulace vypočítat.  

 Náklad na jednotku kalkulační jednice, který se v praxi nazývá např. jako rozpočet 

nebo jednotkový náklad, se vypočítá součinem měrné spotřeby a ceny. Při výpočtu 

jednicových nákladů na základě receptur se musí dát pozor na vzájemný vztah mezi 

recepturou uvedenou jednotkou měrné spotřeby dané spotřební poloţky a cenou této spotřební 

poloţky. V praxi se mnohdy uvádí v měrných spotřebách jednotka tisíckrát niţší, neţ je 

uváděna v ceně. Např. u hutních výrobků je spotřeba jednotlivých poloţek vsázky na tunu 

výrobku nejčastěji uváděna v kg (tj. kg/t), ale cena je uváděna za tunu (v Kč/t). Analogicky to 

můţe být i u spotřeby jednicových energií. Např. měrná spotřeba elektrické energie v kWh/t, 

cena v Kč/MW, dále měrná spotřeba vody v m
3
/t, cena v Kč/1000 m

3 
apod. Příklad výpočtu 

kalkulace jednicového materiálu je uveden v tabulce 3. 1. [9] s. 118   

Kalkulace – svařovaná trubka Měrná spotřeba Cena Rozpočet 

Název kalkulační poloţky kg/t Kč/t Kč/t 

Svařovací drát 5,60 26 530,00 148,57 

Tavidlo 5,40 38 642,00 208,67 

Materiál pro asfaltové izolace 15,70 21 680,00 340,38 

Materiál pro polyetylen. izolaci 10,40 54 640,00 568,26 

Materiál k cementové izolaci 0,85 3 610,00 3,07 

Pásy nelegované 1 066,00 12 625,00 13 458,25 

Přímý materiál celkem 1 103,95 157 727,00 14 727,20 

Tabulka 3.1: Výpočet kalkulace jednicového materiálu. Zpracováno podle: [9] 

3.2 Výpočet jednicových kalkulačních položek výsledných kalkulací 

 U kalkulace výrobků z pohledu algoritmu výpočtu přímých kalkulačních poloţek 

v praxi existuje často rozdílná metodika výpočtu u výsledných a plánových kalkulací. Závisí 

především na tom, jestli jsou tyto výrobky vyráběné na základě receptur nebo kusovníků. 

 Jak uţ bylo výše uvedeno u výpočtu plánových kalkulací, podmínkou jednicových 

nákladů je existence měrné spotřeby těchto nákladů v naturálních jednotkách na jednotku 

kalkulační jednice (např. na kus, litr, tunu apod.). Plánová kalkulace tuto podmínku splňuje 
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takovým způsobem, ţe tyto měrné spotřeby získává z receptur nebo kusovníků daných 

kalkulačních jednic (výrobků).  

 Ve výsledných kalkulacích se vypočítávají jednicové náklady (jednicové kalkulační 

poloţky) na jednotku kalkulační jednice u výrobků, jeţ jsou vyráběny na základě kusovníků 

v takových případech, kdy je v rámci účetní evidence sledovaná měrná spotřeba těchto 

nákladů na jednotku kalkulační jednice (např. konkrétní typ a série hodinek, mobilů, osobních 

aut apod.). Výpočet skutečného jednicového nákladu na jednotku tohoto výrobku v rámci 

výsledné kalkulace pak vychází ze součinu zjištěné měrné spotřeby a dosaţené (skutečné) 

ceny spotřebovaného vstupu. 

 U výsledných kalkulací se spotřeba jednicového materiálu vyráběných výrobků na 

základě receptur zjistí jen v případě, ţe v rámci konkrétního výrobního (technologického) 

procesu je vyráběn jen jeden druh výrobku. Dále tedy není potíţ zjistit tuto měrnou spotřebu 

prostým vydělením celkové spotřeby celkovou výrobu daného výrobku a tím tak splnit 

podmínku jednicových nákladů. Výroba jednoho druhu výrobku v rámci jednoho 

technologického procesu je např. výroba vodní páry v teplárně, výroba elektrické energie ve 

vodní elektrárně nebo výroba pitné vody.  

 Pokud je vyráběno více druhů výrobků v rámci jednoho výrobního (technologického) 

procesu na základě receptur, se skutečná spotřeba vstupů za jednotlivé poloţky receptur zjistí 

celkově za tento výrobní proces (výrobní fázi). Je tedy zřejmé, ţe se v tomto případě jedná o 

reţijní přímé náklady. Jejich rozvrţení na jednotlivé kalkulační jednice (výrobky) se 

vykonává na základě vztaţných veličin. Vztaţné veličiny jsou buď plánové měrné spotřeby 

uvedené v recepturách, nebo skutečné měrné spotřeby zjištěné v rámci operativní evidence. 

Tento způsob rozvrhování se shoduje s metodou Activity Based Costing (kapitola 4), v tomto 

případě potom měrné spotřeby z receptur nebo z operativní evidence sehrávají roli měrných 

vztaţných veličin (cost drivers).  

 Tento případ je typický např. pro oblast hutní výroby, kdy výsledkem konkrétního 

technologického procesu je výroba více druhů kalkulačních jednic (výrobků).  

Například: 

 Výsledkem technologického procesu výroby oceli v tandemových pecích je výroba 

tekuté oceli v různých jakostech oceli, eventuálně v jiných skupinách (např. nákladových). 

Výroba kontislitků různých rozměrů a jakostí oceli je výsledkem technologického procesu 
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kontilití. Výroba profilové oceli různých rozměrů a jakostí oceli je výsledkem 

technologického procesu ve válcovně profilů.  

 U výroby tekuté oceli v ocelářské peci, jsou skutečné spotřeby jednotlivých druhů 

vsázky (kovový odpad, tekuté ţelezo, kovové a nekovové přísady) v účetnictví sledovány za 

tuto pec celkově, nikoliv za jednotlivé kalkulační jednice (jakosti nebo značky oceli). Proto 

tyto spotřeby výsledných kalkulací mají podobu reţijních nákladů. U plánových kalkulací tato 

spotřeba vychází z měrných spotřeb uváděných v recepturách obzvlášť pro jednotlivé značky 

oceli. Proto tyto spotřeby plánových kalkulací mají podobu jednicových nákladů.  

 V hutní výrobě je situace podobná u spotřeby jednotlivých druhů technologické 

energie. U plánových kalkulací se vychází z měrných spotřeb těchto energií na jednotku 

kalkulační jednice jako u jednicových nákladů. Ve výsledných kalkulacích se pracuje s těmito 

náklady jako s náklady reţijními, protoţe účetně je tato spotřeba primárně zjistitelná za 

společnost celkově (spotřeba elektrické energie, zemního plynu, apod.). Takto zjištěná 

celková skutečná spotřeba se napřed rozvrhne na jednotlivé technologické nebo výrobní fáze 

(účetní střediska) hlavně podle pruţných vnitropodnikových měřidel (tzv. poměrových 

měřidel spotřeby elektrické energie, zemního plynu, atd.). Poté je takto vypočítaná spotřeba 

za konkrétní výrobní (technologickou) fázi rozdělena na jednotlivé kalkulační jednice, 

např. v poměru plánových měrných spotřeb. [9] s. 126  
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4 Navržení metodiky rozvrhování režijních nákladů na kalkulační 

jednice s využitím metody Activity Based Costing 

 Režijní náklady (reţijní kalkulační poloţky) jsou takové náklady, u kterých není 

známá jejich spotřeba za jednotku kalkulační jednice, ale je známá jen za více kalkulačních 

jednic, většinou za celé středisko. Ze střediskových rozpočtů těchto nákladů vychází plán 

reţijních nákladů. Tyto plánové střediskové reţijní náklady se v rámci jednotlivých druhů 

kalkulačních poloţek musí rozvrhnout na jednotku kalkulační jednice. [9] s. 119 

Klasické kalkulační techniky mají určité nedostatky spočívající v tom, ţe pouţité 

rozvrhové základny nesplňují zcela poţadavek příčinné souvislosti s rozvrhovanými reţijními 

náklady. 

Proto v 80. letech 20. století vzniká nová moderní metoda kalkulace, která se označuje 

zkratkou ABC – Activity Based Costing (kalkulace dle aktivit, procesní kalkulace).  Jedná se 

o nejpřesnější metodu rozvrhování reţijních nákladů na jednotlivé kalkulační jednice 

(výrobky, sluţby, činnosti), kterým jsou přiřazovány náklady dle jednotlivých činností 

(aktivit), které jsou zapotřebí k jejímu vytvoření. Vychází se z filosofie, ţe náklady vyvolává 

činnost (aktivita). Aţ se zjistí, jaký podíl nákladů na činnost výrobek spotřebovává, stanoví se 

výše daného nákladu na kalkulační jednici. [11] s. 71 

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

drivers - vztaţné veličiny (čili něco, co vyvolává nebo ovlivňuje náklady). [14] s. 102 

4.1 Využití metody ABC  

Metoda ABC se vyuţívá v odvětvích, ve kterých vzniká široký sortiment výkonů. 

Jejich výrobní proces vyţaduje řadu pomocných, zajišťujících i výrobních činností, které jsou 

poměrně náročné, co se týče nákladů (např. konstrukce, technologie, zásobování, seřizování 

strojů, opravy, údrţba, výroba, kontrola jakosti, úpravárenské operace, zákaznický servis 

apod.). V dnešní době se tato metoda nejvíce pouţívá ve zpracovatelském průmyslu 

s heterogenní výrobou a montáţní technologií. Metoda ABC se aplikuje i v nevýrobních 

odvětvích jako je např. bankovnictví, pojišťovnictví a doprava. [11] s. 72 
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4.2 Druhy alokačních klíčů 

 Pro alokaci reţijních nákladů se pouţívají tyto dva druhy alokačních klíčů: 

 Alokační klíč, jehoţ vztaţné veličiny vyjadřují příčinnou souvislost mezi 

rozvrhovaným reţijním nákladem za spotřebovanou činnost (aktivitu) a jednotlivými 

kalkulačními jednicemi spotřebovávající tuto činnost - jedná se o metodu ABC. 

Vztaţnými veličinami je nejčastěji spotřeba výkonu strojního zařízení, která je 

vyjádřena ve „strojominutách“ nebo spotřeba práce, která je vykonána pracovníky a je 

vyjádřená v „člověkominutách“. 

 Alokační klíč, jehoţ vztaţné veličiny nevyjadřují příčinnou souvislost mezi 

rozvrhovaným reţijním nákladem a kalkulačními jednicemi – nejedná se o metodu 

ABC. Jde například o rozvrhování nákladů podle nákladů na přímé mzdy, odbytových 

nákladů apod. 

Příklady vztaţných veličin metody ABC, které vyjadřující příčinnou souvislost mezi 

rozvrhovaným reţijním nákladem na spotřebovanou činnost (aktivitu) jsou uvedeny 

v tabulce 4.1.     

Druh aktivity Vztažná veličina 

Oprava strojů  počet minut 

Svařování počet minut 

Frézování počet minut 

Broušení počet minut 

Spotřeba plynu na vytápění počet m
3
 

Úklid budov počet m
2
 

Náklady oddělení fakturující prodej počet vystavených faktur  

Kontrola jakosti počet kontrol 

Vývoj nových výrobků počet nových výrobků 

Náklady útvaru zajišťující školení zaměstnanců počet hodin školení 

Tabulka 4.1: Příklad vztaţných veličin metody ABC ke druhu aktivity. Zdroj: vlastní. 

Obecný cíl alokace nákladů je poskytnutí informací o nákladech, které jsou relevantní 

pro určité rozhodnutí. Profesor Král uvádí, ţe v této souvislosti se musí respektovat 

nejdůleţitější zásada, která zní: neexistuje univerzálně správný či nesprávný způsob přiřazení 

nákladu příslušnému výkonu. Kaţdý způsob alokace musí respektovat vztah nákladů 

k objektu a také musí respektovat rozhodovací úlohu, která bude na základě tohoto přiřazení 

řešena. [7] s. 127 
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4.3 Výpočet režijních nákladů pomocí vztažných veličin 

Pro výpočet kalkulačních poloţek reţijních nákladů pomocí vztaţných veličin se musí 

nejprve zjistit tzv. kalkulační sazba. Kalkulační sazba se vypočítá jako celková hodnota 

reţijních nákladů za činnost vykonávanou konkrétním střediskem, která se vydělí součtem 

součinů plánovaného objemu (mnoţství) kalkulačních jednic a měrné spotřeby vztaţných 

veličin za tyto kalkulační jednice. Rozvrţené reţijní náklady na plánovaný objem těchto 

kalkulačních jednic dostaneme tak, ţe se kalkulační sazba vynásobí počtem spotřebovaných 

vztaţných veličin dané činnosti v rámci jednotlivých kalkulačních jednic. [9] s. 119  

Alokace můţe vycházet z měrných hodnot vztaţných veličin na jednotku jednotlivých 

kalkulačních jednic. Výpočet alokačního klíče je uveden v příkladě 10.     

Příklad 10: Rozvrţení reţijních nákladů pomocí jednotkových hodnot vztaţných veličin. 

Na výrobu 80 t výrobku X je měrná spotřeba činnosti strojního zařízení 15 strojominut/tunu.  

Na výrobu 40 t výrobku Y je měrná spotřeba činnosti strojního zařízení 35 strojominut/tunu.  

Na výrobu 50 t výrobku Z je měrná spotřeba činnosti strojního zařízení 8 strojominut/tunu.  

Celkové výše reţijního nákladu je 150 000 Kč. Vztaţnou veličinou jsou strojominuty. 

Nejdříve se musí vypočítat tyto vztaţné veličiny za celkové objemy (výroby, činnosti) 

jednotlivých kalkulačních jednic. 

Při mnoţství výroby výrobku X ve výši 80 tun a měrné vztaţné veličině ve výši 

15 strojominut/tunu činí celková vztaţná veličina pro tento výrobek 1 200 strojominut 

(80 tun   15 strojominut/tunu). 

Při objemu výroby výrobku Y ve výši 40 tun a měrné vztaţné veličině ve výši 

35 strojominut/tunu činí celková vztaţná veličina pro tento výrobek 1 400 strojominut 

(40 tun   35 strojominut/tunu).  

Při objemu výroby výrobku Z ve výši 50 tun a měrné vztaţné veličině ve výši 

8 strojominut/tunu činí celková vztaţná veličina pro tento výrobek 400 strojominut   

(50 tun   8 strojominut /tunu). 

Výpočet:   

kalkulační sazba = 150 000   (1 200 + 1 400 + 400) = 50 Kč/strojomin.  

rozvrţená reţie výrobku X = 50   1 200 = 60 000 Kč 

rozvrţená reţie výrobku Y = 50   1 400 = 70 000 Kč 

rozvrţená reţie výrobku Z = 50   400 = 20 000 Kč 
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Při rozvrhování celkové výše reţijního nákladu ve výši 150 000 Kč je na výrobek X 

rozvrţeno 60 000 Kč, na výrobek Y je rozvrţeno 70 000 Kč, na výrobek Z je rozvrţeno 

20 000 Kč. 

Příklad na rozvrţení reţie pomocí vztaţných veličin je shrnut v tabulce 4.2. 

Kalkulační 

jednice (KJ) 

Plánovaný 

objem 

výrobků [t] 

Měrná 

spotřeba 

strojominut 

(vztaţných 

veličin) 

[strojomin./t] 

Celková doba 

činnosti stroje 

[strojomin.] 

 

Kalkulační 

sazba 

[Kč/strojomin.] 

Reţijní 

náklady na 

KJ 

(výrobek) 

[Kč] 

Výrobek X 80 15 1 200 50 60 000 

Výrobek Y 40 35 1 400 50 70 000 

Výrobek Z 50 8 400 50 20 000 

Celkem   3 000  150 000 

Tabulka 4.2: Rozvrţení celkových reţijních nákladů na kalkulační jednice pomocí vztaţných 

veličin. Zpracováno podle: [9] 
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Závěr 

Úspěch kaţdého výrobního podniku, především v trţním hospodářství, se odvíjí od 

kvalitního ekonomického systému řízení. Jedním z nejdůleţitějších prvků tohoto systému jsou 

kalkulace nákladů, jedná se o základní a nezastupitelnou informaci o vlastních nákladech na 

kalkulační jednice, které vytvořil výrobní podnik (výroba výrobků a poskytování sluţeb). 

Jedná se o historicky nejstarší a v dnešní době nejvíce pouţívaný nástroj hodnotového řízení 

v manaţerském účetnictví.  

V dnešní době dochází k růstu konkurence a globalizaci trhů, a proto je pro podniky 

důleţité, aby měly dobře propracovaný kalkulační systém. Kalkulace jsou zde vymezeny 

z hlediska účelu, k jakému slouţí a jsou vymezeny podle druhů. Rovněţ je zde provedeno 

rozdělení kalkulací z časového hlediska na předběţné a výsledné. 

První cíl bakalářské práce, zhodnocení současných kalkulačních metod, je splněn ve 

druhé kapitole práce, ve které je nejprve provedeno rozlišení kalkulačních metod a následné 

jejich zhodnocení s ohledem na druhy výroby pro jaké jsou pouţívány. Pro názornost jsou zde 

uvedeny příklady těchto metod. 

Druhý cíl práce, definování výpočtu jednicových kalkulačních poloţek, je splněn ve 

třetí kapitole. Výpočet jednicových nákladů je prvním krokem při výpočtu plánových 

a výsledných kalkulací, jsou to z  hlediska výpočtu takové poloţky, které jsou známé měrnou 

spotřebou v naturálních jednotkách na jednotku kalkulační jednice (přímý materiál, přímé 

mzdy a ostatní přímé náklady). Jednicové náklady se v podniku vyuţívají pro stanovení 

kalkulací nákladů, pro kontrolu hospodárnosti vynaloţených nákladů. Ve výrobních 

podnicích jsou plánové měrné spotřeby jednicového materiálu uvedeny v recepturách nebo 

kusovnících. Záleţí na typu výroby. Pro ukázku jsem uvedla příklad výpočtu kalkulace 

jednicového materiálu.  

Třetí cíl práce, navrţení metodiky rozvrhování reţijních nákladů na kalkulační jednice 

s vyuţitím metody Activity Based Costing, je splněn ve čtvrtém bodě. Tato metoda se 

zkráceně označuje jako ABC, čili metoda dle aktivit neboli procesní kalkulace. U metody 

ABC se základny pro rozvrhování reţijních nákladů nazývají vztaţné veličiny (cost drivers). 

Cílem metody ABC je rozvrhování reţijních nákladů pomocí vztaţných veličin mající 

příčinnou souvislost k aktivitě, která tyto náklady vyvolala. Navrhla jsem tabulku s příklady 

vztaţných veličin, které mají příčinnou souvislost k danému druhu aktivity. Pro ukázku jsem 

vypočítala celkové reţijní náklady pomocí vztaţných veličin.  
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 Společnosti, které nemají správně vypočteny kalkulace, nemohou efektivně řídit své 

náklady a výnosy. Tím se vystavují nebezpečí přijetí mylných rozhodnutí, coţ můţe 

v důsledku vést k ohroţení samotné existence dané společnosti.  
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