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1. Úvod 

V posledních letech došlo v podnikatelském prostředí k celé řadě změn, které zasáhly 

většinu oblastí podniku. Lidé vyžadují lepší a kvalitnější výrobky, naopak výrobci chtějí nabízet 

své výrobky nejen na domácím trhu, ale také na trzích zahraničních. Změněné podnikatelské 

prostředí vytváří i nové podmínky pro využití manažerského účetnictví. Rozvoj informačních  

a komunikačních technologií vyřešil zejména technickou a zpracovatelskou stránku 

manažerského účetnictví, a jeho úloha se tak více projevuje v zajištění co nejlepší vypovídací 

schopnosti informací a naplnění požadavků vyplývajících ze změn ve stylu a způsobu řízení. 

Manažerské účetnictví je v moderním podniku nedílnou součástí informační podpory 

řízení. Jeho základním cílem je zajistit informace pro hodnotové řízení podniku a jeho 

vnitropodnikových struktur.  

Informační systém podniku je souhrnem manažerských informací, který poskytuje 

podnikovému vedení informace pro rozhodování o strategii a taktice podniku. 

V současné době tržního hospodářství, které je vyznačováno trvalým a silným 

konkurenčním tlakem, musí společnosti stále více uvažovat o nákladech svých výrobků a snažit 

se tyto náklady snižovat. Informace o nákladech podnikům pohotově poskytuje kalkulační 

systém, který musí být integrovaně propojený na soustavu finančního a vnitropodnikového 

účetnictví. 

Diplomová práce je zaměřena právě na manažerské účetnictví, zejména na jeho 

subsystém, který se nazývá kalkulace. Kalkulace nákladů a cen jsou nezbytnou součástí 

podnikového řízení. Bez kalkulací není možné sledovat náklady na jednotku produkce  

a určovat nabídkovou cenu v tržní ekonomice. 

Cílem teoretické části práce je charakterizovat jednotlivé typy účetnictví. Dále pak 

vymezit strukturu, zásady, předpoklady a vývojové tendence manažerského účetnictví. Dílčím 

cílem je pojetí nákladů, zejména jejich členění a modelování. Stěžejním bodem teoretické části 

jsou kalkulace a rozpočty. Diplomová práce obsahuje způsoby využití různých kalkulačních 

technik a postupů, a to jak absorpčních tak neabsorpčních metod. Kromě toho se dále zaměřuje  

na rozpočetnictví, konkrétně na členění rozpočtů, proces sestavování rozpočtů a na nedostatky 

rozpočetnictví. Nakonec byly porovnány rozdíly mezi kalkulací a rozpočtem. Konečným cílem je 

aplikovat nabyté teoretické poznatky v praxi. 

 V praktické části diplomové práce bude představena společnost Moramis s.r.o., její 

historie, předmět podnikání a výrobková řada hydroizolačního systému Akvatron. Dále je pak 
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zobrazena organizační struktura a cíle společnosti. Praktická část také zobrazuje důležité 

ekonomické ukazatele společnosti jako např. členění nákladů a výsledky hospodaření  

za určité období. Dále je pak využito získaných teoretických znalostí v oblasti kalkulací  

a následně jejich aplikace v dané společnosti Moramis s.r.o. Na závěr dochází k zhodnocení 

kalkulací a návrh na jejich možné zlepšení. 

Informace použité v rámci zpracovávání diplomové práce jsou čerpány z knižní literatury 

a interních firemních zdrojů. Použitá doslovná citace odborné literatury je označena jako 

poznámka pod čarou s uvedením jména autora a zdroje čerpání. Převzaté obrázky, schémata  

či tabulky jsou rovněž označeny a zdroj čerpání je uveden. 

Vlastní názory, připomínky, zhodnocení a návrhy jsou v rámci diplomové práce psány 

kurzívou. 

Metody, které jsou použity v diplomové práci, vycházejí z uvedeného cíle práce.  

Při zpracovávání diplomové práce byla použita metoda postupu, zejména v části teoretických 

principů kalkulací a rozpočtů, kdy je problematika vysvětlena od jednoduchých po složitější 

kategorie. Byla použita také metoda analýzy, která představuje rozklad složitějších skutečností na 

jednodušší dílčí složky. 

V poslední kapitole práce byla požita metoda praktické aplikace, kdy byly teoretické 

poznatky aplikovány v praxi. V diplomové práci je užito i teoretické a kritické analýzy. 
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2. Obecné vymezení manažerského účetnictví 

Vznik a rozvoj účetnictví odpovídá určitému stupni ekonomického vývoje společnosti  

a současně představuje rozšiřování jeho funkcí při zachování základních principů a poslání. 

Účetnictví je systém, jehož cílem je zobrazovat v podniku probíhající ekonomické jevy  

pro účely jeho řízení. 

Účetnictví lze definovat jako písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech 

podniku, a to v peněžních jednotkách. Informace, které jsou zjištěny, musí být především 

srozumitelné, srovnatelné, věrohodné a správné. 2 Účetní informace umožňují komplexně 

propojit měření tzv. finanční pozice, výkonnosti a změny ve finanční pozici. Pomocí účetních 

informací je možno hodnotit schopnost podniku vytvářet peníze, časové rozložení této schopnosti, 

a tak i posoudit míru rizik do budoucnosti.  

Účetnictví je modelovým zobrazením reality, které je charakteristické použitými principy 

a metodami účetního zobrazení.  

Zásadní funkcí účetnictví je věrně a poctivě zaznamenat ekonomickou realitu 

podnikatelského subjektu a poskytovat informace uživatelům, aby mohli přijímat správná 

rozhodnutí.  

Uživatelé informací se z hlediska jejich vztahu k podniku tradičně člení na tzv. externí 

uživatelé, interní uživatelé a stát v souvislosti s plněním daňové povinnost. Externí uživatelé  

se na rozdíl od vlastníků a manažerů dostanou jen ke zveřejňovaným informacím. Interní 

uživatelé mají přístup k podrobnějším informacím, které potřebují pro kontrolu, rozhodování, 

řízení či plánování. 2 

Hlavní fáze účetního systému se člení na jednotlivé prvky: 

 zjištění relevantních ekonomických informací, 

 zpracování prvotních informací, 

 analýza hodnocení, 

 předání výsledků uživatelům. 

Způsob zobrazení podnikatelského procesu je třeba diferencovat podle toho, kdo je 

uživatelem účetních informací a jaké rozhodovací úlohy řeší. Účetní informace se dělí do tří 

relativně samostatných subsystémů: na účetnictví finanční, daňové a manažerské viz schéma 2.1. 
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 Schéma 2.1: Znázornění účetních soustav 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Daňové účetnictví 

 Daňové účetnictví (daňová evidence) svým způsobem navazuje na zrušené jednoduché 

účetnictví. Daňová evidence je upravena pouze daňovými předpisy (zákonem č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmů, v platném znění - § 7b).  

 Daňová evidence je určena pro fyzické osoby, které nejsou účetními jednotkami  

ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Formu vedení daňové evidence 

nestanoví žádný předpis a tedy je na podnikateli, jestli povede evidenci ručně nebo pomocí 

speciálního softwaru. Při vedení daňové evidence by měl podnikatel klást důraz zejména  

na úplnost, průkaznost, správnost, srozumitelnost, přehlednost a trvalost veškerých záznamů. 2 

 Hlavním smyslem daňového účetnictví je zobrazit stejný proces jako u finančního 

účetnictví s ohledem na správné vyjádření základu daně z příjmů. Principem daňové evidence je 

poskytnout jasný přehled a oddělené informace o: 

 příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, 

 majetku a závazcích. 

Příjmy daňové je třeba oddělovat od příjmů nedaňových a výdaje na zajištění  

a udržení příjmů (daňové výdaje) je nezbytné oddělovat od výdajů neovlivňujících základ daně 

(nedaňové výdaje).  

 



- 9 - 

 

Finanční účetnictví 

   Finanční účetnictví představuje od svého vzniku primární zdroj informací pro vlastníky 

podniků a pro potencionální zájemce o kapitálový vstup do podniku. Mezi další významné 

uživatele účetních informací patří i celá řada dalších subjektů z okolí jako například věřitelé 

(banky, pojišťovny, penzijní fondy), dodavatelé, státní orgány, veřejnost atd. 2 

Finanční účetnictví je výkaz o vnějších finančních vazbách podniku jako celku. 

V podmínkách tržní ekonomiky představuje základní nástroj, který umožňuje sledovat  

a vyhodnocovat finanční situaci ekonomicky aktivních subjektů. Podvojná metoda a akruální 

princip účetnictví poskytují managementu komplexní pohled na finanční zdraví ekonomického 

subjektu a na výsledek jejich hospodaření. 

Podstatou finančního účetnictví je poskytovat věrný obraz o stavu a pohybu majetku  

a závazků, nákladů a výnosů, a to v členění, které umožní zjistit základnu pro výpočet daně 

z příjmů a vyjadřuje výsledek hospodaření za podnik v členění předepsaném obecně platnou 

legislativou. Současně se má jednat o obraz, který není subjektivně zkreslen, což si postupným 

historickým vývojem vyžádalo vznik instituce nezávislého auditora, tj. účetního odborníka, který 

přezkoumává účetní postupy společně s finančními výkazy podniku a zaujme k nim  

své stanovisko. 3 

Nástroji finančního účetnictví jsou účetní výkazy jako rozvaha, výkaz zisku a ztrát  

a účty. Prostřednictvím výkazů podnik komunikuje s okolím, kterému touto cestou sděluje,  

jak výkonný byl při své činnosti a jaká byla jeho finanční situace na začátku a na konci účetního 

období. Pro finanční účetnictví je typické dodržování pravidelnosti sestavování účetních výkazů. 

Výkazy se musí sestavovat periodicky – ročně, čtvrtletně, měsíčně. Finanční účetnictví musí 

splňovat mimo jiné i podmínky pro srovnatelnost mezi jednotlivými podniky ve vykazovaných 

údajích.  

V současné době je finanční účetnictví regulováno ze strany státu v podobě zákonných 

předpisů, dále národními účetními standardy a vnitropodnikovými směrnicemi, ve kterých  

si každý podnik upraví konkrétní postupy, metody a pravidla v oblasti účetnictví. 

Manažerské účetnictví 

 V moderním podniku tvoří manažerské účetnictví ucelenou a nezastupitelnou součást 

podnikového informačního systému. Hlavním úkolem manažerského účetnictví je zajistit 

informace pro hodnotové řízení podniku a jeho vnitropodnikových struktur ve třech vzájemně  

se prolínajících průřezech – pro řízení po linii výkonů, útvarů a procesů. 
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 Manažerské účetnictví spočívá ve zjišťování, třídění, analýze a vykázání informací 

takovým způsobem, který umožní řídícím pracovníkům cílevědomě ovládat podnikatelskou 

činnost, tedy řídit vztah mezi vynaloženými zdroji a dosaženými výsledky, ovlivňovat základní 

faktory ekonomického vývoje podniku, podporovat jeho výkonnost a zlepšovat finanční pozici.  

 Velmi obecně lze formulovat i další neméně důležité úkoly manažerského účetnictví.  

Jde o to, že data získávaná z manažerského účetnictví jsou produktem všech tří součástí 

manažerského účetnictví (rozpočetnictví, kalkulací, vnitropodnikového účetnictví), které je nutno 

považovat za rovnocenné partnery v tomto spojení. Úlohy manažerského účetnictví je tedy možné 

vyjádřit jako výsledek zpracování informací metodami vlastními všem třem součástem 

manažerského účetnictví. 2 

Definice manažerského účetnictví: 

„Manažerské účetnictví je oblastí účetnictví, která poskytuje informace pro řídící pracovníky 

v podniku. Je to proces identifikace, měření, shromažďování a analýz podkladů, v němž  

se připravuje interpretace a sdělení informací, které pomáhají řídícím pracovníkům naplnit 

stanovené cíle“. 
1 

 Manažerské účetnictví slouží bezprostředně pro efektivní řízení podniku a jeho 

vnitropodnikových útvarů (středisek). Zajišťuje soustavnou kontrolu a poskytuje podklady  

pro manažerské rozhodování. Manažerské účetnictví není regulováno státem, proto o jeho 

struktuře a využití si podnikový management rozhoduje sám ve své pravomoci. 

 Struktura manažerského účetnictví se vyvíjí podle potřeb a požadavků na informace  

pro vedoucí pracovníky z hlediska fází rozhodovacího procesu. Vztah fází rozhodovacího procesu 

je typický pro historický vývoj manažerského účetnictví. 

 Pomocí první fáze se takto zaměřené účetnictví orientovalo na zjištění skutečně 

vynaložených nákladů a realizovaných výnosů ve vazbě k finálním výkonům. Později  

se orientace přemístila od finálních výkonů k dílčím činnostem, procesům a útvarům, které  

za vynaložené náklady, resp. realizované výnosy odpovídají. 

 Druhá fáze dává možnost srovnání mezi skutečně vynaloženými náklady s žádoucím 

(plánovaným, rozpočtovaným, kalkulovaným) stavem. Toto porovnání umožňuje řízení 

prostřednictvím odchylek v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu. 

 

 

1
 FIBÍROVÁ, Jana a kol. Nákladové a manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007. 430 s. ISBN 978-80-7357-299-0. S. 26. 
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   Prostřednictvím třetí fáze se manažerské účetnictví snaží rozšířit škálu informací  

o takové, které se orientují na budoucí rozvoj podniku. Tento typ informací umožňuje využít 

účetních informací nejen pro běžné řízení podnikových výkonů, útvarů a procesů,  

ale i pro rozhodování o variantách jejich budoucího průběhu. 4 

 Základní rysy, kterými se charakterizuje manažerského účetnictví: 

 podstatně se liší od finančního účetnictví hloubkou, podrobnostmi a variabilitou 

informací, které poskytuje zejména o nákladech výkonů, útvarů, procesů, 

činností a aktivit, 

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

 orientuje se na vnitřní vztahy útvarů (středisek), procesů, činností a aktivit, 

 přináší podrobnější informace potřebné pro řízení jednotlivých 

vnitropodnikových útvarů a činností, 

 poskytuje informace pro srovnání skutečného a žádoucího průběhu projektu  

a informace pro zhodnocení budoucích variant podnikání, 

 zaměřuje svou pozornost na data pro užití uvnitř podniku, 

 orientuje se na budoucnost, 

 výrazně se orientuje na výsledky z prodeje, 

 manažerské účetnictví není podnik povinen vést. 2 

2.1 Vztah finančního a manažerského účetnictví 

 Manažerské účetnictví bývá označováno jako celkový soubor informací. Je určeno 

především pro interní potřebu ekonomické jednotky. Má důvěrný, interní charakter, a proto jeho 

hlavní záměr je maximální pravdivost. Manažerské účetnictví je v plné kompetenci podniku  

a není právně upravováno. Naopak finanční účetnictví je postaveno na dodržování určitých 

postupů a metodických prvků a podléhá právní regulaci. Finanční účetnictví je výkaz o vnějších 

finančních vazbách. Je určeno zejména vnějším uživatelům a partnerům. Charakteristickou 

vlastností informací finančního účetnictví je preference stability vývoje podniku v čase  

a dodržování pravidel zejména úplnost, srozumitelnost, spolehlivost a srovnatelnost v čase. 2 

 Účetní okruh manažerského účetnictví je vedle okruhu finančního účetnictví relativně 

samostatný. Oba okruhy si však vzájemně poskytují některé informace, popř. čerpají  

ze stejných zdrojů. 
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 Rozdílné požadavky na účetní informace vyústily ve vznik dvou již zmíněných složek 

účetnictví a to na účetnictví finanční a účetnictví manažerské. Hlavní rozdíly mezi finančním 

účetnictvím a manažerským účetnictvím jsou shrnuty v následující tab. 2.1. 

Tab. 2.1: Rozdíly mezi finančním a manažerským účetnictvím 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.2 Struktura manažerského účetnictví 

 Manažerské účetnictví slouží bezprostředně pro efektivní řízení podniku a jeho 

vnitropodnikových útvarů (středisek). Manažerské účetnictví používá statistické, matematické  

a jiné metody a postupy. Využívá údajů finančního i vnitropodnikového účetnictví, kalkulací  

vč. vnitřního rozpočetnictví, operativní evidence, statistiky atd. Strukturu manažerského 

účetnictví a jeho vazbu na finanční účetnictví lze vyjádřit i pomocí schématu 2.2. 

 

Účetnictví Finanční Manažerské 

Předmět 

stav a pohyb: 

-majetku a závazků 

-nákladů a výnosů  VH 

informace pro ekonomické řízení 

podniku 

Uživatelé externí interní (management) 

Ceny reálné kalkulované 

Informace 

-veřejné 

-podstatné informace z hlediska    

uživatele 

-neveřejné 

-rozsáhlá databáze analytických          

informací 

Vykazování informací delší časové období vykazování běžné, operativní vykazování 

Regulace regulováno státem neregulováno 

Kontrola vnější vnitřní 

Časová orientace na minulost na budoucnost 

Jednotky pouze peněžní jednotky peněžní i naturální jednotky 

Systém 
formálně a obsahově jednotný 

systém 

úprava systému dle potřeb účetní 

jednotky 

Střediska celková společnost hospodářská střediska 

Obsah syntetické účty, analytické účty syntetické účty 

Cíl 

-minimalizace daňového zatížení 

-věrně a poctivě zaznamenat 

ekonomickou realitu podniku 

maximalizace zisku 
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Schéma 2.2: Struktura manažerského účetnictví 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.2.1 Vnitropodnikové účetnictví (nákladové) 

Vnitropodnikové účetnictví prošlo za dobu své existence složitým vývojem, který 

z nástroje pouhého zjišťování skutečných nákladů podnikových výkonů přerostl v nástroj, který 

poskytuje mnoho dalších informací pro řízení hodnotové stránky transformačního procesu 

v podniku. 2 

Vnitropodnikové účetnictví je systém, který poskytuje informace různým složkám 

společnosti. Jeho strukturu si společnost stanovuje tak, jak nejlépe vyhovuje potřebám jejího 

řízení, aby odpovědní pracovníci měli k dispozici informace potřebné pro své rozhodování.  

Vnitropodnikové účetnictví pouze upravuje Český účetní standard (ČÚS)  

č. 001 – Účty a zásady účtování na účtech (bod 2.5). ČÚS říká, že formu, organizaci  

a zaměření vnitropodnikového účetnictví si určí účetní jednotka sama, ale musí přitom zabezpečit 

pro potřeby finančního účetnictví průkazné podklady o stavu a změně stavu zásob vytvořených 

vlastní činností, pro vyjádření aktivace vlastních výkonů, pro ocenění zásob  

a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností. Kromě toho je dále uvedeno, že vnitropodnikové 

účetnictví lze organizovat v rámci analytických účtů k finančnímu účetnictví, v samostatném 

okruhu nebo kombinací obou přístupů. 3 

Významným rysem vnitropodnikového účetnictví je systémové zobrazení podnikatelského 

procesu v jeho úplnosti a nepřetržitosti včetně jeho výsledků. Vnitropodnikové účetnictví může 

být orientováno na jednu z následujících linií: 

Finanční 

účetnictví 

Manažerské účetnictví 

Vnitropodnikové 

účetnictví 

Kalkulace 

Rozpočetnictví 

Jiné systémy 

(např. statistika) 
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 linie výkonová, kde jde o zjištění vztahu nákladů k jednotlivým výkonům 

(výrobkům, pracím a službám), 

 linie útvarová (odpovědnostní), kde jde o zjištění, ve kterém odpovědnostním 

vnitropodnikovém útvaru (středisku) náklad vznikl, 

 účetnictví orientované na procesy a aktivity, kde hlavním cílem je poskytnout 

podklady pro řízení podnikatelského procesu a jeho jednotlivých subsystémů 

(marketing, výzkum a vývoj, zásobování, výroba atd.). 4 

Vnitropodnikové účetnictví má v praxi 2 formy. Forma analytických účtů k syntetickým 

účtům finančního účetnictví (tzv. jednookruhová účetní soustava, která plní požadavky jak 

externích, tak i interních uživatelů) nebo forma relativně samostatného účetního okruhu  

(tzv. dvouokruhová účetní soustava, kdy požadavky externích uživatelů plní okruh finančního 

účetnictví a požadavky interních uživatelů, tj. všech stupňů hierarchie managementu podniku pak 

okruh nákladového účetnictví). 3 Pro současnou praxi je typické obě soustavy účelně 

kombinovat. Zobecnění kladů a nedostatků obou forem lze pak zužitkovat i pro doporučení, jak 

kombinovat oba přístupy. 

2.2.2 Rozpočetnictví 

 Rozpočetnictví je hlavním nástrojem finančního vnitropodnikového řízení. Je zaměřeno  

na stanovování budoucích nákladů, výnosů, příjmů i výdajů, které vyplývají z dlouhodobých cílů 

podniku a na kontrolu plnění těchto cílů. Rozpočetnictví je chápáno jako součást manažerského 

účetnictví, protože každý rozpočet je vyvolán vnitřními potřebami řízení podniku.  

 Oblast rozpočetnictví se věnuje podnikovým rozpočtům, které zobrazují očekávané 

ekonomické veličiny v peněžních jednotkách. Rozpočty jsou sestavovány na předem stanovené 

časové období. Při tvorbě rozpočtu se vychází z normovaných i odhadnutých hodnot. Podnikové 

rozpočty vycházejí z finančního účetnictví, resp. účetní závěrky. Jsou používány nejen 

v souvislosti se stanovením ekonomických cílů, ale jsou i výchozími daty pro vnitropodnikové 

rozpočtování. 3 

2.2.3 Kalkulace 

Kalkulace jsou stěžejním nástrojem pro řízení vývoje nákladů výkonů podniku.  

Vedle své informační funkce jsou podkladem pro rozhodování o struktuře a sortimentu 

produkovaných výkonů a stanovování vnitropodnikových cen. Kalkulace, které vyjadřují náklady 
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na výrobu výkonů, se prolínají celým procesem řízení podniku. V kalkulaci jsou vyčísleny vlastní 

náklady a ostatní složky ceny na jednici jednotlivých výkonů. 

Pro správnost kalkulace v daných podmínkách má podstatný význam použitá metoda 

kalkulace. Paleta metod kalkulace je dosti bohatá. V podnicích se proto sestavují různé typy 

kalkulací v závislosti na tom, jakému účelu slouží. Kalkulacím a rozpočtům se podrobně věnuje 

následující kapitola 3. 

2.3 Zásady manažerského účetnictví 

Všechny subsystémy manažerského účetnictví v té či oné míře používají stejná metodická 

pravidla či nástroje.  

Manažerské účetnictví je účelově vytvořeno pro vnitřní potřebu organizace. Vedení 

společnosti je definuje na základě svých požadavků, a proto nijak nemusí být regulováno 

judikaturou. Zúčtování v manažerském účetnictví by však mělo být co nejpřesnější  

a nejkomplexnější tak, aby odpovídalo zobrazované skutečnosti. Zásada hospodárnosti 

znamená, že stanovení a zúčtování má být co nejpřesnější, nejúplnější a odpovídající příčině. 

Další důležitou zásadou je kontinuita. Manažerské účetnictví by měla účetní jednotka 

vést dlouhodobě, aby se zjištěné výsledky daly porovnávat v čase. Stejně jako finanční účetnictví, 

tak i manažerské účetnictví vychází z účetního roku. Účetní období je dokumentováno, 

kontrolováno, analyzováno a na základě těchto poznatků je stanoven plán na další účetní období. 

Náklady, které jsou ve společnosti vynaloženy, by měly být přiřazeny k jednotlivým výkonům  

a střediskům, které je vynaložily. Toto je poslední zásada příčiny. 6 

2.4 Předpoklady manažerského účetnictví 

Manažerské účetnictví vyžaduje, aby pro jeho dobré fungování byly vytvořeny 

odpovídající předpoklady: 

 normování spotřeby ekonomických zdrojů, 

 tvorba ekonomické struktury podniku, 

 vnitropodnikové ceny. 

Normování spotřeby ekonomických zdrojů 

 Jeden z předpokladů fungování manažerského účetnictví je tvorba norem spotřeby 

ekonomických zdrojů. Je součástí neustále probíhajícího procesu standardizace v podniku. 

Standardizace je základním prvkem zlepšování procesů. Proces standardizace lze charakterizovat 
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jako systematický proces sjednocování a účelné stabilizace jednotlivých variant řešení a postupů 

v procesu řízení firmy nebo v jeho dílčích částech. 

Normy spotřeby ekonomických zdrojů fungují v procesech podniku jako: 

 limit spotřeby ekonomických zdrojů, 

 nástroj kontroly spotřeby ekonomických zdrojů, 

 podklad pro stanovení předběžných kalkulací. 3 

Tvorba ekonomické struktury podniku 

K tomu, aby byly správně alokovány ekonomické zdroje, je podnik rozdělen  

na vnitropodnikové útvary, které jsou důsledkem dělby práce. Činnosti jsou následně rozděleny 

jednotlivým útvarům. Úkoly se podnikovým útvarům ukládají v naturální nebo hodnotové 

podobě. 3 

Naturální podoba určuje detailně druh, množství a lhůty výroby finálních či dílčích 

výrobků. Stanoví se vnitropodnikovým organizačním útvarům obvykle formou lhůtového 

výrobního plánu. Při stanovení úkolů vnitropodnikovým útvarům je také stanovena forma 

zodpovědnosti a zodpovědná osoba, která je předem určena organizační strukturou podniku.  

Hodnotové vyjádření umožňuje přiřadit náklady, které v podniku vznikají jedné jednotce 

výstupu. Jsou to náklady přímé a náklady, které není možné přiřadit na jednotku výkonu  

tzv. režijní. Vzhledem ke svému rozdílnému charakteru je nutné tyto náklady řídit jinak. Náklady 

jednicové, po linii výkonů a náklady režijní, po linii vnitropodnikových útvarů. Nástroje  

pro řízení linie výkonů jsou kalkulace a nástroje pro linii útvarů jsou rozpočty. [3] 

Vnitropodnikové ceny 

Mezi nejdůležitější nástroje manažerského účetnictví bezesporu patří vnitropodnikové 

ceny. Vnitropodniková cena je nástrojem odpovědnostního řízení, jehož hlavním cílem je 

koordinace vnitropodnikových vztahů, která vede k optimálnímu naplnění celopodnikových cílů. 

Vnitropodniková cena by měla být měřítkem činnosti střediska, dále pak odrážet úroveň 

pravomoci a odpovědnosti střediska a v neposlední řadě i motivovat. 4 

 Pomocí vnitropodnikových cen se poměřují skutečné náklady výkonů i středisek s náklady 

předem stanovenými, představovanými právě vnitropodnikovou cenou. Za svůj vznik vděčí 

vnitropodnikové ceny rozvoji normování, resp. standardizaci spotřeby ekonomických zdrojů. 

Vnitropodnikové ceny jsou hlavní podmínkou pro fungování zúčtovacích vztahů mezi středisky. 

Tvoří se současně s tvorbou rozpočtů. 
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 Správné stanovení vnitropodnikových cen je velmi důležité, neboť ovlivňuje stanovení 

výnosů hospodářských středisek, slouží k zjišťování jejich výsledku hospodaření.  

  V praxi se používají tyto druhy vnitropodnikových cen: 

 pevná zúčtovací přirážka režie (v procentech) jako úhrada výkonů střediska 

přichází v úvahu hlavně ve výrobních střediscích, 

 pevná zúčtovací sazba (v Kč) jako úhrada výkonu střediska, avšak vztažená  

na jednotku množství (strojní hodina, kus atd.), 

 pevná zúčtovací částka režie, není-li výkon střediska měřitelný a mezi dílčím 

výkonem střediska a finálním výkonem podniku neexistují vztahy příčinné 

souvislosti přichází v úvahu ve správních střediscích, 

 pevná zúčtovací cena, jestliže výkon střediska nezahrnuje cenu materiálu  

nebo polotovarů a vnitropodniková cena se stanoví na úrovni nákladů spojených  

se zpracováním v dodávajícím středisku, 

 pevná částka ve formě paušálu, má-li výkon dodávajícího střediska povahu 

služby a pravidelně se opakuje, avšak v nepravidelném rozsahu (např. pravidelné 

revize jeřábů, výtahů atd.). 7 

2.5 Vývojové tendence manažerského účetnictví 

Manažerské účetnictví obdobně jako většina jiných disciplín prochází neustálým vývojem. 

Kromě změn v podnikatelském prostředí dochází také k zásadním změnám faktorů, které 

ovlivňují výkonnost podniku. Vedle tradičních faktorů, jako je například úroveň technologie  

a nakupovaných materiálů, v posledních letech velmi roste i význam faktorů, k nimž patří např. 

vztahy se zákazníky, pozice na trhu, vliv podniku na klima, kvalifikace zaměstnanců atd. 

Zmíněná změna významu faktorů ovlivňujících rozvoj podniku přispěla ke kritice 

tradičního pojetí manažerského účetnictví. 

Jeden z nedostatků manažerského účetnictví je jeho orientace především na taktické  

a operativní řízení, což se projevuje v plnění úkolů výhradně na těchto úrovních, ale již nesleduje 

změny a vývoj v podnikatelském prostředí, které mohou zásadním způsobem přispět k prospěchu 

podniku v příštích obdobích. Náklady na výzkum a vývoj, budování postavení na trhu, vzdělávání 

zaměstnanců zjišťuje jen z pohledu, kdy vznikly, nikoli jaký budou mít účinek do budoucna. 15 

Manažerské účetnictví klade hlavní důraz na příčiny a odpovědnost za dosažené výsledky, 

a nikoli na faktory ovlivňující dlouhodobý rozvoj. 
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Mezi další nedostatky patří přílišná zaměřenost manažerského účetnictví na hodnotové 

řízení. Kvalitativní a naturální charakteristiky jako jsou např. pozice na trhu, spokojenost 

zákazníků a zaměstnanců, kvalita produktů, jsou často zjišťovány a vyhodnocovány samostatně 

bez vazeb na hodnotové informace manažerského účetnictví, a proto může docházet k nižší míře 

spolehlivosti a objektivnosti.  

Většinu informací poskytuje manažerské účetnictví pouze ve vztahu k podniku 

samotnému. Uskutečňuje analýzy nákladů a cen produktů, srovnává se skutečnost s předem 

stanovenou výší, ale již se nezaměřuje na vztah k externímu prostředí a konkurenci. Vnější 

informace často existují relativně odděleně a obdobně jako kvalitativní charakteristiky nejsou 

propojeny se systémem manažerského účetnictví. 

Všechny uvedené výhrady vyústily v rozšíření obsahu a pojetí manažerského účetnictví  

a jeho hlubší orientaci na strategické řízení. V souvislosti s tím vzniklo strategické manažerské 

účetnictví, které má navázat na tradiční manažerské účetnictví, ale zároveň více přispívat k plnění 

strategických cílů. 15 

Požadavky na orientaci manažerského účetnictví i na strategické řízení se začaly 

objevovat v 80. letech 20. století. V roce 1996 byly popisovány zásadní 3 pilíře strategického 

manažerského účetnictví. Pomocí prvního pilíře je řešeno rozšíření manažerského účetnictví  

i o externí informace týkající se tržního prostředí a konkurenčních podniků. Prostřednictvím 

dalších dvou pilířů je řešeno poskytování informací pro formulování a naplnění strategie podniku 

a získávání a udržení komparativní výhody.  

2.5.1 Environmentální manažerské účetnictví 

 Ochrana životního prostředí se v posledních letech stává faktorem, který musí podniky 

stále více respektovat. Pokud má podnik zájem ve stávajícím podnikatelském prostředí uspět, je 

nutnou podmínkou k dosažení úspěchu soulad se zákony na ochranu životního prostředí. 

Environmentální chování podniku je předmětem zájmu řady zainteresovaných stran a může 

významným způsobem ovlivnit prosperitu podniku. O přístup podniku k životnímu prostředí  

se vedle státních orgánů zajímají občanská sdružení, místní orgány i veřejnost. 19 

 Rozhodování patří mezi významné aktivity, které manažeři v podniku realizují. Kvalita  

a výsledky rozhodovacích procesů ovlivňují zásadním způsobem fungování a budoucí rozvoj 

podniku. Přístup podniku k životnímu prostředí lze v současných podmínkách považovat  

za významný aspekt, a proto je třeba začlenit do rozhodovacích procesů i hledisko ochrany 

životního prostředí. Z toho vyplývá, že celkové environmentální podnikové náklady obsahují 
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náklady na ochranu životního prostředí, náklady na tzv. „vyplýtvaný“ materiál, na „vyplýtvané“ 

pracovní síly a výrobní zařízení a pokuty, penále a náhrady škod, související s poškozováním 

životního prostředí. 

 Rozhodovací procesy v podniku vyžadují kvalitní informační podporu. Významným 

nástrojem na podporu rozhodovacích procesů se stává složka environmentálního manažerského 

účetnictví (EMA), která je přednostně určena k zajištění informačních potřeb managementu.  

Pro rozhodovací procesy v rovině strategické, taktické i operativní mají význam jak informace  

o environmentálních aspektech a dopadech podnikových činností, výrobků a služeb na životní 

prostředí, tak i informace o nákladech souvisejících s ochranou životního prostředí  

(o environmentálních nákladech) a přínosech plynoucích ze šetrného přístupu podniku  

k životnímu prostředí. 19 

Schéma 2.3: Environmentální manažerské účetnictví jako součást informačního systému 

podniku 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Mezi hlavní přínosy environmentálního účetnictví patří: vyhodnocování a řízení 

environmentálních nákladů podniku, komplexní posouzení ekonomické realizovatelnosti investic 

a projektů, identifikace alternativních strategií provozu a údržby výrobního zařízení, zvýšení 

efektivnosti využívaných materiálů a energií a v neposlední řadě jako nástroj externího 

výkaznictví (reporting). 

Environmentální manažerské účetnictví může být využito jak v podnicích velkých, tak  

i ve středních a malých společnostech, v různých průmyslových odvětvích i v sektoru služeb. 

Může být aplikováno v malém i ve velkém rozsahu (na jednom provozu, v celém podniku) podle 

potřeb organizace. Použitá forma environmentální ho účetnictví odráží cíle a potřeby podniku, 

který ho využívá. Pro úspěšnou realizaci systému EMA je nezbytná a nepostradatelná podpora 

vrcholového managementu. 19 
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3. Teoretické principy kalkulací a rozpočtů 

 V dnešním podnikatelském prostředí je jednou ze zásadních podmínek přežití podniku 

jeho konkurenceschopnost, která souvisí především s jeho výkony, na jejichž odbytu je podnik 

závislý. Prodejnost výkonů závisí na jejich užitné hodnotě a jí odpovídající ceně, kterou je 

zákazník ochoten zaplatit. Nástrojem, který slouží ke stanovení nákladů a z nich vyplývající ceny 

výkonu, je kalkulace. Z toho pak vyplývá její stěžejní význam pro řízení vývoje nákladů výkonů  

a tím i pro řízení podniku. Vedle své informační funkce jsou kalkulace podkladem pro 

rozhodování o struktuře a sortimentu produkovaných výkonů a stanovování vnitropodnikových 

cen. 

 K nákladům se v současnosti upíná pozornost převážné části podnikatelské sféry, neboť 

dokonalá znalost nákladů se zjištěním příčin, které působí na jejich výši, jsou pro úspěšné vedení 

podniku nezbytné. 

3.1 Obecné pojetí nákladů 

Náklady a výnosy patří nepochybně k základním kategoriím ekonomického pohybu  

a ovlivňují výsledek hospodaření účetní jednotky. Proto je nutné sledovat vývoj nákladů  

a výnosů, a to nejen v celkovém úhrnu, ale i v podrobném členění. Evidence nákladů  

a výnosů tím poskytuje informace potřebné k úspěšnému rozhodování a k řízení podnikových 

činností. 3 

Náklady je třeba odlišovat od výdajů. Výdaje vyjadřují úbytek prostředků (nebo vznik 

závazků) bez vazby na konkrétní výkony. Výdaje se přeměňují v náklady jen tehdy, jestliže 

vynaložený majetek vstupuje bezprostředně do tvorby výrobku, práce či služby.  

Mezi náklady a výdaji existuje tzv. věcná a časová nesourodost. Výdaj se posuzuje v okamžiku 

skutečného úbytku peněžních prostředků, kdežto pro náklad je důležitý moment účelového 

vynaložení (skutečná spotřeba nákladové složky). 

Náklady vždy musí souviset s výnosy příslušného období. Musí být zajištěna věcná  

a časová shoda nákladů a výnosů s vykazovaným obdobím. Z tohoto důvodu se v účetnictví 

používá pojem tzv. časové rozlišení nákladů a výnosů. Vyplývá z něj, že některé nákladové  

a výnosové položky se převádějí z jednoho období do jiného období a označují se jako přechodné.  

Náklady se obecně vymezují jako vynaložení (obětování) ekonomických zdrojů  

na určitý výkon jako výsledek aktivity, který přináší očekávaný ekonomický prospěch.  

V podstatě se zpravidla rozlišuje finanční, hodnotové a ekonomické pojetí nákladů: 
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 Finanční pojetí chápe náklady jako úbytek ekonomického prospěchu, který  

se projevuje poklesem aktiv nebo přírůstkem peněžních závazků a který 

v hodnoceném období vede ke snížení vlastního kapitálu jinou formou než jeho 

rozdělením (vyplacením) vlastníkům. Tohoto pojetí se využívá především  

ve vyjádření nákladů popř. výnosů pro externí uživatele, tzn. ve finančním 

účetnictví.  

 Hodnotové pojetí nákladů vyjadřuje reálně vynaložené či ekonomické zdroje  

za podmínek, které existují v okamžiku uskutečňování činnosti. 

 Ekonomické pojetí nákladů uvažuje nejen explicitní, reálně vynakládané 

náklady, ale i tzv. implicitní náklady, které jsou založeny na principu existence 

omezených zdrojů. 4 

3.2 Členění nákladů 

 Náklady jsou důležitým syntetickým ukazatelem kvality činnosti podniku. Základní úhly 

pohledu na členění nákladů je možné názorně charakterizovat jednoduchým zobrazením viz 

schéma 3.1. 

Schéma 3.1: Členění nákladů podle základních rozhodovacích úloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  Klasifikace nákladů podle různých kritérií je základním předpokladem pro aplikaci 

dalších nástrojů manažerského účetnictví. Existuje celá řada přístupů z hlediska jejich členění. 
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3.2.1 Náklady pro řízení 

Mezi základní skupiny nákladů pro řízení patří: 

 druhové členění nákladů, 

 účelové členění nákladů, 

 členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik, 

 kalkulační členění. 

Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů je nejběžnějším přístupem ke klasifikaci nákladů. Druhové 

třídění nákladů znamená jejich seskupení do stejnorodých skupin spojených s činností 

jednotlivých výrobních faktorů. Pokud se podrobněji člení náklady vstupující do reprodukčního 

procesu podniku z vnějšího okolí, projevují se v prvotní podobě jednotlivých druhů. Druhové 

náklady vznikají spotřebou materiálu, subdodávek, prací či služeb jiných subjektů, jsou tedy 

externí. Z hlediska možnosti jejich podrobnějšího členění v podniku jsou jednoduché. Význam 

má toto členění také z makroekonomického hlediska při zjišťování národního důchodu,  

a proto se považuje za základní členění ve finančním účetnictví. 

Při vhodném analytickém členění základních nákladových druhů lze získat podrobnější 

informace nejen o tom, co je spotřebováno, ale i od koho a kdy. 

Náklady v členění podle jednotlivých druhů zachycuje účetní systém ekonomické 

jednotky. Charakteristika jednotlivých nákladových druhů potom zcela jednoznačně vyplývá 

z účetní osnovy a postupů účtování. Dle účetní osnovy se zachycují náklady v 5. účtové třídě 

v členění na náklady provozní, finanční a mimořádné. 1 

Mezi základní nákladové druhy patří spotřeba surovin, materiálu a energie, odpisy 

nehmotných a hmotných dlouhodobých aktiv, finanční náklady, náklady na externí služby, 

mzdové a ostatní osobní náklady, mimořádné náklady. 

Potřeba nákladového druhu určuje jeho význam pro společnost a také umožňuje poznat,  

o jakou společnost se jedná. Existují čtyři základní typy společností, které se liší složením 

druhových nákladů. Jedná se o: manufakturu, automatizovanou montáž, zakázkovou firmu  

a služby. 

Předností druhového členění nákladů je průkaznost a jednoznačnost vykázané spotřeby 

zdrojů podniku. Druhové členění nákladů je velmi důležité pro základní kontrolu úplnosti 

účetních informací v daném období. Naopak jako nevýhodu lze uvést to, že se nezabývá příčinou 
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vynaložení nákladů, tj. jejich bezprostředním či zprostředkovaným vztahem k prováděným 

výkonům, činnostem, útvarům či procesům. Z druhového členění nákladů nelze bezprostředně 

kvantifikovat hospodářský výsledek, proto je nezbytné druhové členění kombinovat s dalším 

členěním nákladů. 2 

Účelové členění nákladů 

Účelový vztah nákladů lze charakterizovat v různé úrovni podrobnosti. Nákladové druhy 

z finančního účetnictví jsou rozděleny podle rozdílného účelu jejich vynaložení. Toto členění 

předpokládá podrobnější rozdělení nákladových druhů na střediska. 

Náklady lze členit například na náklady hlavní výroby, pomocné výroby, vedlejší výroby 

či náklady přidružených činností. Pro určení vztahu jednotlivých nákladových položek 

k podnikovým výkonům a jejich efektivnosti se používá členění na: 

 náklady technologické, které jsou bezprostředně vyvolány technologickým 

procesem (např. spotřeba základního materiálu), 

 náklady na obsluhu a řízení, které slouží k zajištění doprovodných činností 

technologického procesu (např. náklady na provoz budov). 

Značně obecné rozčlenění nákladů je výchozím momentem při určení nákladového úkolu 

jednotlivých nákladových složek. Stanovení nákladového úkolu u většiny technologických 

nákladů vychází z jejich vztahu k dílčímu nebo finálnímu výkonu. 1 

Pro rozhodovací proces je velmi často nezbytné vyjádřit náklady ve vztahu  

ke konkrétnímu výkonu či jednici. Podle tohoto pohledu se mohou náklady rozdělit na: 

 náklady jednicové jsou částí technologických nákladů, které jsou příčinně 

vyvolány vytvořením každé konkrétně definované jednotky výkonu, 

 náklady režijní jsou náklady, u kterých není možné vyjádřit jejich bezprostřední 

vztah ke konkrétní jednotce výkonu. 1 

 Jednicové náklady jsou řízeny kalkulacemi a režijní náklady se řídí pomocí rozpočtů.  

Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik 

  Členění nákladů podle odpovědnosti je založeno na nákladech dle vnitropodnikových 

útvarů. Podstatou členění nákladů podle vnitropodnikových útvarů je rozčlenění podle místa 

vzniku nákladů, na které pak navazuje jejich členění podle odpovědnosti. Základní 
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vnitropodnikové útvary, kterým jsou přiřazovány do odpovědnosti náklady, se nazývají 

hospodářská a nákladová střediska. 

 Výraz středisko je pojmem, který se vztahuje k tzv. ekonomické struktuře podniku. Tato 

struktura bezprostředně navazuje na organizační strukturu, jejímž úkolem je vymezit oblasti  

a úrovně pravomoci a odpovědnosti jednotlivých vnitropodnikových útvarů. Smyslem 

ekonomické struktury je vymezit takovou úroveň vnitropodnikových útvarů, jejichž řízení je 

mimo jiné i založeno na posouzení hodnotových výsledků, tj. zejména nákladů, výnosů  

a vnitropodnikového výsledku hospodaření. 1 

 Rozlišují se základní typy odpovědnostních středisek, mezi které patří střediska 

nákladové, ziskové, rentabilitní, investiční, výnosové a výdajové. 

Kalkulační členění 

 Kalkulační členění je zvláštním typem účelového členění nákladů. Kalkulační členění 

říká, na co byly náklady vynaloženy (na které výrobky nebo služby). Toto hledisko členění 

nákladů je rozhodující pro podnik. Umožňuje zjistit rentabilitu jednotlivých výrobků (služeb)  

a řídit výrobkovou strukturu, neboť jednotlivé výrobky přispívají různou měrou k tvorbě zisku 

podniku. Kalkulační členění je podkladem pro řadu dalších manažerských rozhodnutí např. zda 

výrobek vyrobit či koupit, zda určitou činnost zajistit vlastními silami nebo zajistit pomocí 

dodavatelů. 

 Principem kalkulačního členění nákladů je rozdělení nákladů do dvou kategorií na: 

 náklady přímé, které bezprostředně souvisejí s konkrétním druhem výkonu  

a jsou přímo zjistitelné na kalkulační jednici, 

 náklady nepřímé jsou takové, které se vztahují k několika výkonům  

či střediskům a nejsou zjistitelné přímo na kalkulační jednici. 

 Je zřejmé, že do první skupiny patří téměř veškeré jednicové náklady. Ty jsou vyvolány 

nejen konkrétním druhem výkonu, ale přímo jeho jednotkou.  

 Většina režijních nákladů je však zpravidla společná více druhům výkonů. Při řešení 

rozhodovacích úloh je však třeba i tyto náklady přiřadit jednici výkonu. Tyto náklady se pak 

přičítají nepřímo pomocí zvolených veličin. 4 

 Členění nákladů na přímé a nepřímé je nezbytné pro sestavení kalkulace a je ovlivněno 

požadavky na vypovídací schopnost kalkulace. 
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3.2.2 Náklady pro rozhodování 

 Pro potřeby rozhodování je třeba rozčlenit náklady tak, aby bylo možné zhodnotit budoucí 

varianty podnikání. Tato členění jsou obsahem zejména té části manažerského účetnictví, která  

se orientuje na informace pro rozhodování. 4 

 Náklady pro rozhodování lze rozčlenit na: 

 náklady ve vztahu k objemu prováděných výkonů, 

 relevantní a irelevantní náklady, 

 utopené náklady, 

 oportunitní náklady, 

 náklady vázané na rozhodování. 

Náklady ve vztahu k objemu prováděných výkonů 

 Členění nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů je vnímáno jako jeden 

z nejvýznamnějších nástrojů řízení nákladů. Jednotlivé nákladové složky závisí na objemu 

prováděných výkonů různě. Je možno rozlišit základní skupiny nákladů: 

a) náklady variabilní, 

b) náklady fixní, 

c) náklady smíšené. 

Ad a) Náklady variabilní 

 Variabilní náklady jsou spotřebovány v proporcích, které vyžaduje určitý objem výkonů,  

a jsou závislé na objemu výkonů. V závislosti na změnách objemu výroby se část celkových 

nákladů mění s tímto objemem výroby.  

 Nejdůležitější složkou variabilních nákladů jsou tzv. proporcionální náklady (lineární). 

Výše těchto nákladů se mění přímo úměrně s úrovní aktivity. Jejich podíl připadající na jednotku 

výkonu je tedy konstantní. Celkové proporcionální variabilní náklady mají lineární charakter, 

kdežto jednotkové variabilní náklady mají konstantní charakter viz schéma 3.2. 11  

 Příkladem proporcionálních variabilních nákladů může být úkolová mzda dělníků, 

spotřeba přímého materiálu nebo energie spotřebovaná k provozu strojů. 
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 Schéma 3.2: Celkové a jednotkové variabilní proporcionální náklady 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Popesko (2009) – vlastní zpracování 

Vysvětlivky: 

vn  jednotkové variabilní náklady 

VN  celkové variabilní náklady 

 Dalším typem variabilních nákladů jsou tzv. náklady podproporcionální (degresivní). 

Tento druh je v praxi poměrně častý. Celkové degresivní náklady s růstem celkového objemu 

výkonů rostou pomaleji než výkony, což se projevuje tím, že průměrné variabilní náklady a tudíž 

i celkové náklady na jednotku výkonu klesají viz schéma 3.3. 

 Podproporcionální náklady jsou charakteristické pro období zpracování, záběh nové 

výroby apod. 

 Příkladem mohou být některé položky materiálových nákladů, kdy při růstu objemu 

výkonů a nákupu většího množství materiálu může dodavatel nabídnout množstevní slevy. 

Konkrétním příkladem jsou mazadla, oleje, spotřeba technologické energie apod. 
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 Schéma 3.3: Celkové a jednotkové podproporcionální variabilní náklady 

 

  

 

 

 

 

 

Zdroj: Macík (2002) – vlastní zpracování 

Vysvětlivky: 

vn jednotkové variabilní náklady 

VN celkové variabilní náklady 

 V případě, kdy náklady rostou rychleji než objem produkce, se jedná  

o tzv. nadproporcionální náklady (progresivní). Vznik těchto nákladů není tak častý. 

 Celkové progresivní náklady s růstem celkového objemu výkonů rostou rychleji než 

výkony a průměrné variabilní náklady s růstem objemu výkonů rostou viz schéma 3.4. 8 

 Z praxe může jít např. o mzdové náklady výrobních dělníků, kde při růstu objemu 

produkce je zaměstnavatel nucen zavádět noční a víkendové pracovní směny,  

při kterých budou jednotkové variabilní náklady, tedy hodinové tarify dělníků, vyšší než  

při standardních denních směnách. 11 

 Na první pohled vyvolávají tyto náklady dojem nehospodárnosti, která pak snižuje 

 i celkovou efektivnost podniku. Tato skutečnost však naplatí obecně. Rychlejší růst těchto 

nákladů může zabránit větším ztrátám, resp. snížením efektivnosti, které by nastaly, pokud  

by se jim podnik chtěl vyhnout za každou cenu. 1 
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  Schéma 3.4: Celkové a jednotkové nadproporcionální variabilní náklady 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Macík (2002) – vlastní zpracování 

Vysvětlivky: 
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 Fixní náklady jsou náklady, které se nemění v určitém rozsahu prováděných výkonů  

nebo aktivity podniku v průběhu určitého časového období. Jde zpravidla o náklady určené 

k zajištění výrobního procesu. 

 Příkladem takového typu nákladů mohou být např. odpisy budov, leasing automobilů  

nebo mzdy manažerů podniku. 

 Fixní náklady jsou charakteristické tím, že zatímco celkové fixní náklady zůstávají  

při různých úrovních aktivity podniku konstantní, jednotkové fixní náklady se s růstem objemu 

výkonu podniku snižují viz schéma 3.5. 

 Fixní náklady se mohou rozčlenit podle vztahu ke změnám v objemu výroby na: 

 absolutně fixní náklady, kdy se jejich celková výše za sledovaná období 

nemění, přestože se mění objem výroby, 

 intervalově fixní náklady, které se mění najednou tzv. skokem, např. v případě 

pořízení nového zařízení. 
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 Schéma 3.5: Celkové a jednotkové fixní náklady 

 

 

 

 

  

 Zdroj: Popesko (2009) – vlastní zpracování 

Vysvětlivky: 

fn jednotkové fixní náklady 

VN celkové fixní náklady  

Ad c) Náklady smíšené (degresivně progresivní) 

 Klasifikace nákladů dle objemu výroby je velmi významná pro celou řadu nástrojů 

umožňujících modelování průběhu nákladů a pro samotné manažerské rozhodování.  

Při použití těchto nástrojů v praxi se lze často setkat s problémem. Při klasifikaci nákladových 

položek v podniku je zpravidla velmi obtížné rozdělit náklady na čisté variabilní a fixní. 11 

 Smíšené náklady představují část nákladů na obsluhu a řízení výroby. Náklady tohoto typu 

obsahují v sobě jak variabilní složku měnící se s objemem výroby, tak i fixní složku nezávislou  

na změnách objemu výroby. 
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potřebou stavu pohotovosti výrobního zařízení a variabilní část nákladů související s objemem 

výroby na příslušném výrobním zařízení. 1 

Relevantní a irelevantní náklady 

 Klasifikace nákladů, které se vztahují k budoucím manažerským rozhodnutím.  

Pro toto členění nákladů je typické, že tvoří informační podklad rozhodování o budoucnosti  

a vycházejí nikoliv z reálných, ale odhadovaných nákladů.  

 Rozhodovací úlohy vycházející ze změn výrobního nebo reprodukčního procesu musí 

oddělit náklady, které jsou touto změnou ovlivněné a které nikoliv. Rozčlenění nákladů vede  
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ke vzniku 2 skupin nákladů. První skupina se nazývá relevantní náklady. Jejich výše  

se změní v závislosti na přijetí nebo nepřijetí daného rozhodnutí. Druhou kategorií tvoří 

irelevantní náklady. Jejich výše se nezmění v závislosti na přijetí nebo nepřijetí daného 

rozhodnutí. 

 Zvláštní formou relevantních nákladů jsou pak tzv. rozdílové náklady, které představují 

rozdíl mezi náklady před přijetím rozhodnutí a po kvantifikaci jeho dopadů. 

Utopené náklady (ztracené) 

 Jedná se o náklady, které byly v minulosti vynaloženy a které nemohou být změněny 

žádným rozhodnutím učiněným v budoucnosti. Utopené náklady nese podnik bez ohledu  

na to, pro jakou další možnost se rozhodne (např. ukončení výroby výrobku). Utopené náklady by 

neměly být při současném nebo budoucím rozhodování brány v potaz. 

Oportunitní náklady 

 V ekonomické teorii jsou často zmiňovány náklady příležitosti nebo též oportunitní 

náklady. Oportunitní náklady též alternativní náklady představují náklady ušlých příležitostí, 

které tvoří zisk, jež musí investor obětovat tím, že vybral jednu variantu místo druhé.  

Pro podnikatelské rozhodování je důležité rozlišení nákladů na explicitní a implicitní. 

 Explicitní náklady jsou takové náklady, které musí podnik reálně vynaložit v peněžních 

jednotkách. Jedná se například o nákup výrobních faktorů, nákup materiálu, vynaložení 

prostředků na pojištění apod. 

 Na rozdíl implicitní náklady jsou ztráty z volby alternativ podniku vznikajících užíváním 

zdrojů patřících podniku nebo poskytovaných vlastníkem podniku. 8 

Náklady vázané na rozhodování 

 Nejobecnější skupinou nákladů jsou tzv. náklady vázané na rozhodování. Tyto náklady 

jsou vymezovány jako náklady, které na základě současných rozhodnutí vzniknou v budoucnosti. 

Především se jedná o náklady, které souvisí s vývojem a technologickým řešením výrobků. 

Významným přínosem této skupiny nákladů je její zvýšený důraz na vyhodnocování přínosů 

z vývojových aktivit. 4 
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3.3  Modelování nákladů 

Klasifikace nákladů dle objemu prováděných výkonů je předpokladem pro odhad vývoje 

budoucích nákladů při různých úrovních aktivity podniku. Zmíněný odhad budoucích nákladů 

umožňuje vytvářet varianty budoucího vývoje a pružně reagovat na změny podnikatelského 

procesu. Kvantifikace variabilních a fixních nákladů tvoří základ celé řady moderních metod 

řízení nákladů. 11  

Prostředky, podle nichž jsou náklady členěny, se nazývají rozhodovací úlohy  

na existující kapacitě. Náplní rozhodovacích úloh je rozhodování např. o rozsahu výkonů 

a o jejich dopadech na náklady a zisk společnosti. Rozhodovací úlohy jsou krátkodobé povahy,  

a tudíž zde existují fixní náklady. 

Nákladovým modelem se rozumí zjednodušený vztah mezi vývojem nákladů  

a vývojem činitelů ovlivňujících náklady. 1 

Nejdůležitější úlohou, která je řešena podle nákladového modelu, je analýza bodu zvratu. 

3.3.1 Analýza bodu zvratu 

 Analýza bodu zvratu studuje, jak se mění tržby, náklady a zisk se změnami objemu 

výroby. Vychází z kapacitního členění nákladů na variabilní a fixní a slouží především  

ke zjištění: 

 kritického objemu produkce, 

 maximálně přípustných nákladů, 

 minimální prodejní ceny. 

 Bod zvratu představuje takový objem výroby, při kterém se celkové tržby rovnají 

celkovým nákladům, kdy tedy není dosahováno zisku ani ztráty. 1  

 Bod zvratu znázorňuje, že do jeho dosažení výrobky pouze pokrývaly náklady  

a od něhož již začaly přispívat k tvorbě zisku. Základním východiskem je klasifikace nákladů  

na variabilní a fixní složku. Schéma 3.6 znázorňuje bod zvratu při lineárním růstu nákladů  

a tržeb. 

 Tradiční analýza bodu zvratu vychází ze základních předpokladů: 

 produkce je stejnorodá, 

 všechny náklady lze rozdělit na fixní a variabilní, 

 variabilní náklady se vyvíjejí proporcionálně, 



- 32 - 

 

 fixní náklady se nemění, 

 výrobní proces je souvislý, 

 cena výrobku se nemění. 

 Schéma 3.6: Bod zvratu při lineárním růstu nákladů a tržeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Popesko (2009) - vlastní zpracování 

Vysvětlivky: 

FN fixní náklady 

VN variabilní náklady 

CN celkové náklady 

CT celkové tržby 

Q objem produkce 

Qkrit kritický objem produkce 

Cena výrobku v sobě zahrnuje variabilní složku a po odečtení jednotkové variabilní části 

vznikne zůstatek, který je použit nejdříve na krytí fixních nákladů a až poté začne tento zůstatek 

přispívat k tvorbě zisku. Rozdíl mezi cenou (p) a variabilními náklady (vn) se v praxi označuje 

jako krycí příspěvek. 11 

 Bod zvratu lze znázornit i pomocí matematického zobrazení viz vzorec 3.1. 
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 Analýza bodu zvratu má pro management podniku důležitost nejen v oblasti stanovení 

objemu výkonů a s nimi související náklady, ale také pro uvědomění si vztahů mezi podílem 

fixních a variabilních nákladů na straně jedné a tvořeným ziskem na straně druhé.  

3.3.2 Provozní páka 

 Obecně platí, že mechanizace a automatizace zvyšují podíl fixních nákladů v celkových 

nákladech. Hovoří se o tzv. provozní páce, která znázorňuje dopad změny podílu variabilních  

a fixních nákladů ve vztahu k objemu výroby a generovaného zisku. Je-li vysoký podíl fixních 

nákladů v celkových nákladech podniku, je běžné, že relativně malá změna v tržbách způsobí 

velkou změnu v provozním zisku, toto se označuje jako stupeň provozní páky. Stupeň provozní 

páky udává, o kolik procent se změní zisk v případě změny produkce o 1%. 

 Náročnější technologie, která způsobuje nárůst fixních nákladů, dokáže generovat vyšší 

úroveň zisku, ale pouze za podmínky, že podnik dostatečně využije její kapacitu. V opačném 

případě způsobuje zmíněná výše fixních nákladů zápornou hodnotu výsledku hospodaření. 11 

3.3.3 Nákladová alokace 

 Přímé náklady se mohou přesně přiřadit nákladovému předmětu, protože mezi nimi 

existuje přímá vazba, ale naopak nepřímé náklady nelze přiřadit rovnou, protože jsou zpravidla 

společné pro více nákladových předmět viz schéma 3.7. Jestliže vyžadujeme přiřadit 

nákladovému předmětu tento typ nákladů, musíme využít přepočet, který usnadní vyjádřit podíl 

nákladového předmětu na spotřebě určitého nákladu. Za pomocí nákladové alokace, která je 

procesem přiřazování nákladů, se přiřazují nepřímé náklady předmětu alokace. Nákladová 

alokace je jedním z nejdůležitějších principů používaných při řízení nákladů, protože umožňuje 

zjistit a vysvětlit souvislosti mezi náklady a prováděnými výkony. 11 

Schéma 3.7: Přiřazení nákladů předmětu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Popesko (2009) – vlastní zpracování 
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3.4 Kalkulace 

Konkurenceschopnost je jednou z důležitých podmínek zachování podniku, která souvisí 

zejména s jeho výkony, na jejichž odbytu je podnik závislý. Prodejnost výkonů zejména spočívá 

na jejich užitné hodnotě a odpovídající ceně. Prostředkem, který slouží ke stanovení nákladů  

a z nich vyplývající ceny výkonů je kalkulace. 

V ekonomické praxi se velice často setkáváme právě s pojmy, jako jsou kalkulace, 

kalkulování apod. Používají se především ve spojitosti s náklady a tvorbou cen. Kalkulace patří 

z historického hlediska k nejstaršímu, ale v současné době také nejrozsáhlejšímu používanému 

nástroji hodnotového řízení. Základní potřebou manažerů je identifikace nákladů, která je 

s výkonem podnikových aktivit propojena. 

Kalkulace jsou zásadním nástrojem pro řízení vývoje nákladů výkonů podniku. Vedle  

své informační funkce jsou podkladem pro rozhodování o struktuře a sortimentu produkovaných 

výkonů a stanovování vnitropodnikových cen. 3 

Kalkulaci je možno definovat jako přiřazení nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné 

hodnotové veličiny k výrobku, službě, činnosti, operaci nebo jinak naturálně vyjádřené jednotce 

výkonu firmy, tj. kalkulační jednici či nákladovému předmětu. 

Skutečnost, že kalkulace zachycuje ve vzájemné souvislosti, jak naturálně vyjádřený 

výkon, tak hodnotové parametry, z ní činí nejvýznamnější nástroj zobrazující vztah věcné  

a hodnotové stránky podnikání. 

Důležité je časové hledisko vyčíslování nákladů. V případě, kdy se kalkulují náklady nebo 

nákladová cena před započetím výkonu, pak se jedná o tzv. kalkulaci ex ante neboli kalkulaci 

předběžnou. Jestliže se naopak zjišťují náklady na kalkulační jednici po provedení výkonu  

(ex post), hovoří se o kalkulaci výsledné. 5 

Nákladová kalkulace je základním kalkulačním nástrojem. Kalkulace nákladů je chápána 

jako základní a nezastupitelná informace o vlastních nákladech na jednotky, které jsou předmětem 

podnikatelské činnosti. Nákladová kalkulace je definována jako výpočet nákladů na jednotku 

výroby nebo jednotku prodávaného zboží. 

3.4.1 Metoda kalkulace 

Metodou kalkulace se považuje způsob zjištění předpokládané výše, resp. následného 

zjištění skutečné výše hodnotové veličiny na konkrétní výkon. Obvykle je závislá na vymezení 
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předmětu kalkulace, struktuře nákladových položek a způsobu přiřazování nákladů předmětu 

kalkulace. 

Předmět kalkulace 

  Předmětem kalkulace mohou být všeobecně všechny druhy dílčích i finálních výkonů, 

které podnik produkuje, ale také poskytovaná služba. Předmětem kalkulace je tedy obecně 

kalkulovaný výkon neboli tzv. kalkulační jednice a kalkulované množství. Kalkulační jednicí  

se rozumí konkrétní výkon vymezený druhem, jakostí a měrnou jednotkou. Kalkulační jednice 

může být vyjádřena ve fyzických jednotkách, tj. v kusech, kilogramech, kilometrech atd. 

Kalkulované množství znázorňuje konkrétní počet kalkulačních jednic, pro něž byly zjištěny 

v účetnictví celkové náklady. Souvisí s časovým obdobím, za které se sestavují kalkulace 

nákladů. 

Struktura nákladových položek 

 Struktura jednotlivých nákladových položek je většinou v každém podniku odlišná. Každý 

podnik má odlišnou strukturu nákladů a jiné požadavky na jejich evidenci, třídění 

a způsoby alokace.  

Struktura nákladových položek je tedy znázorněna v každém podniku individuálně 

pomocí tzv. kalkulačního vzorce. 

Způsob přiřazování nákladů 

 Tradiční způsob přiřazování nákladů předmětu kalkulace souvisí zejména s členěním 

nákladů na přímé a nepřímé. Přímé náklady lze zjistit nebo stanovit na kalkulační jednici poměrně 

přesně pomocí dělení u výsledné kalkulace nebo na základě norem u předběžné kalkulace. 

Nepřímé náklady se vynakládají v souvislosti se zajištěním produkce širšího sortimentu výkonů. 

 Členění nákladů na přímé a nepřímé ustupuje do pozadí a ve struktuře kalkulovaných 

nákladů dominují členění na: 

 náklady fixní a variabilní, 

 relevantní a irelevantní. 
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3.4.2 Kalkulační vzorec 

 Kalkulace jako znázornění nákladů na výkon má svou ustálenou podobu, v níž  

se prezentuje uživateli. Jedná se o tzv. kalkulační vzorec. 

 Kalkulační vzorec představuje soupis jednotlivých druhů nákladů v rámci kalkulace tak, 

aby bylo možné určit vlastní náklady na kalkulační jednici. Sled položek kalkulačního vzorce 

využívá kalkulačního členění nákladů, skládajícího se z položek jednicových a režijních nákladů.  

 Používání kalkulačního vzorce vyžaduje pečlivou přípravu vstupních dat, která jsou 

rozhodujícím údajem pro správné používání kalkulací. Struktura jednotlivých nákladových 

položek je většinou v každém podniku odlišná. Každý podnik má jinou strukturu nákladů  

a jiné požadavky na jejich evidenci, klasifikaci a způsoby alokace. 

 Pojem kalkulační vzorec se často spojuje s jeho tzv. typovou podobou, která byla  

před rokem 1990 předmětem úpravy všech vyhlášek o kalkulaci. 4 

 Typový kalkulační vzorec je minimalistickou podobou kalkulačního vzorce, nicméně 

podává vcelku uspokojivou, i když elementární představu o struktuře kalkulačních položek 

podnikových výkonů. Vyhovuje proto většinám podniků. Typový kalkulační vzorec představuje 

tzv. kalkulaci úplných nákladů.  

Schéma 3.8: Struktura typového kalkulačního vzorce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dluhošová a kol. (1997) - vlastní zpracování 
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 Na rozdíl od typového kalkulačního vzorce, Retrográdní kalkulační vzorec započítává 

 vliv konkurenčního prostředí. Retrográdní kalkulační vzorec vychází z ceny výkonu, od které  

se odečítají jeho náklady, které jsou z ceny uhrazovány. Výsledkem je pak zisk nebo jinak 

vyjádřený přínos podniku z prodeje výkonu. Obecná podoba retrográdního kalkulačního vzorce je 

zobrazena viz schéma 3.9. 

 Schéma 3.9: Retrográdní kalkulační vzorec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Popesko (2009) – vlastní zpracování 

 Dalším typem kalkulačního vzorce je vzorec, který odděluje fixní a variabilní náklady. 

Soustřeďuje se na rozlišení na náklady, které jsou ovlivněné změnou v objemu výkonů  

a náklady, jež jsou stálé při jakékoliv změně výroby. Myšlenka odděleného kalkulování fixních  

a variabilních nákladů dále rozvíjí tzv. dynamická kalkulace. 

 Schéma 3.10: Kalkulační vzorce oddělující fixní a variabilní náklady  

Oddělení fixních a variabilních nákladů             Dynamická kalkulace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Hradecký (2008) – vlastní zpracování 
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- 38 - 

 

 Dynamická kalkulace je značným zpřesněním dosavadních kalkulací. Vychází z kalkulace 

úplných vlastních nákladů výkonů, rozčleňuje především položky režií na část variabilní a část 

fixní. Snaží se poukázat na to, jak budou náklady v jednotlivých položkách ovlivněny změnami 

v objemu a struktuře produkovaných výkonů. 3 

3.4.3 Kalkulační systém 

 Kalkulační systém lze vymezit jako soubor kalkulací v podniku a jejich vzájemné vazby. 

Jednotlivé prvky kalkulačního systému se liší nejen obsahem a strukturou nýbrž i časovým 

horizontem, ke kterému se vztahují. Podle toho mohou sloužit ke strategickému rozhodování, 

k střednědobému taktickému řízení, k běžnému operativnímu řízení nebo k následnému ověření 

průběhu realizace výkonů. 

 Využití kalkulací v manažerském řízení je značně mnohostranné. Lze říci, že kalkulace 

nákladů finálních výkonů, ale i polotovarů a činností jsou informačním nástrojem s nejširším 

spektrem použití.  

 Kalkulace se využívají zejména: 

 při řízení hospodárnosti, které umožňují porovnávat skutečné a předem 

stanovené náklady, 

 při tvorbě vnitropodnikových cen, na základě kterých lze ocenit interní výkony  

a vyjádřit tak interní náklady a výnosy středisek, 

 při návrhu cen externím odběratelům, 

 při sestavování plánů a rozpočtů, 

 při rozhodování o objemu a struktuře výkonů, 

 při ocenění aktiv vytvořených vlastní činností. 3 

   Kalkulační systém obsahuje různé druhy kalkulací. Jedná se o soubor předběžných  

a následných kalkulací. Mezi předběžné kalkulace patří kalkulace propočtová, operativní  

a plánová. Jediným představitelem následných kalkulací je kalkulace výsledná. 3 

 Množství druhů kalkulací sestavovaných v různých podnicích závisí na druhu podniku, 

velikosti podniku a nárocích na vypovídací schopnost kalkulací. Kalkulační systém lze rozčlenit 

způsobem uvedeným na schéma 3.11.  

 Dobře fungující kalkulační systém může sloužit v rukou vedení organizace také jako 

velmi účinný kontrolní nástroj. Srovnání propočtové, cenové, plánové a výsledné kalkulace dává 

možnost mnohostranné kontroly práce celého podniku. 
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Kalkulace 

Ceny Nákladů 

Předběžná 

Propočtová 

Reálných 
nákladů 
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nákladů 

Plánová Operativní 
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Schéma 3.11: Kalkulační systém a jeho členění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Král (2010) - vlastní zpracování 

Předběžná kalkulace 

Předběžné kalkulace se sestavují před provedením výkonu a svou funkci plní ve fázi 

plánování. Přímé náklady vychází například z norem spotřeby a norem pracnosti, ze zkušeností 

z minulých období, z odhadů, cen materiálu, surovin, tarifů spotřebované energie apod. 

Z rozpočtů útvarů se pak čerpají režijní náklady pro výpočet vlastních nákladů výkonu. Hlavním 

cílem předběžné kalkulace je zjistit, jaké náklady budou vynaloženy na vznik (výrobu) kalkulační 

jednice a zda se tedy vůbec vyplatí výrobek vyrábět. 

Kalkulace předběžné se dále podrobněji člení na propočtové, plánové a operativní. 

Operativní a plánové kalkulace se společně označují jako normové. 

Propočtová kalkulace (rozpočtová) 

 Propočtová kalkulace se sestavuje zpravidla v etapě výzkumu, vývoje a přípravy výroby 

nového výrobku nebo inovace výrobku, a to v době, kdy se výrobek teprve objasňuje technicky, 

nejčastěji v hromadné či sériové výrobě. Sestavuje se v podmínkách, kdy nejsou ještě k dispozici 

přesné normy tohoto výrobku, ale pouze normy, výsledné kalkulace, technické parametry atd. 

podobných výrobků. Kvalita propočtové kalkulace záleží na dostupnosti a spolehlivosti 

dokumentace, která je k dispozici.  
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Kalkulace mají zásadní význam pro základní rozhodovací úlohy – zda má podnik vyrábět 

nový (inovovaný) výrobek či ne a obstarat ho tedy koupí. V případě kladného rozhodnutí pak tato 

kalkulace představuje základní orientační hranici pro útvary přípravy výroby a pokračuje proces 

řízení nákladů sestavením plánové a operativní kalkulace. 

 Propočtová kalkulace se může provést i u zakázkové výroby. V takovém případě je 

sestavována individuálně pro každý výrobek a zároveň je podkladem pro zpracování cenové 

nabídky pro zákazníka. 

 Propočtové kalkulace se dále člení na kalkulace reálných nákladů a kalkulace cílových 

nákladů. Metoda kalkulace cílových nákladů (target costing) je v současné době jednou 

z nejrozšířenějších metod strategického manažerského účetnictví. Jedna z definic o ní hovoří jako 

o činnosti, jejímž cílem je prověřit všechny možnosti snížení nákladů v rámci fáze výzkumu, 

vývoje a přípravy prototypu. Výsledkem této činnosti by měl být návrh výrobku, který splňuje 

všechny požadavky a očekávání zákazníků a jehož výrobní náklady a cena podniku zajistí 

požadovaný zisk. 11 

Plánová kalkulace 

 Kalkulace plánová vyjadřuje průměrné náklady, jichž se má dosáhnout u určitého výrobku 

v plánovacím období. Navazuje na plán nákladů podniku. Do plánované kalkulace  

se musí zahrnout všechny očekávané změny v následujícím období, které by mohly ovlivnit výši 

nákladů. Plánová kalkulace představuje významný podklad při zpracování rozpočtů. 1 

Plánová kalkulace je sestavována na určité rozpočtové období a je tedy kalkulací 

intervalovou. Základem je plánová kalkulace roční, která se bezprostředně váže na plán výnosů, 

nákladů a tvorby zisku. Roční kalkulace by se pak měla konkretizovat do plánovaných kalkulací 

čtvrtletních nebo alespoň půlročních. Z toho vyplývá, že plánová kalkulace se využívá v případě 

výkonů, jejichž výroba se opakuje v průběhu delšího období zejména tedy v hromadné  

a velkosériové výrobě. Využití plánové kalkulace v zakázkových typech činností je omezené  

a její funkce plní operativní kalkulace. 

Operativní kalkulace 

 Operativní kalkulace vyjadřuje úroveň předem stanovených nákladů na kalkulační jednici 

v konkrétních technických, technologických a organizačních podmínkách platných v době 

sestavování kalkulace. Podkladem pro její sestavení jsou podrobné normy spotřeby materiálu  
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a času. Operativní kalkulace se považuje za kalkulaci okamžikovou. Operativní kalkulace je 

povědomá také pod označením běžná či výrobní, protože slouží jako úkol pro výrobní útvary. 3 

Výsledná kalkulace 

Výsledná kalkulace se sestavuje až po dokončení příslušného výkonu. Funguje jako 

kontrolní nástroj všech druhů předběžných kalkulací daného výkonu. Doporučuje  

se sestavovat rozdílovým způsobem, tzn. vyjít z kalkulace předběžné a k ní podle jednotlivých 

položek přiřazovat rozdíly charakterizující odchylku skutečných nákladů od nákladů výše 

stanovených v předběžných kalkulacích. Nejvyšší vypovídací schopnost má výsledná kalkulace 

v oblasti jednicových nákladů. 

Výsledná kalkulace vyjadřuje v podstatě skutečné náklady průměrně připadající  

na jednotku výkonu vyráběnou v určité sérii, zakázce či celkovém množství výkonů vyrobených 

za období. 

Výsledná kalkulace může mít povahu buď kalkulace okamžikové (tj. průběžné výsledné 

kalkulace), která se sestavuje v kusové či malosériové výrobě ihned po dokončení výroby 

každého kusu či malé série nebo kalkulace intervalové (tj. průměrné roční výsledné kalkulace), 

která je svými skutečnými průměrnými ročními náklady srovnatelná s průměrnými plánovanými 

náklady v roční plánové kalkulaci. 3 

Cenová kalkulace 

 Relativně samostatnou oblast rozhodovacích úloh zajišťuje informacemi kalkulace ceny. 

Cenová kalkulace vyjadřuje kalkulaci prodejní ceny výrobku a obsahuje i kalkulovaný zisk.  

Od kalkulace nákladů se liší zejména výchozím přístupem. Kalkulace nákladů odráží žádoucí  

či skutečné toky nákladů, naopak cenová kalkulace zobrazuje toky zpětné návratnosti nákladů  

a zisku uskutečněné ve formě výnosů. 4 

V tržních podmínkách se cenová kalkulace používá pro nabídky do soutěží  

a výběrových řízení. Vychází přitom z předběžné nebo i výsledné kalkulace, popř. z obou 

kalkulací, u nových výrobků především z propočtové kalkulace. 
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3.4.4 Užší a širší pojetí kalkulačního systému 

Užší pojetí kalkulačního systému 

 Cílem kalkulačního systému v užším pojetí je řízení hospodárnosti, a to primárně 

jednicových, popř. ostatních variabilních nákladů. V obvyklé činnosti zejména výrobních podniků 

je vhodné podle způsobu využití rozlišit alespoň dva dílčí kalkulační subsystémy, které  

se orientují na řízení úspornosti: 

 subsystém, který se primárně orientuje na stádium výroby výkonů  

a zhotovování, které zahrnuje kalkulaci propočtovou, operativní a výslednou, 

 subsystém určený pro periodické ukládání nákladového úkolu za určitý časový 

interval, který zahrnuje kalkulaci plánovou, operativní a výslednou.  

 Aby využití kalkulací bylo účinné, je zapotřebí mít informace o všech relevantních 

výrobkových nákladech. Jakákoliv změna okolností, které vzniknou od doby sestavení 

propočtové kalkulace do doby zpracování výrobku, mohou ovlivnit další osud výrobku. 4 

Širší pojetí kalkulačního systému 

 Cílem širšího pojetí kalkulačního systému komplexnější pohled na efektivnost.  

A to jak z pohledu vytíženosti ekonomických zdrojů, zejména využití výrobních kapacit, na které 

se vážou fixní náklady, tak z pohledu celkové ekonomické efektivnosti provedených činností. 

Kalkulační systém v širším pojetí je rozšířen o realizační cenu. Ta má především velký význam  

v případě zavádění nových či inovovaných výrobků do výroby. Dříve než podnik vstoupí na trh  

s novým výrobkem, musí zvážit, zda realizační cena a výnosy z prodeje pokryjí náklady 

vynaložené na provedení a prodej výkonu. 4 

3.5 Základní typy nákladových kalkulací 

Tradiční manažerské účetnictví definuje celou řadu metod nákladových kalkulací, které 

v zásadě řeší stále aktuální problematiku kvantifikace nákladů ve vztahu k výkonu. Celá řada 

firem v současné době řeší otázku, jakou metodu zvolit, aby byla co nejvýhodnější. 

 Kalkulace nákladů představuje proces, při kterém se stanovuje výše nákladů, ceny, marže, 

zisku, event. jiné hodnotové veličiny na tzv. kalkulační jednici. V uplynulých letech byla detailně 

popsána celá řada kalkulačních metod i postupů. Obecným cílem těchto metod bylo podat  

co nejpřesnější a nejvěrohodnější informace o výši a struktuře nákladů výkonu. Jednotlivé metody 

se od sebe liší velmi rozsáhlým spektrem prvků, mezi které např. patří princip alokace režijních 
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nákladů, způsob využití, počet vstupů a výstupů transformačního procesu, charakterem 

technologie transformačního procesu atd. 11 

I když je komplexní přehled všech dostupných kalkulačních metod relativně rozsáhlý, celá 

řada z nich představuje velmi specifické nástroje, které jsou využitelné pouze za určitých 

podmínek a ve specifických formách výrob. 

Do kalkulace se mohou zahrnout buď všechny složky nákladů anebo jen část nákladových 

složek. V tomto smyslu se jedná buď o: 

 absorpční kalkulace nebo také kalkulace úplných nákladů, které v sobě 

zahrnují veškeré náklady podniku nebo organizační složky, 

 neabsorpční kalkulace nebo také kalkulace neúplných nákladů, které kalkulují 

jen část podnikových nákladů (variabilní náklady) a ostatní náklady (fixní 

náklady) na výkony nerozpočítávají. 

 Následující schéma 3.12 zobrazuje zásadní typy nákladových kalkulací. 

Schéma 3.12: Zásadní typy nákladových kalkulací 

 
 

 

 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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3.6 Metody absorpční kalkulace 

Kalkulace úplných nákladů vyjadřuje buď předběžné nebo skutečné úplné vlastní náklady 

při daném objemu výkonů. Absorpční kalkulace vztahuje na výrobek jak přímé náklady,  

tak nepřímé náklady. Hlavním problémem absorpční kalkulace je rozvrhování nákladů 

vyvolaných konkrétním druhem výkonu (nikoliv jeho jednotkou) a společných (nepřímých) 

nákladů, které se přiřazují výkonům na jejich jednoznačně vyjádřený, zpravidla předem stanovený 

objem a sortiment. 10 

3.6.1 Kalkulace dělením 

 Kalkulace dělením je v podstatě nejjednodušší metodou nákladové kalkulace.  

Ve své základní podobě kvantifikuje náklady na jednotku výkonu jako prostý podíl celkových 

nákladů a počtu jednotek výkonů. 11 

Kalkulace prostým dělením 

 Kalkulace prostým dělením je možno používat v případě, kdy se vyrábí jeden druh 

výkonu. Podstatou kalkulace prostým dělením je vyčíslení nákladů na kalkulační jednici jako prostý 

podíl celkových nákladů podniku a počtu vyprodukovaných jednic. 

 I když se jedná o velmi jednoduchý kalkulační princip, jeho praktická využitelnost je 

velmi omezená. Používá se pouze v takových odvětvích, kde se produkuje skutečně jednotný 

produkt. Jedná se o odvětví, mezi které např. patří výroba elektrické energie, distribuce energií, 

úpravy vody nebo těžba dřeva, výroba surového železa, oceli, plechů uhlí atd. Jedná se tedy  

o homogenní výrobu. Zde samozřejmě platí, že náklady na výrobu, úpravu nebo těžbu těchto 

surovin budou u každé jednotky produkce z dlouhodobého hlediska stejné. 11 

Kalkulace dělením s poměrovými (ekvivalenčními) čísly 

 Kalkulace dělením s poměrovými čísly se považuje za zvláštní typ metody kalkulace 

dělením. Metoda se opět používá v homogenní výrobě s jedním druhem výkonů, kde se však 

jednotlivé výrobky od sebe liší jedním technickým parametrem, např. rozměrem apod. 3  

 Vzhledem k těmto odlišnostem je vzájemný poměr nákladů jednotlivých výrobků stálý 

nebo alespoň stálý po delší období. Z tohoto důvodu se pro rozvrhování nepřímých nákladů  

na výrobky používá tzv. poměrových čísel.  



- 45 - 

 

 Kalkulace dělením s poměrovými čísly přiřazuje společné náklady výkonům  

na základě jejich příčinného vztahu k tzv. přepočtené jednici, která vyjadřuje rozdílnou 

nákladovou náročnost konkrétních výkonů. 

 Využití této metody je omezeno de facto na hromadnou výrobu totožných výrobků. Stejně 

jako u prosté kalkulace dělením, není tato kalkulace schopna správně rozdělit náklady  

na doprovodné činnosti podniku, které jsou spojeny např. se zákazníky a jejich obsluhou. 11 

Stupňovitá kalkulace dělením 

 V celé řadě odvětví průmyslové výroby probíhá výrobní proces v několika na sebe 

navazujících fázích nebo stupních. 1 Stupňovitá kalkulace dělením se uplatňuje zejména  

ve fázové výrobě, kdy se kalkulace zpracovává pro každý stupeň výroby zvlášť. Produkce 

počátečních fází výroby představuje polotovary, které se postupně zpracovávají na finální 

výrobky. Pro sestavení kalkulace je důležité znát objem výroby a náklady na každý výrobní 

stupeň. 

3.6.2 Kalkulace přirážková 

 Přirážková metoda kalkulace je v praktickém životě nejčastěji používanou technikou 

kalkulace. Jednak je to způsobeno tím, že je široce využitelná, a také tím, že je principiálně velmi 

jednoduchá. Využívá se ve výrobních podnicích i v podnicích služeb, které obvykle produkují 

různorodé výkony. Jedná se o tzv. heterogenní výrobu. Výrobky jsou zpracovávány různými 

postupy a výrobními operacemi. V tomto případě se mění i poměr nákladů mezi výrobky, takže 

není možno v tomto případě zvolit pro vytvoření kalkulace kalkulační metodu dělením 

s poměrovými čísly. 

 Příkladem takového typu výrobního procesu může být strojírenská výroba, výroba oceli, 

elektrotechnická výroba. 

 Přímé náklady se zjistí z operativních nebo plánovaných technickohospodářských norem  

a společné náklady režijní (nepřímé) je nutno rozpočítat pomocí zvolené rozvrhové základny. 1 

 Rozvrhová základna může být peněžitého charakteru, jako např. hodnota přímého 

materiálu, hodnota majetku nebo naturálního charakteru, jako např. délka, čas, hmotnost.  

U peněžních základen je vypočtena přirážka nepřímých nákladů v procentech ve vztahu  

ke zvolené peněžní základně na základě následujícího vztahu: 
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 Přirážka vyjadřuje, kolik % daného nepřímého nákladu připadá na 1 Kč peněžní rozvrhové 

základny. 

 U naturálních základen se zjišťuje tzv. režijní sazba nepřímých nákladů v peněžních 

jednotkách na jednu naturální jednotku základny na základě obdobného vztahu: 

 

 

 Sazba vyjadřuje, kolik nepřímých nákladů dané položky připadá na jednu jednotku 

naturální rozvrhové základny. 

 Přirážková metoda kalkulace se uplatňuje ve variantě sumační nebo v tzv. diferencované 

variantě. V sumační metodě se přirážka nebo sazba nepřímých nákladů stanovuje ve vztahu mezi 

nepřímými náklady a jedinou (tzv. univerzální) rozvrhovou základnou. Vychází se z předpokladu, 

že veškeré nepřímé náklady se vyvíjejí úměrně jediné veličině, která je zvolena jako rozvrhová 

základna. V praxi se spíše uplatňuje diferencovaná přirážková kalkulace. Pro rozvrh různých 

skupin nepřímých nákladů se v ní používají různé rozvrhové základny. 4 

 Přirážková kalkulace má mnoho omezení. Spočívají zejména ve vzrůstající nepřesnosti, 

která je způsobena proporcionálním přiřazením režijních nákladů výrobku nebo službě. Dalším 

problémem může být v užívání stejné rozvrhové základny, např. přímých mezd pro všechny 

druhy režijních nákladů. Je zapotřebí zavádět více rozvrhových základen a přirážek a tím je 

diferencovat. 11 

3.6.3 Kalkulace tvořená na základě aktivit – ABC 

 V oblasti nákladů by neměla zůstat stranou oblast, která je teoreticky dostatečně 

propracována, ale v praxi se příliš nepoužívá. Jedná se o relativně novou metodu ABC, která 

pochází z anglického sousloví Activity-Based Costing. Cílem metody je zejména vytvoření 

transparentnosti v nákladech a výkonech a to především v oblastech nepřímých nákladů. 

(3.3) 

               
                             

                          
      (3.2) 
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 Podstatou metody ABC na rozdíl od tradičních kalkulačních metod je to, že nevyužívá 

alokaci nákladů na kalkulační jednici přes nákladová střediska, ale přes aktivity, které jsou  

pro tvorbu výkonů nezbytné. Kalkulace ABC se vrací ke vztahu příčina – následek.  

 Základním smyslem kalkulace ABC je co nejpřesněji vyjádřit vztah nákladů k příčině 

jejich vzniku, a to zejména v případě, kdy příčinou růstu nákladů není zvýšený objem 

prováděných finálních výkonů. 9 

 K nejčastějším pojmům používaným v souvislosti s modelem ABC patří procesy, aktivity, 

zdroje a nákladové objekty. Aktivita je činnost, kdy se jedná např. o výběr dodavatelů, uzavření 

smluv atd. Proces znamená sled aktivit. Zdroje jsou vstupem do modelu ABC. Jedná  

se o základní výrobní faktory, které vykonávají aktivity. Nákladové objekty jsou výstupem 

modelu ABC. Jedná se nejen o tradiční produkt, ale můžu jím být i zákazník, služba atd. tedy 

jakýkoli výstup, na který je potřeba alokovat náklady. 9 

 Proces aplikace metody ABC je znázorněn viz schéma 3.13 

 Schéma 3.13: Proces aplikace metody ABC 

 

 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 Postup vytváření modelu ABC je možné rozdělit do několika základních etap. První 

základní etapou je identifikace aktivit a procesů, které v podniku probíhají. Počet aktivit  

a tím i procesů závisí na konkrétním podniku, odvětví, používané technologii aj. Čím méně 

procesů, tím je model transparentnější a lépe aplikovatelný. Druhou etapou je identifikace zdrojů 

aktivit a přiřazení aktivit ke zdrojům. Zdroje neboli nákladové druhy jsou seskupovány tak, jak  

se váží k vykonávaným aktivitám, kterými jsou spotřebovávány. Třetí etapa je zaměřena  

na definování nákladových objektů. V závěrečné etapě je provedeno ocenění nákladových 

objektů. 9 

 K přednostem, které ABC kalkulace přináší, je vyšší přesnost kalkulace jako takové,  

ale také širší spektrum informací, které metoda ABC poskytuje a které se neomezují jen  

na nákladové ocenění výkonů. 11  

  

Přiřazení  

nákladů 

zdrojům 

 

Aktivity 

Přiřazení  

nákladů 

aktivitám 

 

Zdroje (vstupy) 

Nákladové 

objekty 

(výstupy) 
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 Mezi nevýhody metody patří: 

 vysoká pracnost, 

 náročnost na evidenci nákladů, 

 problémy se stanovením rozvrhových základen, 

 vyšší náklady na analýzu, zavedení a provozování. 

 Metoda ABC se od svého vzniku ve světě výrazně rozšířila. I když jsou v současné době 

často zdůrazňovány i určitá její omezení a skutečnost, že je jen jednou z manažerských technik 

zvyšování výkonnosti, je stále řazena na vrchol existujících kalkulačních metod. Česká republika 

patří stále v míře využití ABC přístupu k relativním nováčkům a míra využití je nižší. 

3.7 Kalkulace ve sdružených výrobách 

Specifickou kategorií kalkulační metody je skupina kalkulací sdružených výkonů. 

Sdružená výroba se vyznačuje tím, že výroba jednoho výrobku nemůže být z technologického 

hlediska oddělena od výroby dalších výrobků.  

Sdruženou výrobou se označuje taková výroba, kdy z jedné suroviny vzniká postupně 

několik výrobků. Typické pro sdruženou výrobu je, že nelze zpravidla ovlivnit vzájemný poměr 

objemů takto vzniklých výrobků. Výsledné výrobky mají mezi sebou konkrétní vztahy, podle 

kterých lze výrobky členit na: výrobky hlavní, výrobky vedlejší a využitelný odpad. 

Charakteristickým znakem sdružené výroby je to, že náklady jsou vynakládány společně 

na celý sdružený proces jednotlivým druhům výrobků, které jsou výsledkem zpracování, tedy 

nelze přiřadit žádný z těchto nákladů přímo. 4 

Jedná se o odvětví, jako je například zpracování ropy, zpracování chemikálií  

nebo zemědělská výroba. 

V zásadě pro kalkulaci nákladů ve sdružené výrobě se používají tři způsoby: 

 odčítací kalkulace, 

 rozčítací kalkulace, 

 kombinace obou způsobů. 

3.7.1 Metoda odčítací kalkulace 

 Odčítací kalkulaci je možno použít výhradně ve výrobách, kde pouze jeden výrobek lze 

považovat za hlavní a ostatní za vedlejší. U odčítací metody jsou předmětem kalkulace jen hlavní 

výrobky. Postup kalkulace je takový, že se od celkových nákladů odečtou náklady na vedlejší 
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výrobky. Při oceňování vedlejších výrobků se obvykle vychází z prodejní ceny.  Zůstatek  

se považuje za náklady hlavního výrobku. 11 

 Jako příklad lze uvést výrobu svítiplynu v plynárně, který je hlavním výrobkem  

a souběžně vznikající koks, benzol, dehet apod. jsou vedlejšími výrobky. Podobně lze jmenovat 

příklady z oblasti chemické výroby nebo výroby potravinářské. V pivovarech je hlavním 

produktem pivo, vedlejším produktem mláto. 

 Mezi přednost této metody patří zejména její jednoduchost, naopak nevýhodou však 

zůstává nemožnost kontroly nákladů na výrobky vedlejší. 

3.7.2 Metoda rozčítací kalkulace 

 Rozčítací způsob se používá tehdy, nelze-li ze sdružených výrobků rovnocenného 

významu zvolit pouze jeden za hlavní a ostatní považovat za vedlejší. Výsledkem sdružené 

výroby jsou dva nebo více hlavních výrobků, např. výrobky při zpracování ropy. 1 

 Kalkulace těchto výkonů pak vycházejí z podílu celkových nákladů propočtených  

na jednotlivé druhy výkonů. Tyto podíly lze vyjádřit např. pomocí dělení s poměrovými čísly.  

 Jako příklad lze uvést výrobu benzínu atmosférickou destilací parafínové ropy, kdy vzniká 

souběžně několik frakcí – primární benzín, rafinací vzniknou různé benzíny, různé petroleje, 

mazut atd. 8 

 Kombinace obou způsobů, tedy metody odčítací a metody rozčítací, se používá v případě 

sdružených výrob s více hlavními a vedlejšími výrobky. V prvním kroku se aplikuje odčítací 

způsob, kterým se vyloučí výrobní náklady vedlejších výrobků. V druhém kroku  

se použije rozčítací způsob, kterým se sdružené náklady hlavních výrobků rozpočítají  

na jednotlivé hlavní výrobky. 

3.8 Neabsorpční kalkulace 

Absorpční kalkulační metody přiřazovaly výrobkům všechny složky nákladů, proto jsme 

je označili jako kalkulace úplných nákladů. Využití těchto kalkulací je omezeno např. tím, že je 

nutno předpokládat znalost vyráběného množství jednotlivých druhů výrobků, neboť ta je 

předpokladem pro rozvržení nepřímých nákladů na výrobek. Také zisk, který každý výrobek 

přináší, není proporcionální vzhledem k vyráběnému množství, což může vést k chybným 

rozhodnutím při volbě optimální struktury výrobního sortimentu.  
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Zmíněné problémy absorpčních kalkulací směřovaly ke kalkulačním postupům, které 

považují za relevantní jen určitou skupinu nákladů. Tyto postupy je možno označit jako 

neabsorpční kalkulace nebo také jako kalkulace neúplných nákladů. 8 

Kalkulace neúplných nákladů respektují fakt, že ne každý výrobek vyvolává fixní náklady 

a ne každý výrobek přináší při každém prodeji zisk. 

K neabsorpčním metodám kalkulace, které nepracují s celým spektrem nákladových 

složek, patří zejména kalkulace variabilních nákladů. 

3.8.1 Kalkulace variabilních nákladů 

 Kalkulace variabilních nákladů se v praxi často označuje jako kalkulace krycího 

příspěvku. Kalkulace variabilních nákladů přiřazuje výrobkům pouze variabilní náklady,  

tzn. jednicové náklady a variabilní režijní náklady. Fixní náklady se považují za náklady, které je 

nutné vynaložit pro zajištění chodu podniku. Do nákladů na výrobky se fixní náklady nepromítají. 

5 

Hlavní princip kalkulace variabilních nákladů spočívá tedy v oddělení fixních nákladů, 

které nesouvisí s kalkulační jednicí, ale s časovým obdobím od nákladů variabilních. 

 Rozčlenění nákladů na fixní a variabilní náklady se stává nejdůležitějším třídícím 

hlediskem, které je určující i pro řazení nákladových položek ve struktuře kalkulačního vzorce. 

4 Oddělené sledování variabilních a fixních nákladů významně rozšiřuje možnosti využití 

tohoto typu kalkulace pro řízení hospodárnosti. Řízení variabilních nákladů je založeno  

na stanovení jednotkových nákladů výkonu a na snaze o jejich optimalizaci. Na druhé straně 

oddělené sledování fixních nákladů umožňuje analýzu dopadu míry využití kapacit na náklady 

firmy. 11 

 Kalkulace variabilních nákladů je v praxi využívána v několika variantách. První varianta 

se nazývá jednostupňová kalkulace variabilních nákladů, kdy se fixní náklady nijak blíže 

neanalyzují, ale pracuje se s nimi jako s nerozdělitelným celkem. Druhá varianta se nazývá 

vícestupňová kalkulace variabilních nákladů, která vyjadřuje fixní náklady v několika 

vrstvách. 11 

3.9 Analýza odchylek 

Metoda standardních nákladů je komplexní metoda řízení nákladů, popř. i výnosů  

ve vnitropodnikovém pojetí. Cílem této metody je poskytovat informace pro běžnou kontrolu, ale 
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také poskytovat informace pro střední a vyšší management. Nelze ji omezovat pouze  

na metodu evidence nákladů. Obsahuje v sobě totiž následující prvky: 

 účtování nákladů, popř. i výnosů, 

 kalkulace, 

 rozpočtování, 

 vnitropodnikové odpovědnostní účetnictví, 

 analýzu a poskytování informací pro rozhodování. 

Principem metody je: 

 stanovení standardů – norem a normativů, 

 zjištění skutečných nákladů a jejich odchylek od standardů, 

 podobný rozbor odchylek, 

 přijetí opatření. 

Snaha zlepšit řídící proces a zejména orientace na řízení pomocí odchylek přispěly 

k tomu, že se předem stanovené náklady začaly využívat také při zjišťování a analýze odchylek 

mezi úkoly stanovenými na základě standardů a skutečnými výsledky. 4 Obecně odchylka 

znamená rozdíl mezi skutečným a předpokládaným nebo žádaným stavem. 

Odchylky jednicových nákladů 

Pro řízení daného procesu se zjišťují dva typy příčin odchylek. Stanovuje se, jaká část 

odchylky od plánovaných nákladů je zapříčiněna odchylkou ve spotřebovaném množství 

(odchylka množstevní), a jaká část je způsobena odchylkou od plánované ceny (odchylka 

cenová) 7 viz schéma 3.14. 

Množstevní (kvantitativní) odchylka spotřeby jednicových nákladů odráží odchylku  

ve spotřebovaném množství analyzovaného ekonomického vstupu při neměnné běžné ceně 

pořizovaného vstupu. Cenová (kvalitativní) odchylka spotřeby jednicových nákladů říká, jak  

se při skutečném množství spotřebovaného vstupu promítne do snížení zisku odchylka  

mezi skutečnou nákupní cenou vstupu a standardní cenou vstupu. 3 

Množstevní odchylka se vypočte: 

 

 

Cenová odchylka se vypočte: 

 

                                                      

                                                     

(3.4) 

(3.5) 
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Celková odchylka se vypočte: 

 

 

 

Schéma 3.14: Množstevní a cenová odchylka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: průnik se zpravidla přiřadí k cenové odchylce 

Zdroj: Lazar (2012) - vlastní zpracování 

Vysvětlivky: 

Qs skutečné množství 

Qp plánované množství 

ps cena skutečná 

 pp cena plánovaná 

Odchylky režijních nákladů 

 Ve výrobních oblastech se stále zvyšuje podíl režijních nákladů, a proto jejich kontrola 

nabývá stále více na významu. Jejich vyhodnocování je komplikovanější než u nákladů 

jednicových.  

Odchylky režijních nákladů mají buď podobu úspory (pozitivní odchylky)  

a to v případě, kdy skutečné náklady jsou nižší než rozpočtové, nebo v opačném případě podobu 

překročení (negativní odchylky). Vyčíslení odchylek však není hlavním cílem finanční kontroly. 

Ten spočívá v informační podpoře pro rozhodnutí o opatřeních, která budou následovat  

po zjištění odchylky. V ideálním případě by totiž odchylka měla vypovídat o tom, ve kterých 

položkách rozpočtu režijních nákladů došlo k výskytu odchylky od předpokládaného průběhu 

podnikové činnosti. Dále by měla odchylka vypovídat o tom, jaký dopad měla na výsledek 

hospodaření. A nakonec, kdo je za odchylku zodpovědný. 3 

ps 
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                                            (3.6) 
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 Základem kontroly režijních nákladů jsou rozpočty režijních nákladů středisek.  

U režijních nákladů se srovnávají skutečné režijní náklady jednotlivých středisek s režijními 

náklady stanoveným v rozpočtu. 7 

3.10 Rozpočetnictví 

Rozpočetnictví je součástí manažerského účetnictví a je zaměřeno na budoucnost. 

V souvislosti s rozvojem manažerského účetnictví se vyvíjel i názor na jeho vztah k systému 

plánů a rozpočtů. Je vhodné objasnit si tyto dva často ztotožňované pojmy tedy – plánování 

(plány) a rozpočtování (rozpočty).  

Plánování vyjadřuje obecný proces formulování cílů a způsob jejich dosahování. Výstup 

tohoto procesu se označuje jako plán, který stanovené cíle formuluje věcně neboli naturálně. 4 

Rozpočtování vyjadřuje proces formulování hodnotově vyjádřených cílů. Výstup tohoto 

procesu se označují jako rozpočty. Rozpočty podniku se zaměřují nejen na tokové veličiny,  

tj. na budoucí náklady a výnosy (rozpočetní výsledovka), resp. výdaje a příjmy (rozpočet 

peněžních toků), ale rovněž na stavové veličiny, tj. na aktiva a pasiva (rozpočetní rozvaha). 

Rozpočtem se rozumí kvantitativní (číselné), v peněžních jednotkách vyjádřené údaje  

o očekávané, resp. plánované realitě. 4 

3.10.1 Základní funkce rozpočtů 

Rozpočet plní několik základních funkcí, mezi které např. patří: 

 plánovací funkce, která stanovuje cíle na dané období, 

 motivační funkce, která motivuje řídící pracovníky středisek k dosažení dílčích 

úkolů v souladu s cíli podniku jako celku, 

 koordinační funkce, která koordinuje činnost středisek uvnitř podniku, 

 kontrolní funkce, která je nástrojem kontroly skutečného vývoje hodnotových 

veličin v porovnání s jejich výší stanovenou rozpočtem, 

 funkce měření výkonnosti, která umožňuje měřit výsledek činnosti středisek. 

2 
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3.10.2 Členění rozpočtů 

Členění rozpočtů z hlediska organizační úrovně 

V souladu se zaměřením rozpočetnictví jak na podnik jako celek, tak i na jeho vnitřní 

orientaci se rozpočty člení na: 

Celopodnikové rozpočty jsou sestavované za podnik jako celek. Stanovují úkoly podniku 

jako celku. Mezi celopodnikové rozpočty, které jsou součástí tzv. hlavního rozpočtu, patří 

rozpočetní rozvaha, rozpočetní výsledovka a rozpočet peněžních toků. 

Vede-li podnik podvojné účetnictví, má za každé období k dispozici rozvahu, výsledovku 

a výkaz peněžních toků, z nichž může sestavit všechny tyto výkazy pro další období jako výkazy 

rozpočtové. Rozpočtová rozvaha a výsledovka jsou vlastně završením rozpočtových prací, neboť 

ukazují, že vše bylo v rozpočtech podchyceno a tvoří to provázaný celek. Rozpočet peněžních 

toků je velmi důležitým operativním rozpočtem. 18 

Střediskové rozpočty se omezují na stanovení úkolů pro konkrétní středisko  

a na kontrolu plnění tohoto úkolu. 3 

Způsob sestavení rozpočtů nákladů se liší v tom, zda jde o náklady přímé (jednicové) nebo 

o náklady nepřímé (režijní). Rozpočtování přímých nákladů se týká zejména výrobních středisek. 

Tyto náklady se dají přesně určit na kalkulační jednici. Podkladem pro sestavení rozpočtů jsou 

operativní plány výroby nebo technickohospodářské normy. Rozpočtování nepřímých nákladů je 

obtížnější, neboť nemají přímý vztah k objemu výkonů. Režijní náklady lze rozdělit na stálou 

složku závislou na čase (odpisy) a složku úměrnou objemu produkce (spotřeba režijního 

materiálu). Podkladem pro rozpočtování režijních nákladů mohou být např. technickohospodářské 

normy, odpisový plán či plán stavu TH pracovníků. 

Členění rozpočtů z hlediska povahy rozpočtovaných veličin 

Rozpočty nákladů a výnosů představují objem penězi vyjádřené spotřeby ekonomických 

zdrojů v daném středisku či podniku za určité období. Nejčastějším rozpočtovým obdobím bývá 

kalendářní, příp. hospodářský rok. Jako příklad lze uvést roční rozpočet předpokládaných tržeb. 

Rozpočty stavových veličin zobrazují předpokládaný stav jednotlivých položek majetku a 

závazků k určitému okamžiku. Jako příklad stavových rozpočtů lze uvést rozpočet konečného 

stavu zásob materiálu a surovin ke konci rozpočetšího období. 
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Rozpočty peněžních toků obsahují údaje o objemech přijatých a vydaných peněžních 

prostředků a jejich ekvivalentů. Jako příklad lze uvést rozpočet výdajů na nákup surovin  

a materiálu. 3 

Členění rozpočtů z hlediska časového 

Dlouhodobé rozpočty vycházejí z podnikových strategií podniku. Jedná  

se o rozhodování o dlouhodobých záměrech podniku. Sestavují se na dobu delší 5 let. 

Střednědobé rozpočty lze vymezit intervalem 1–5 let. Přitom roční rozpočty 

(odpovídající buď kalendářnímu, nebo hospodářskému roku) jsou zastoupeny v podnicích 

zpravidla nejčastěji. 

Dlouhodobým a střednědobým rozpočtům se také někdy v praxi říká strategické rozpočty. 

Krátkodobé rozpočty se sestavují se na období kratší než jeden rok. V případě měsíčních 

či čtvrtletních rozpočtů lze hovořit o operativních rozpočtech. 

Členění rozpočtů z hlediska jejich formy 

 Pevný rozpočet se používá v případě režijních nákladů, které nejsou závislé  

na objemu výkonů střediska. Během rozpočetního období se nemění. Nejčastěji se používá  

u správních středisek. 

Pružný rozpočet (variantní, flexibilní) zachovává závislost vývoje režijních nákladů  

na objemu výkonů střediska tím, že ve svých položkách odděluje náklady fixní od nákladů 

variabilních vůči objemu výkonů střediska. 3 

Klouzavý rozpočet zabezpečuje, že plánování neprobíhá pouze jednou ročně, ale že 

příprava rozpočtu je plynulým procesem, který podporuje řízení zaměřené na řešení budoucích 

problémů. 2 Funkcí klouzavého rozpočtu je aktualizace celého rozpočtu. 

3.10.3 Proces sestavování rozpočtů 

 Způsob tvorby rozpočtů se vyznačuje značnou časovou náročností. Tvorba rozpočtů je 

obecně považována za notorický rituál, probíhající zpravidla v posledních čtyřech měsících roku. 

Rozpočtovací proces se neskládá pouze ze samotné tvorby rozpočtů, ale zahrnuje určité fáze. 

 Počáteční fáze se nazývá příprava rozpočtů. Obsahuje úkony spojené se sběrem dat  

a informací potřebných pro tvorbu rozpočtů. Druhá fáze se zabývá sestavením rozpočtů, kdy  

se sestavují jednotlivé základní rozpočty a souhrnné podnikové rozpočty. Třetí fází je fáze 
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Stanovení 
cílů 

(9/2012) 

Příprava 
rozpočtu 

(10/2012) 

Sestavení 
rozpočtu 

(11/2012) 

Kontrola 
plnění 

(1/2013-3/2013) 

 Odstranění 
odchylek 
(1/2013 -3/2013) 

kontroly plnění rozpočtu, která spočívá v průběžném srovnávání skutečných a rozpočtovaných 

hodnot ekonomických veličin. Závěrečná fáze se orientuje na odstranění odchylek, kdy  

se odstraňují negativní dopady těchto odchylek, případně se přijímají opatření, která mají sloužit 

k eliminaci jejich budoucího vzniku. 11 Grafické pojetí rozpočtovacího procesu zobrazuje 

následující schéma 3.15. 

Schéma 3.15: Rozpočtovací proces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Popesko (2009) – vlastní zpracování 

3.10.4 Kontrola rozpočtů 

 Řídit podnik prostřednictvím hodnotových veličin znamená nejen sestavovat rozpočty, ale 

také kontrolovat, zda stanovené žádoucí hodnoty jednotlivých položek rozpočtů byly  

ve skutečnosti dodrženy. 

 Základem kontroly rozpočtů je kvantifikace a analýza rozdílů tzv. odchylek  

mezi skutečně dosaženou a rozpočtovanou úrovní hodnocené veličiny. 4 

 Mezi základní typy odchylek, které lze kvantifikovat a analyzovat patří: 

 kvalitativní odchylky, které vznikají rozdílem mezi rozpočtovanou  

a skutečnou úrovní dosažené ceny, mzdového ocenění a jiných parametrů, 

 kvantitativní odchylky, které vznikají naopak rozdílem mezi rozpočtovanou  

a skutečnou úrovní naturální spotřeby, prodaných výkonů a jiných parametrů, 

 sortimentní odchylky vznikající rozdílem mezi směrným a skutečným 

sortimentním složením nakupovaných a prodávaných výkonů, 

 odchylky z výtěžnosti a úspornosti vynakládaných ekonomických zdrojů. 4 
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3.10.5 Nedostatky tradičního rozpočetnictví 

Tradiční systém rozpočetnictví je svázán s celou řadou nedostatků a omezení, které 

komplikují jejich využitelnost jako efektivního nástroje řízení nákladů, který by vedl 

k optimalizaci a snižování nákladů. 

Za hlavní nedostatky tradičního rozpočetnictví lze považovat strnulost, kdy během 

realizace nejsou tyto rozpočty schopné pružně se přizpůsobovat neočekávaným změnám.  

Rozpočty se běžně váží na roční cyklus finančního výkaznictví, zejména  

na sestavování rozvahy a výkazu zisků a ztrát. V prostředí, které je vyznačováno rychlými 

změnami, je pro většinu podniků takový cyklus nevhodný. 

Rozpočty nejsou provázané. V podnicích se často vyskytují různé typy plánů  

a rozpočtů, které se vztahují k různým časovým horizontům. Pracně sestavované výkazy netvoří 

komplexní celek. Plány a rozpočty bývají častěji orientovány na výsledek než na příčiny. 11 

S existencí pevných rozpočtů jsou často spojeny problémy s jejich striktním plněním. 

Velice často se stává, že rozpočet nebývá v úvodu kalendářního roku ještě přesně stanoven, anebo 

existují rizika, která mohou jeho plnění v průběhu roku ohrozit.  

Vedoucí pracovníci tak často v úvodu roku šetří, protože nemají jistotu, zda výdaje 

 na začátku roku neohrozí celoroční plnění plánu. Koncem roku jsou pak naopak definovány 

termíny, do kdy je potřebné o nutných výdajích rozhodnout. Často tak dochází k překotnému 

utrácení rozpočtovaných prostředků v závěru roku, kdy je nutné rozpočet k určitému datu 

vyčerpat. I když jsou tyto jevy typické zejména pro instituce a organizace neziskového sektoru  

a veřejné správy, podobné charakteristiky tradičního rozpočtovacího systému lze najít u velké 

části podniků. 11 

3.11 Rozdíl mezi kalkulací a rozpočtem 

Kalkulace i rozpočetnictví patří mezi základní subsystémy manažerského účetnictví. 

Kalkulace je stanovení předem nebo následné zjištění vlastních nákladů na kalkulační jednici, 

zatímco rozpočet je sestavován za účelem poskytování informací o nákladech a výnosech 

příslušného organizačního celku na základě předpokládaných úkolů v budoucnosti. Hlavní rozdíly 

mezi rozpočtem a kalkulací vyjadřuje následující tab. 3.1. 
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Tab. 3.1: Rozdíly mezi rozpočtem a kalkulací 

 

Zdroj: Krčová (2007) - vlastní zpracování 

Manažerské účetnictví je efektivním nástrojem manažerského řízení každého 

hospodářského subjektu, ať se již jedná o podnik zřízený za účelem zisku, či neziskovou 

organizaci. Manažerské účetnictví bývá vyznačováno jakou souhrn informací. Je určeno zejména 

pro interní potřeby podniku. O jeho struktuře a využití si podnikový management rozhoduje sám 

ve vlastní pravomoci. Jeho hlavním úmyslem je maximální pravdivost. 

Kalkulace společně s rozpočty vykonávají v rámci manažerského účetnictví 

nezastupitelnou roli. Informační systém podniku je souhrnem manažerských informací, který 

poskytuje podnikovému vedení informace potřebné pro plánování, rozhodování i vytváření 

strategií podniku. Je velmi důležité, aby celý systém manažerských informací byl vzhledem 

k neustále se měnícím tržním podmínkám pravidelně aktualizován. Rozpočty a kalkulace je 

z tohoto důvodu důležité dobře a kvalitně sestavovat, protože jen tak mohou efektivně napomáhat 

dosáhnout stanovených cílů podniku. 

 Na následujícím základním schématu 3.16 je vyjádřen vztah kalkulace výkonu, rozpočtů 

nákladů a vnitropodnikového účetnictví. 

  

 

 

 

 

 

 

Rozpočet Kalkulace 

Vypočítává se pro určité období Vypočítává se pro určitý počet výrobků 

Týká se vnitropodnikových útvarů Týká se výkonů (výrobků, služeb) 

Je zaměřen na náklady a výnosy Je zaměřena na náklady 

U nákladů je prvořadé hledisko 

odpovědnosti, tj. hledisko organizačně 

místní 

U nákladů je prvořadé hledisko účelu 

jejich vynaložení a místa vzniku 

 

Počítá se všemi plánovatelnými náklady Počítá s těmi plánovatelnými náklady, 

které podle platných předpisů lze do 

kalkulace zahrnout 

Je podrobnější v režijních nákladech Režijní náklady shrnuje do globálních 

položek 
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 Schéma 3.16: Vztah kalkulace výkonu, rozpočtů nákladů a vnitropodnikového  

účetnictví 
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Lazar (2012) – vlastní zpracování 

Legenda: 

 Stanovení nákladového úkolu v jednicových nákladech konkrétnímu vnitropodnikovému 

útvaru za probíhající nebo uplynulé období (základnou je skutečný objem prováděných 

výkonů). 

 Stanovení nákladového úkolu v režijních nákladech konkrétnímu vnitropodnikovému útvaru 

na určité (budoucí) období v plánovaném ocenění (VPC – vnitropodniková cena). 

   Stanovení podílu režijních nákladů na kalkulační jednici (pro předběžnou kalkulaci). 

 Stanovení nákladového úkolu v jednicových nákladech konkrétnímu vnitropodnikovému 

útvaru na určité (budoucí) období (základnou je předpokládaný objem prováděných výkonů). 

  Stanovený způsob rozvrhu režijních nákladů (viz bod 3) aplikován obdobně pro výslednou 

kalkulaci. 

  Převzetí údajů o skutečně vynaložených nákladech pro zpracování výsledné kalkulace 

výkonů. 

 Účtování skutečných nákladů. 

 

 

 

 

 

 

2
 LAZAR, Jaromír. Manažerské účetnictví a controlling. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 280 s. ISBN 978-80-247-4133-8. S. 2. 
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4. Kalkulační systém a jeho aplikace ve vybrané společnosti 

Kalkulace jsou stěžejním nástrojem pro řízení nákladů výkonů podniku.  

Vedle své informační funkce jsou podkladem pro rozhodování o struktuře a sortimentu 

produkovaných výkonů a stanovování vnitropodnikových cen. 

Každý podnik by měl mít vytvořen vlastní kalkulační systém, kde by byly definovány 

zásady, jak kalkulace sestavovat, jaké zvolit kalkulační metody a techniky a jaké náklady je 

nezbytné zahrnout do kalkulací ceny výkonu. Kalkulační systém slouží jako základní nástroj 

řízení hospodárnosti a zároveň ekonomické efektivnosti prováděných výkonů. 

Na praktické části diplomové práce jsem spolupracovala se společností Moramis s.r.o., 

která mi umožnila pracovat s kalkulačním systémem společnosti. 

Tab. 4.1: Identifikační údaje společnosti 
 

Obchodní společnost Moramis s.r.o. 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo 260 90 881 

DIČ CZ26090881 

Sídlo Ostrava – Moravská Ostrava, Hlubinská 36/1378, PSČ 702 00 

Předmět podnikání  Výroba a prodej hydroizolačního systému Akvatron 

 Nabídka umístění sídla firem tzv. virtuální kanceláře 

 Pronájem nebytových prostor 

Datum zápisu do OR 21. června 2005 

www stránky www.moramis.cz 
 

Zdroj: Obchodní rejstřík. Dostupné z https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=moramis- vlastní zpracování  

4.1 Historie a předmět podnikání společnosti 

 Akciová společnost Moramis – holding byla založena dne 8. 2. 1999. Hlavním předmětem 

činnosti byl vývoj, produkce a prodej systému Akvatron. Dále se společnost věnovala realizací 

staveb. Dne 21. 6. 2005 byla založena společnost Moramis s.r.o. jako pokračovatel firmy 

Moramis – holding, a.s., která je stále její 100% vlastněnou dceřinou společností. 

 Společnost Moramis s.r.o. převzala od holdingu veškeré rozvojové, produkční  

a prodejní činnosti související s hydroizolačním krystalizačním systémem Akvatron. 

 Moramis – holding, a.s. se v současné době soustřeďuje pouze na stavební práce. 

Společnost Moramis s.r.o. se sídlem v Ostravě, výrobnou a prodejnou v Rychvaldě má 

mnohaletou tradici s výrobou a prodejem hydroizolačního systému Akvatron na trhu v České 

republice a na Slovensku, ale i v jiných zemích Evropské unie. Pro společnost se staly velice 
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atraktivní podnikatelské aktivity dokonce až v západním Kazachstánu. Dalším předmětem 

činnosti společnosti je nabídka umístění sídel firem a pronájem nebytových prostor. 

 V minulých letech společnost využila možnosti, které nabízel Evropský fond regionálního 

rozvoje a podala žádost o dotaci na podporu realizace projektu s názvem „Akvatron – výzkum  

a vývoj hydroizolačního krystalizačního systému“ v rámci projektu Potenciál – Výzva II. Cílem 

projektu bylo inovovat stávající výrobkovou řadu hydroizolačního krystalizačního systému 

Akvatron a na jejich základě vyvinout nové materiály určené ke zvýšení životnosti  

a k ochraně inženýrských staveb (tunely, podchody, mosty apod.), proti průniku vody, ropných 

produktů (nafta, benzín, motorový olej), chemických rozmrazovacích látek a dalších solí 

agresivních na betonové konstrukce. Žádosti bylo vyhověno a dotace byla schválená a následně 

přijatá. 

 Úspěšná realizace výše popsaného projektu vyvolala potřebu zajistit vhodné výrobní 

prostory. Společnost využila zkušenosti s přípravou a realizací již zmíněného projektu,  

a pro potřebu rozšíření výroby hydroizolačního krystalizačního systému Akvatron připravila 

v rámci programu Nemovitosti – Výzva II. projekt pod názvem „Brownfield Rychvald – 

regenerace objektu na výrobní areál Moramis s.r.o.“. Areál brownfieldu byl v minulosti využíván  

pro potřeby zpracování a recyklaci plastových odpadů. Objekt byl ve velmi špatném stavu,  

a proto v rámci projektu došlo k celkové sanaci objektu a jeho okolí. Žádost o dotaci byla opět 

schválená a projekt úspěšně realizován. V současné době je objekt v plném rozsahu využíván jako 

výrobna a prodejna společnosti. 

 Završením předešlých projektů byl v rámci programu Školicí střediska – Výzva II. projekt 

na výstavbu školicího střediska v těsné blízkosti výrobního areálu. Výrobní aktivity společnosti 

patří mezi velmi přesné chemické zpracování hydroizolačních směsí, a proto je velmi důležité 

odborné školení zaměstnanců, autorizovaných inženýrů, techniků a prováděcích firem, kteří tyto 

materiály používají v projektovém řešení staveb nebo s nimi přímo pracují. 

 V současné době je společnost Moramis s.r.o. majitelem certifikátu na výrobu 

hydroizolačního krystalizačního systému Akvatron, který pracuje na bázi krystalizace. 

 Společnost vyrábí tento materiál ve vlastních výrobních prostorách a většinu zkoušek 

určených platnými normami provádí ve vlastních laboratořích.  

 V rámci rozložení podnikatelských rizik se mezi další aktivity společnosti řadí poměrně 

mladý obor, který se věnuje nabídce umístění sídla firem tzv. virtuální kanceláře. Jedná  

se o moderní službu, díky které lze mít sídlo firmy na lukrativní adrese a ušetřit přitom nemalé 

finance. Virtuální kancelář může pracovat stejně efektivně jako kancelář klasická. Nabízí služby, 
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které zahrnují například přeposílání pošty, otevírání a scenování pošty nebo pořádání pracovních 

porad a obchodních jednání v zasedací místnosti či hodinové kanceláři. Ceník služeb je uveden 

v příloze č. 2. 

 Moramis s.r.o. se dále zabývá pronájmem svých nebytových prostor, které se nachází  

ve většině případů v Ostravě. 

 

 

 

 

 

 

 

Motto společnosti: 

„Ať za nás hovoří naše produkty, služby a především naši zákazníci“. 

 

Obr. 4.1: Logo a motto společnosti 

Zdroj: Moramis s.r.o. 

4.2 Výrobková řada hydroizolačního krystalizačního systému Akvatron 

Hydroizolační krystalizační systém Akvatron se řadí do skupiny silikátových 

hydroizolačních hmot, které pracují na krystalizační bázi. Hydroizolační systém Akvatron  

si získal mezi srovnatelnými výrobky své pevné místo. Patří mezi progresivní technologie, které 

se stále častěji používají téměř na všech typech staveb v ČR, SR a dalších zemích. Ceník 

výrobkové řady hydroizolačního systému Akvatron je uveden v příloze č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2: Logo hydroizolačního systému Akvatron 

Zdroj: Moramis s.r.o. 
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Tab. 4.2: Výrobková řada 

 

 

Zdroj: Moramis s.r.o. - vlastní zpracování 

4.3 Organizační struktura 

Organizační struktura společnosti určuje věcnou náplň činnosti jednotlivých složek 

podnikové struktury a spojitost mezi nimi. Přehledný popis organizační struktury je nezbytným 

nástrojem vymezení pravomoci a odpovědnosti jednotlivých útvarů. 

Společnost má stanovenou liniovou organizační strukturu. Jde o jedno ze základních 

organizačních uspořádání, které se většinou používá v malých podnicích. Toto uspořádání je 

tvořeno liniovými prvky a liniovými vazbami. Hlavními přednostmi tohoto typu spořádání jsou 

jasné kompetence a jednoduché vztahy podřízenosti a nadřízenosti. Ve společnosti  

Moramis s.r.o. je vnitřní organizace a počet zaměstnanců v průběhu celého období trvání 

společnosti pružně přizpůsobováno podnikatelské koncepci. 

 

 

Výrobková řada 

Akvatron® 6 Akvatron ® 8 Akvatron ® 12 

Suchá směs, která vytváří 

hydroizolační  efekt na bázi 

krystalizace. Po rozmíchání 

s vodou zaručuje zvýšení 

nepropustnosti betonů a malt 

proti vodě, kyselinám a ropným 

produktům, zabraňuje korozi 

 betonu a současně tvoří na 

povrchu vodotěsnou vrstvu. 

Směs hlinitanového cementu  

a modifikačních přísad, která  

rychle tuhne a tvrdne. Je 

odolný chemické korozi, 

neškodí lidskému zdraví a 

životnímu prostředí. Akvatron 8 

je určen  pro hydroizolační 

práce všude tam, kde se 

projevují aktivní průniky vody  

a jiných kapalin. Působí 

okamžitě, při tuhnutí má 

rozpínavý charakter 

krystalizace, vysoké  

hydroizolační účinky. 

Modifikovaná směs 

anorganického původu. Používá 

se jako přísada do čerstvého 

betonu, kde Akvatron 12 

celkově zlepšuje výsledné 

vlastnosti betonu, především 

odolnost vůči vodě a agresivním 

látkám. Dále je vhodná 

její aplikace v kritických 

místech betonové konstrukce 

(styk stěny a dna, pracovní 

spáry). 
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Ředitelka  

Výrobní oddělení 

Výrobní ředitel 

Laboratoř 

Vedoucí laboratoře 

Sklad 

Skladník 

Obchodní oddělení 

Obchodní ředitel 

Obchodní 
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kanceláře 
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Schéma 4.1: Organizační struktura společnosti 

 

 

 

 

 Zdroj: Moramis s.r.o. - vlastní zpracování 

4.4 Cíle společnosti 

Snahou každé společnosti, která působí na trhu je maximalizace zisku. Zisk je považován 

za jednu z hlavních ekonomických veličin. Pokud podnik realizuje zisk, pak je zřejmé, že poroste 

i jeho tržní hodnota. Zisk je cílem a podnětem veškerého podnikání, ne však jediným. 

Marketingová strategie je důležitou součástí celopodnikové strategie. Klíčovou roli zde hraje 

zákazník, který představuje tržby podniku, protože jedině spokojený, loajální zákazník vytváří 

dlouhodobě podniku zisk. 

Od tohoto se odvíjí i cíle společnosti Moramis s.r.o., což je usilovat nejen o dosažení 

zisku, ale také o maximální spokojenost zákazníků tím, že jim bude nabízet kvalitní výrobky  

za konkurenceschopnou cenu. Dalším cílem je zdokonalování stávající řady výrobků a vývoj 

nových produktů. K neméně důležitým cílům patří také zajištění dlouhodobé existence podniku, 

zvyšování tržní hodnoty podniku a zajištění platební schopnosti. 

K tomu, aby bylo možno stanovit hlavní cíle podniku je zapotřebí mít kompetentní  

a odpovědné zaměstnance, kteří podporují celkovou strategii společnosti. 

Pokud podnik nebude mít spolehlivé dodavatele potřebných vstupů, kvalifikované  

a motivované zaměstnance a nebude všechny své činnosti dobře řídit, aby vyráběl efektivně, 

kvalitně a levně, plánovaného zisku nedosáhne a nezajistí si tak trvalý růst hodnoty podniku. 

 

 

 

 



- 65 - 

 

29% 

27% 7% 

30% 

2% 

5% 
osobní náklady 

odpisy 
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ostatní provozní náklady 

4.5 Ekonomické ukazatele 

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

Moramis s.r.o. využívá tyto způsoby členění a to: druhové, účelové a kalkulační. 

 Druhové členění nákladů vyplývá z účetní osnovy společnosti a postupů účtování. 

Náklady podle druhů lze rozdělit do těchto skupin: provozní náklady, finanční náklady  

a mimořádné náklady. Při podrobném analytickém členění výchozích nákladových druhů lze 

získat detailní informace nejen o tom, co bylo spotřebováno, ale i od koho a v jakém časovém 

období. Tento způsob členění je vhodný pro zjištění nákladů za celý podnik. Podrobnější je 

ovšem účelové členění, které předpokládá rozdělení nákladových druhů na střediska. Náklady 

podle kalkulačního členění mají vždy dvě skupiny, a to náklady přímé a nepřímé. Jejich 

konkrétní uspořádání se nazývá kalkulačním vzorcem. 

 Struktura nákladů za rok 2012 je převzata z výkazu zisků a ztrát společnosti a je zobrazena 

v grafu 4.1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf 4.1: náklady společnosti 

 Zdroj: Moramis s.r.o. - vlastní zpracování 

 Náklady společnosti jsou členěny do šesti základních skupin a to na: osobní náklady, 

odpisy, nákladové úroky, výkonovou spotřebu, ostatní finanční náklady a ostatní provozní 

náklady. Výkonová spotřeba se na celkových nákladech podílí 30 %. Zahrnuje v sobě spotřebu 

materiálu a energie, spotřebu a použití externích služeb např. telekomunikační služby, doprava, 

služby spojené s opravami a udržováním aktiv. Jako druhý největší podíl ve výši 29 %  

na celkových nákladech tvoří osobní náklady. Osobní náklady jsou tvořeny mzdovými  

a ostatními osobními náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění pracovníků. Třetí největší 

podíl ve výši 27 % mají odpisy nehmotných a hmotných aktiv. 
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Výsledky hospodaření společnosti 

 Podle výkazu zisků a ztrát společnost Moramis s.r.o. dosahovala výsledků uvedených 

v následující tab. 4.3. 

 Tab. 4.3: Výsledky hospodaření v letech 2010 - 2012 v tis. Kč 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdroj: výkaz zisků a ztrát z let 2010 - 2012 – vlastní zpracování 

  Společnost jako celek vykazuje v posledních třech letech kladný výsledek hospodaření. 

Zisk je tvořen především výkony. Znamená to, že společnost z hlediska tvorby zisku je závislá  

na prodeji svých výrobků. Akvatron patří k výrobkům, které se používají z velké části  

na stavbách. Stavebnictví patří k sezónním odvětvím, a proto zejména v zimních měsících,  

kdy klesá jejich aktivita, může mít významný dopad na ziskovost společnosti. Další významný 

dopad na stavebnictví má dlouhotrvající krize, kdy objem stavebních prací od roku 2008 stále 

klesá, což potvrzuje i objem výkonů a výsledků hospodaření ve společnosti Moramis s.r.o. 

Nepříznivý vývoj ve stavebnictví škodí především malým firmám, mezi které se Moramis s.r.o. 

řadí. V roce 2010 vykázala společnost v ostatních provozních výnosech sumu 5 070 000 Kč, která 

 2010 2011 2012 

Výnosy    

  Tržby za prodej zboží 0 26    583 

  Výkony 5 285 5 779 4 556 

  Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 0 0       6 

  Ostatní provozní výnosy 5 070 519   134 

  Ostatní finanční výnosy 1 7   302 

  Celkem 10 356 6 331 5 581 

Náklady    

  Náklady vynaložené za prodané zboží 0 22   521 

  Výkonová spotřeba 2 919 2 513 1 511 

  Osobní náklady 4 134 2 009 1 488 

  Odpisy 1 631 826 1 262 

  Změna stavu rezerv 47 -141 0 

  Ostatní provozní náklady 215 287 245 

  Ostatní finanční náklady 844 594 335 

  Celkem 9 790 6 110 5 362 

Výsledek hospodaření 566 221 219 
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je ovlivněna dotaci na mzdy ve výši 2 906 000 Kč, kterou společnost získala z evropských fondů 

na vývoj a výzkum nových výrobků a zvýšení užitné hodnoty stávajících výrobků.  

4.6 Účetnictví a oceňování 

 Společnost Moramis s.r.o. vede účetnictví v plném rozsahu podle zákona o účetnictví  

č. 563/1991 Sb., v platném znění. Dále se řídí prováděcí vyhláškou č. 500/2000 Sb., Českými 

účetními standardy pro podnikatele č. 001 – 023. Účetní závěrka společnosti nepodléhá ověřením 

auditu. Vnitropodnikové účetnictví společnost používá pro zajištění průkazných podkladů  

o stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností, pro zajištění aktivace vlastních výkonů 

pro ocenění zásob a pro podchycení ostatních výkonů vytvořených vlastní činností.  

Ve společnosti je zvolena varianta jednookruhové účetní soustavy vedení vnitropodnikového 

účetnictví. Při této metodě se sledují běžné náklady a výnosy podle hospodářských středisek. 

Jednotlivé syntetické účty nákladových druhů a výnosových položek se člení analyticky podle 

hospodářských středisek. O tyto účty je doplněn rozvrh společnosti. Společnost má rozdělené 

střediska na: 

 středisko 340 – výroba Akvatronu, 

 středisko 610 – prodej Akvatronu, 

 středisko 510 – chytré kanceláře, 

 středisko 520 – pronájem nemovitostí. 

 Společnost má ve vnitropodnikové směrnici určen způsob oceňování vstupů  

a výstupů výroby. Za vstupy lze považovat nakupované zásoby či zásoby vlastní výroby, výstupy 

tvoří provedené výkony. Nakupované zásoby jsou oceňovány skutečnými pořizovacími cenami. 

Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na pořízení a náklady s pořízením související (clo, 

přeprava aj.)  Při výdeji se oceňuje metodou FIFO, která znamená, že první cena pro ocenění 

přírůstku účtu zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob. Zásoby vytvořené 

vlastní činností jsou oceňovány skutečně vynaloženými náklady. Tyto náklady zahrnují přímé 

náklady (přímý materiál, přímé mzdy) a výrobní režii. 

4.7 Kalkulační systém společnosti 

 Hlavním úkolem kalkulačního systému v podniku je stanovit limit zejména v jednicových 

nákladech. V různých podmínkách může kalkulační systém obsahovat různý počet druhů 

kalkulací. Množství druhů kalkulací je ovlivněno faktory, mezi které patří druh a velikost 
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podniku, druh produkce a typ výrobního procesu a nároky na vypovídací schopnost kalkulací  

a potřebou jejich využití v různých časových horizontech. 

 Moramis s.r.o. je hlavně výrobní společností, která vyrábí hydroizolační krystalizační 

systém Akvatron. Kalkulační systém společnosti je tvořen pouze kalkulacemi výslednými. Tyto 

kalkulace se sestavují až po dohotovení příslušného výkonu. Hlavním významem výsledné 

kalkulace je to, že jsou v ní fixovány s konečnou platností skutečné vlastní náklady kalkulační 

jednice daného výkonu. Jsou podkladem pro stanovení cen. 

 Společnost používá přirážkovou metodu kalkulace. Přímé náklady se zjišťují podle 

technickohospodářských norem a režijní (nepřímé) náklady je nutno rozpočítávat pomocí zvolené 

rozvrhové základy. Společnost má stanovenou naturální rozvrhovou základnu, kde se zjišťuje  

tzv. režijní sazba, která se vypočte jako podíl režijních nákladů na jednotku naturální rozvrhové 

základny. 

 Kalkulační vzorec je upraven podle potřeb společnosti. Veškeré přímé náklady  

se nejprve počítají na 1 tunu výrobku a poté se přepočítávají na 1 kg výrobku. Přímé náklady jsou 

tvořeny vstupy, které se skládají z jednotlivých druhů materiálu, který tvoří základ výrobků. Dále 

obalovým materiálem, který je tvořen zejména kbelíkem, příbalovým letákem a etiketou. Mzdové 

náklady vč. odvodů jsou rozděleny na činnost míchání a činnost balení a jsou zjišťovány podle 

odpracovaných hodin dělníků a hodinové mzdové sazby. Ostatní přímé náklady tvoří doprava, 

která je uskutečňována pro jednotlivé druhy výrobního materiálu, dále výrobní energie, která je 

samostatně měřena pro výrobní halu, přípravu jednotlivých složek výroby a samostatnou výrobu  

a nakonec odpisy, které se vztahují k výrobním strojům, které stojí v technologickém procesu 

výroby (sušení, mletí, vážení, mísení a balení). 

 Mezi nepřímé náklady patří zejména výrobní režie, správní režie a odbytová režie.  

Výrobní režie zahrnuje nákladové položky související s řízením a obsluhou výroby. Patří sem 

především režijní mzdy, opravy, ostatní služby (režijní energie, režijní doprava) a ostatní výrobní 

režie. Ve společnosti se tato režie zachycuje prostřednictvím střediska 340 – výroba Akvatronu, 

kdy náklady nezjistitelné na jednotku výkonu se podělí počtem vyrobených jednotek za dané 

období. Tímto postupem se stanoví sazba režijních nákladů. Správní režie je tvořena položkami, 

které souvisí s řízením podniku jako např. platy řídících pracovníků. Správní režie se  

ve společnosti vypočítává jako podíl celkové správní režie a celkového počtu vyrobených 

jednotek. Opět je zjištěna sazba režijních nákladů. Odbytové náklady shrnují náklady, které 

souvisí s odbytovou činností, jako jsou např. náklady na skladování, propagaci a prodej výrobků. 
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Při výpočtu odbytové režie se vypočítává režijní sazba, kdy se celkové odbytové náklady podělí 

celkovým počtem vyrobených jednotek. 

 Kalkulovaná marže společnosti se vypočítává jako 80 % z úplných vlastních nákladů. 

V případě sečtení částky úplných vlastních nákladů a 80% marže získá společnost prodejní cenu 

pro velkoodběratele. Cena pro maloodběratele se stanoví jako součet 110 % z úplných vlastních 

nákladů a prodejní ceny pro velkoodběratele. 

 Společnost nabízí hydroizolační systém Akvatron 6, Akvatron 8 a Akvatron 12 v balení  

po 2 kg, 5 kg a 20 kg. Akvatron 6 je vodotěsný systém, který zamezuje prosakování a pronikání 

vody do betonu a cihelního zdiva nebo jiných kapilárních konstrukcí vystavených stálému 

působení tlaku vody. Má dvojí ochranné působení a to kapilární, které proniká hluboko  

do kapilární struktury betonu, kde krystalizuje a utěsňuje beton zevnitř a bariérové, které tvoří  

na povrchu konstrukce pevnou vodotěsnou vrstvu. Akvatron 8 je odolný chemické korozi a je 

určen na hydroizolační a sanační práce všude tam, kde se projevují aktivní průniky vody a jiných 

kapalin. Je náročný na rychlost zpracování. Akvatron 12 se používá jako krystalizační přísada 

pro výrobu betonových směsí určených pro betonové a železobetonové konstrukce. Pozitivní 

působení se projevuje hlavně u tenkostěnných betonových konstrukcí vodohospodářských staveb. 

 Měla jsem možnost nahlédnout do výsledných kalkulací všech nabízených produktů, ale 

v následujících tab. 4.4, tab. 4.5 a tab. 4.6 jsem k ukázce výpočtu prodejní ceny a výrobních 

nákladů vybrala kalkulace na Akvatron v 20kg balení. 
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 Tab. 4.4: Výsledná kalkulace výroby Akvatronu 6, 20kg balení 

 

 

 Zdroj: Moramis s.r.o. - vlastní zpracování 

 

Přímé náklady     

Vstupy na 1000 kg         

prvek  potřebné množství v kg cena za kg cena na 1t 
kalkulace na 

kg 

 K01       0.80   2.67        2.14   

 K02       0.25   7.20        1.80   

 K03       1.02 26.87         27.41   

 K04       0.55 13.50        7.43   

 K05       1.21 39.50         47.80   

 K06       1.37 62.68         85.87   

 K07   500.00   4.23 2 115.00   

 K08   500.00   2.85 1 425.00   

    3 712.45 3.71 

Obalový materiál na 1000 kg        

materiál potřebné množství cena za jed. cena na 1t 
kalkulace na 

kg 

Kbelík 20 l 50 72.0 3 600   

Folie    8 87.0    696   

Příbalový leták  50   1.2      60   

etikety  50   6.9    345   

      4 701 4.7 

Mzdové náklady včetně odvodů   na 1 t   

činnost  hod. HZS   

kalkulace na 

kg  

Míchání  20 202 4 040   

Balení  16 202 3 232   

    7 272 7.27 

Ostatní přímé náklady    na 1 t   

Doprava    2 000   

Energie výrobní    4 200   

Odpisy      4 800   

      11 000 11.00 

Přímé náklady celkem         26 685.45 26.69 

       

Výrobní režie 
  

cena na 10 t cena na 1 t 
kalkulace na 

kg 

Opravy     1 600     160   

Ostatní služby (režijní energie, režijní doprava)    7 200     720   

Režijní mzdy   21 200  2 120   

Ostatní výrobní režie      6 000     600   

    36 000        3 600 3.60 

Správní režie            2 880 2.88 

Vlastní náklady výkonu         33 165.45 33.17 

Odbytová režie        720 0.72 

Úplné vlastní náklady výkonu       33 885.45 33.89 

Kalkulovaná marže výrobce 80% z ÚVN      27 108.36 27.11 

Prodejní cena pro velkoodběratele        60 993.81 60.99 

Obchodní rozpětí  110 % z ÚVN      37 273.99 37.27 

Maloobchodní cena        98.27 
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 Tab. 4.5: Výsledná kalkulace výroby Akvatronu 8, 20kg balení 

Přímé náklady 

    Vstupy na 1000 kg       

prvek  
potřebné množství 

v kg 
cena za kg cena na 1t kalkulace na kg 

K01 5.26     2.67       14.04   

K09 1.00 132.00     132.00   

K10             1.41   10.93       15.41   

K11           17.98   65.00  1 168.70   

  

  
 1 330.15 1.33 

Obalový materiál na 1000 kg        

materiál  
potřebné 

množství 
cena za jed. cena na 1t kalkulace na kg 

Kbelík 20 l 50 72.0  3 600   

Folie  8 87.0     696   

Příbalový leták  50   1.2       60   

etikety  50   6.9     345   

  

  
4 701 4.70 

Mzdové náklady včetně odvodů       

činnost  hod. HZS   kalkulace na kg  

Míchání  30 202 6 060   

Balení  30 202 6 060   

  

  
    12 120 12.12 

Ostatní přímé náklady        

Doprava  

 

  2 000   

Energie výrobní  

 

  4 200   

Odpisy      4 800   

      11 000 11.00 

Přímé náklady celkem         29 151.15 29.15 

Výrobní režie 
  

cena na  

10 t 
cena na 1 t kalkulace na kg 

Opravy  

 

  1 600    160   

Ostatní služby (režijní energie, 

režijní doprava) 

 

  8 400    840   

Režijní mzdy  

 

26 000 2 600   

Ostatní výrobní režie    6 000    600   

    42 000 4 200 4.20 

Správní režie   

 
2 880 2.88 

Vlastní náklady výkonu       36 231.15 36.23 

Odbytová režie   

 
         720.00 0.72 

Úplné vlastní náklady výkonu       36 951.15 36.95 

Kalkulovaná marže výrobce 80% z ÚVN    29 561.00 29.56 

Prodejní cena pro velkoodběratele     66 512.15 66.51 

Obchodní rozpětí  110 % z ÚVN 

 

   40 646.00 40.65 

Maloobchodní cena      107.16 

  

 Zdroj: Moramis s.r.o. - vlastní zpracování 
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 Tab. 4.6: Výsledná kalkulace výroby Akvatronu 12, 20kg balení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Moramis s.r.o. - vlastní zpracování 

 

Přímé náklady   

    Vstupy na 1000 kg         

prvek  

potřebné 

množství  

v kg 

cena za kg cena na 1t kalkulace na kg 

 K01 104.0   2.67    277.68   

 K02   19.2   7.20    138.24   

 K03 136.6 26.87 3 670.44   

 K04   85.6 13.50 1 155.60   

 K05 204.0 39.50 8 058.00   

 K06 199.2 62.68  12 485.86   

 K07 248.0   4.23 1 049.04   

 K08 128.0   2.85    364.80   

  

  
 27 199.66 27.20 

Obalový materiál na 1000 kg        

materiál  množství  cena jed.  cena na 1t  kalkulace na kg  

Kbelík 20 l 50 72.0 3600   

Folie    8 87.0   696   

Příbalový leták  50   1.2     60   

etikety  50   6.9   345   

  

  
4 701 4.70 

Mzdové náklady včetně odvodů       

činnost  hod. HZS   kalkulace na kg  

Míchání  30 202 6 060   

Balení  30 202 6 060   

  

  
    12 120 12.12 

Ostatní přímé náklady        

Doprava  

  

2 000   

Energie výrobní  

  

4 200   

Odpisy      4 800   

          11 000 11.00 

Přímé náklady celkem       55 020.66 55.02 

  

   

  

Výrobní režie   cena na 10 t cena na 1 t kalkulace na kg 

Opravy       3 000    300   

Ostatní služby (režijní energie, 

režijní doprava)   19 000 1 900   

Režijní mzdy    45 000 4 500   

Ostatní výrobní režie    15 000 1 500   

    82 000 8 200 8.20 

Správní režie     4 400 4.40 

Vlastní náklady výkonu      67 620.66 67.62 

Odbytová režie   

 

     1 100.00 1.10 

Úplné vlastní náklady výkonu     68 720.66 68.72 

Kalkulovaná marže výrobce 80% z ÚVN   54 976.53 54.98 

Prodejní cena pro velkoodběratele  

 

123 697.19 123.70 

Obchodní rozpětí  110 % z ÚVN 

 

  75 592.73 75.59 

Maloobchodní cena        199.29 
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4.8 Zhodnocení, návrhy a doporučení 

 Manažerské účetnictví je ve společnosti Moramis s.r.o. je důkladně promyšleno  

a podrobně vedeno v účetním softwaru. Náklady se zachycují podle místa vzniku – středisek. 

Informace z vnitropodnikového účetnictví umožňují zejména sestavení výsledné kalkulace. Podle 

mého úsudku by společnost měla více využívat informace z kvalitně vedeného vnitropodnikového 

účetnictví jako nástroje řízení výroby. 

 Společnost jako celek má podle mého názoru zdravou strukturu nákladů. Převládá 

výkonová spotřeba, což je pro výrobní podnik typické. Společnost nečlení náklady na fixní  

a variabilní. Používá náhradní řešení, kdy variabilní náklady považuje za jednicové a fixní 

náklady za režijní. Kalkulace, které respektují členění nákladů na fixní a variabilní poskytují 

vhodnější informace pro rozhodování, než kalkulace se členěním nákladů na přímé  

a nepřímé. Pokud by společnost členila náklady na fixní a variabilní, dalo by se např. zjistit: 

 jak se změní výše nákladů, výnosů a zisku, pokud by se zvýšil objem výroby 

konkrétního výrobku např. o 10 %, 

 jaké je minimální množství výroby, které by zajistilo rentabilitu výrobku, 

 minimální využití výrobní kapacity, aby výroba nebyla ztrátová. 

 Co se týká kalkulací, společnost sestavuje pouze výsledné kalkulace, a to v tabulkovém 

procesoru Microsoft Excel. Tyto kalkulace se zjišťují po dokončení výkonů. Výsledná kalkulace 

vyjadřuje skutečné náklady vynaložené na jednotku výkonů. Podklady pro výslednou kalkulaci 

poskytuje především vnitropodnikové účetnictví a evidence výroby. Výsledné kalkulace slouží 

společnosti mimo jiné pro tvorbu cen výrobků. Společnost má vytvořenou základní podmínku  

pro sestavování kalkulací a tou je existence norem spotřeby ekonomických zdrojů. Kalkulační 

vzorec je systematicky rozdělen na přímé náklady a režijní náklady. Společnost používá výrobní 

režii, správní režii a odbytovou režii. 

 Ve společnosti se používá jednoduchá metoda přirážkové kalkulace, která patří  

do skupiny absorpčních kalkulací. Přirážková kalkulace kalkuluje výši režijních nákladů 

odpovídajících určitému výkonu na základě rozvrhové základny. Společnost má stanovenou 

naturální rozvrhovou základnu, u které je sazba režijní přirážky vyjádřena nikoli v procentech, 

ale v peněžních jednotkách. Společnosti bych doporučila využít raději peněžní rozvrhovou 

základnu, která je snadněji kvantifikovatelná, neboť jednoduše z účetních výkazů lze stanovit 

hodnotu režijních nákladů, která se podělí objemem zvolené rozvrhové základny vyjádřené 

v peněžních jednotkách.  
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 Nevýhodou přirážkové kalkulace je to, že nebere ohled na různý charakter fixních  

a variabilních nákladů. Mohou tak vznikat nepřesnosti. Shodná zúčtovací přirážka (sazba)  

i pro změněné objemy výkonů patří mezi další nevýhody tohoto druhu kalkulace. Z tohoto důvodu 

dochází k nesprávnému rozvrhu režijních nákladů, jako např. při větším objemu výkonů  

se rozvrhuje větší část režie, a tím se na jednotku produkce přenášejí větší režijní náklady, než 

jsou ve skutečnosti. Je tedy potřeba pro změněné objemy výkonů vypočítávat nové zúčtovací 

přirážky tj. kalkulaci dynamizovat. 

 Společnost při realizaci prvního dotačního programu „Akvatron – výzkum a vývoj 

hydroizolačního krystalizačního systému“, kromě zmíněných výrobků vyvinula také 4 nové 

výrobky, které v průběhu roku 2012 certifikovala, vyzkoušela na svých stavbách a v průběhu roku 

2013 připravuje zahájení výroby. Konkrétně se jedná o tyto výrobky: 

 Hydroizolační stěrka Akvatron 580 receptura S3, 

 Sanační malta jemná Akvatron 461 receptura S1, 

 Sanační malta hrubá Akvatron 463 receptura S4, 

 Vodotěsná omítka – cementová malta s 3% přísadou Akvatronu 6. 

 Výroba jednotlivých nových výrobků má přesně stanovený technologický postup, 

technickohospodářské normy spotřeby jednotlivých vstupních materiálů, spotřebu času  

i energie. Společnost připravila výrobu s vysokým technickým nasazením, a proto doporučuji 

společnosti věnovat stejnou pozornost přípravě výroby z ekonomického hlediska. Zejména využít 

podkladů z účetnictví a před zahájením výroby zpracovat na připravované výrobky předběžné 

kalkulace, které budou sloužit k limitování nákladů a zároveň vytvoří tlak na jejich snižování. 

Použiti předběžných kalkulací poslouží jako důležitý nástroj vnitropodnikového řízení výroby. 

Pomocí předběžné kalkulace by výsledná kalkulace fungovala jako kontrolní nástroj, kdy  

by se posuzovalo, zda skutečná výše spotřebovaných vstupů odpovídá odhadu, který byl proveden 

před začátkem procesu.  

 Pokusila jsem se společnosti navrhnout předběžnou kalkulaci na Sanační maltu jemnou 

Akvatron 461 receptura S1.   

 Při návrhu sestavení předběžné kalkulace na Sanační maltu jemnou Akvatron 461 

receptura S1 jsem postupovala následujícím způsobem. Rozpis přímého materiálu v předběžné 

kalkulaci je dán recepturou, která vyšla při hledání optimální kvality daného výrobku jako 

nejlepší a tvoří THN vstupních materiálu pro výrobu. Podle THN byly vypočteny přímé materiální 

náklady. Při zjištění kalkulované ceny na 1 kg bylo postupováno podle výpočtu: potřebné 

množství materiálu na 100 kg podle THN   cena za kg materiálu. Tímto byla spočítána cena 
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jednotlivého materiálu na 100 kg. Kalkulovaná cena na 1 kg byla zjištěna jako cena  

za 100 kg / 100. Mezi přímý materiál byl zařazen také obalový materiál, který je tvořen 

ventilovým pytlem. Je v plánu, že se výrobek bude balit po 25 kg. Tomuto množství odpovídá  

1 ventilový pytel, a proto na 100 kg výrobků jsou potřebné 4 pytle. Cena 1 pytle je 9.80 Kč,  

a proto při výpočtu: 9.80   4=39.20 Kč je zjištěna cena za 100 kg. Kalkulovaná cena obalového 

materiálu na 1 kg výrobku je zjištěna jako 39.20 Kč / 100 = 0.39 Kč. Sazba mzdových nákladů  

se skládá ze mzdového tarifu a odvodů sociálního a zdravotního pojištění hrazeného 

zaměstnavatelem – 34 %. Potřebný čas na zhotovení 100 kg výrobků je u každého pracovníka 

pouze 1 hodina. Je to způsobeno tím, že veškeré potřebné materiálové prvky jsou již připravené  

a nepotřebují již další technologický postup. Mezi ostatní přímé náklady byla zařazena výrobní 

energie, která je samostatně měřena ve výrobní hale. 

 Při výpočtu režií stávající výrobkové řady společnost v současné době používá sazby 

režijní přirážky vyjádřené nikoli v procentech, ale v peněžních jednotkách. Jako jednu z nevýhod 

tohoto typu výpočtu shledávám to, že je pro aplikaci postupu nutné evidovat naturální spotřebu 

rozvrhové základny, jak za celý podnik, tak ve vztahu k jednotlivým výkonům. 

 Z tohoto důvodu jsem se rozhodla, že při návrhu předběžné kalkulace na nový výrobek 

použiji pro výpočet režií (výrobní, správní a odbytové) procentní přirážku. Jako výhodu spatřuji  

v tom, že tento způsob je snadněji kvantifikovatelný. Jako rozvrhová základna pro výrobní režii 

byly zvoleny přímé mzdy. Jako rozvrhová základna pro správní režii a odbytovou režii byl zvolen 

jednicový materiál. 

 Obecný výpočet výrobní režie:  

 % VR = (celkové výrobní režijní náklady / celkové přímé mzdové náklady)   100  (4.1) 

  Obecný výpočet správní režie: 

   % SR = (celkové správní náklady / celkové přímé materiální náklady)   100         (4.2) 

 Obecný výpočet odbytové režie: 

  % OR = (celkové odbytové náklady / celkové přímé materiální náklady)   100      (4.3) 

 Tuto navrhnutou změnu při výpočtu režijních nákladů nového výrobku jsem 

prokonzultovala s vedením společnosti. Návrh se vedení líbil, a proto zvažují o změně právě  

na tento způsob výpočtu režií. Pokud bude tato varianta opravdu přijata, bude změněn i celý 

systém výsledných kalkulací. Výsledné kalkulace by pak fungovaly jako kontrolní nástroj 

předběžných kalkulací. Vycházelo by se z kalkulace předběžné a k ní podle jednotlivých položek 

by se přiřazovaly rozdíly charakterizující odchylku skutečných nákladů od nákladů stanovených 

v předběžné kalkulaci. 
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 V následující tab. 4.7 je znázorněn návrh na předběžnou kalkulaci nového výrobku. 

 Tab. 4.7: Předběžná kalkulace na Sanační maltu jemnou Akvatron 461receptura S1 

Přímé náklady 

Vstupy 

     
označení prvku 

potřebné množství 

na 100 kg 

cena za 

kg 
cena za 100 kg 

  
kalkulovaná 

cena na 1 kg 

K07 30.93 2.90 89.70   0.90 

K08 50.59 0.52 26.31   0.26 

Akvatron 12 0.20 199.00 39.80   0.40 

K01 2.45 1.40   3.43   0.03 

Vápenec 12.77 2.70 34.48   0.34 

Mikrosilika 0.99 26.00 25.74   0.26 

Metylceluloza 0.09 192.00 17.28   0.17 

Pr.disperze 1.49 60.00 89.40   0.89 

Pr.melment 0.49 150.00 73.50   0.74 

CELKEM                 399.64   3.99 

Obalový materiál 
potřebné množství 

na 100 kg 

cena  

za ks 

  

  

Ventilové pytle 4     9.80 39.20   0.39 

CELKEM     39.20   0.39 

Mzdové náklady vč. odvodů 

   

  

  
na 100 kg 

kalkulovaná 

cena na 1 kg 

  hod Kč/hod odvody celkem   

vedoucí pracovník č.1 1 110 37.4 147.4   

pomocný pracovník č.2 1 85 28.9 113.9   

CELKEM       261.3 2.61 

Ostatní přímé náklady   

   

  

  
na 100 kg 

kalkulovaná 

cena na 1 kg 

  kWh Kč/hod   celkem   

Výrobní energie 5 7   35   

CELKEM       35 0.35 

 

      na 100 kg na 1 kg 

PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM     737.14 7.37 

  

Zdroj: interní materiály společnosti Moramis s.r.o. - vlastní zpracování 

Režijní náklady 

  

  

  
na 100 kg 

kalkulovaná 

cena na 1 kg 

Výrobní režie 20 % z objemu přímých mezd           52.26 0.52 

Vlastní náklady výroby 

  

    789.40 7.89 

Správní režie 30 % z objemu přímého materiálu         131.65 1.32 

Vlastní náklady výkonu 

  

    921.05 9.21 

Odbytová režie 10 % z objemu přímého materiálu           43.88 0.44 

Úplné vlastní náklady výkonu 

 

    964.93 9.65 

Zisk 60 % z celkových nákladů       578.96 5.79 

Prodejní cena       1 543.89          15.44 
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 Pro společnost by stálo možná za zvážení využít kalkulační metodu ABC, která je popsána 

v teoretické části diplomové práce. Tato moderní metoda řízení nákladů se snaží zjistit skutečné 

příčiny vzniku nákladů. Její aplikace může mít kladný vliv na výkonnost firmy a také na její 

ziskovost. S implementací ABC systému však souvisí i mnoho překážek, mezi které např. patří 

pracnost, a proto často firmy její využití zavrhují. 

 Na závěr bych společnosti Moramis s.r.o. doporučila vypracovat vnitropodnikovou 

směrnici vlastního kalkulačního systému, která by byla neustále aktualizována podle potřeb 

společnosti, neboť dobře vypracované vnitropodnikové směrnice dokážou zaměstnancům usnadnit 

orientaci v jejich činnostech. 
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5. Závěr 

 Manažerské účetnictví je součástí podnikového informačního systému a jeho základní cíl 

spočívá v zajištění informací pro hodnotové řízení podniku a jeho vnitropodnikových struktur. 

Kalkulace jsou neodmyslitelnou součástí manažerského účetnictví a jsou stěžejním nástrojem  

pro řízení vývoje nákladů výkonů podniku. Vedle své informační funkce jsou podkladem  

pro rozhodování o struktuře a sortimentu produkovaných výkonů a stanovování 

vnitropodnikových cen. 

 Existuje celá řada kalkulačních postupů, které se rozdělují podle různých hledisek. Časové 

hledisko rozlišuje kalkulaci předběžnou (propočtová, plánová a operativní) a kalkulací výslednou. 

Ve vztahu k využívání kapacity se pracuje s kalkulací statickou a kalkulací dynamickou. 

Kalkulace podle rozsahu použitých nákladových položek rozlišuje kalkulaci úplných nákladů 

(absorpční kalkulaci) a kalkulaci neúplných nákladů čili kalkulaci neabsorpční. Volba vhodné 

kalkulační metody určují podmínky, za nichž probíhá výroba daného výrobku. Tyto podmínky se 

týkají v první řadě výrobní technologie, složitosti výroby, typu výroby atd. Tradičními 

kalkulačními metodami jsou metoda kalkulace dělením, kalkulace dělením s poměrovými čísly, 

přirážková kalkulace, odčítací a rozčítací kalkulace. 

 Diplomová práce byla zaměřena na kalkulační systém a jeho aplikaci ve vybrané 

společnosti. Cílem diplomové práce bylo obecně definovat manažerské účetnictví, zejména jeho 

strukturu, zásady, předpoklady a vývojové tendence. Jako stěžejní bod teoretické části byly 

vymezeny kalkulace a rozpočty z pohledu jejich významu, druhů a metod. Na teoretickou část 

navazuje část praktická, kde byly získané informace aplikovány v praxi ve společnosti  

Moramis s.r.o. 

  Společnost byla v úvodu představena, zejména z hlediska historie a předmětu podnikání. 

Dále byla charakterizována výrobková řada hydroizolačního krystalizačního systému Akvatron, 

která patří mezi progresivní technologie. V praktické části diplomové práce bylo umožněno 

pracovat s kalkulačním systémem společnosti. V závěru došlo k zhodnocení současného stavu 

kalkulačního systému společnosti a k návrhům na zdokonalení. 

 Společnosti bylo doporučeno, aby se zaměřila také na sestavování předběžných kalkulací, 

jak na stávající výrobkovou řadu, tak na nové výrobky, které chce v letošním roce začít vyrábět. 

Předběžná kalkulace by byla přínosem, neboť by společnosti stanovila odchylku skutečných 

nákladů od nákladů stanovených v předběžných kalkulacích. Byla navržena předběžná kalkulace 

nového výrobku. 
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Seznam zkratek 

CT     celkové tržby 

ČÚS   České účetní standardy 

FN  celkové fixní náklady 

fn  jednotkové fixní náklady 

HS   hospodářské středisko 

ks kus 

NÁ  náklad 

p  cena 

Q  objem produkce 

Qkrit  kritický objem produkce 

tab.  tabulka 

TH  technicko-hospodářská 

THN technickohospodářské normy 

VH  výsledek hospodaření 

VPC  vnitropodniková cena 

VN  celkové variabilní náklady 

vn  jednotkové variabilní náklady 

VÝ  výnos 

 

 



 

 

 


