
 



 

 

 







Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá tématem nákladových kalkulací, jejich významem a využitím. 

Práce je rozdělena do dvou částí. Část první se zabývá teoretickými zásadami kalkulačního 

systému a je východiskem pro část druhou, praktickou.  Praktická část popisuje průmyslovou 

společnost a kalkulační metody, používané ve společnosti. Hlavní podstatou práce je návrh 

zpřesnění metodiky výpočtu kalkulací nákladů ve vybrané průmyslové společnosti,   

porovnání výsledků stávající podnikových kalkulací a nového návrhu. 

 

Abstrakt: 

This dissertation looks into the sense and the application of the cost calculations. In first part 

is described the calculation system theoretical principles and it is the starting point for second, 

practical part, which describes the industrial company and its used calculation methods. The 

major dissertation substance is the proposal of the computation improvement of the cost 

calculations in the chosen industrial company and the results comparison of the present firm 

calculations to the the new proposal. 
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Úvod 

Slovo kalkulace je odvozeno z latinského slova „calculare“, což znamená počítat, vypočítat.  

V běžném životě má pro mnohé trochu pejorativní nádech. Setkáváme se s ním v běžném 

životě. Kalkulujeme, počítáme, co pro nás bude lepší a výhodnější ve všech našich 

činnostech. Zvažujeme, zda studovat nebo pracovat, co koupit nebo kam investovat peníze. 

Kalkulujeme stále a kalkulace nás provází téměř na každém kroku. V ekonomice je kalkulace 

používána ve slovním spojení - nákladové kalkulace.  

Jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšného fungování podniku je efektivní řízení 

nákladů. Právě přehled o výši nákladů a jejich kalkulace umožňuje podnikatelskému subjektu 

v tržním hospodářství uspět. Základní podstatou podnikových nákladů je skutečnost, že jsou 

účelově svázány s podnikovými výkony. To znamená, že každý náklad, který se v podniku 

vynaloží, by měl být účelově svázán s prodaným výkonem. Pro podniky je stále těžší obstát 

na konkurenčních trzích. Podniky jsou vystaveni stále většímu konkurenčnímu tlaku, takže 

aby obstáli, jsou nuceni buďto zvyšovat objem tržeb nebo snižovat náklady. Významnou roli 

hraje cena podnikového výkonu a dále pak cena, za kterou je výrobek či služba prodávána. 

Existují různé způsoby sestavení nákladových kalkulací, jednoduché ale i metody vysoce 

sofistikované. Kalkulační metodu si podnik volí podle svých potřeb. 

Významným nástrojem řízením v každém podniku jsou kalkulace. Dobře sestavená nákladová 

kalkulace podává obraz skutečných nebo plánovaných nákladů vynaložených na podnikové 

výkony a řídícím pracovníkům dává do rukou informace o struktuře těchto nákladů. Z tohoto 

důvodu by se měl každý podnik snažit, aby kalkulace nákladů byly co nejpřesnější, protože 

jen tak lze činit dobrá rozhodnutí o prodejním sortimentu, o efektivitě podnikových výkonů a 

pracovišť. 

Cílem diplomové práce je zpřesnění metodiky výpočtu kalkulací nákladů v průmyslové 

společnosti Polymer s.r.o. Společnost Polymer s.r.o. se zabývá výrobou dřevařských lepidel   

a je jejich významným producentem. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První dvě kapitoly tvoří teoretickou část. 

V první kapitole práce jsou definovány teoretické zásady kalkulačního systému, základní 

pojmy, význam a vyžití kalkulace, jsou popsány druhy nákladů a jejich členění. Druhá 



4 

 

kapitola popisuje nákladové kalkulace, základní kalkulační techniky s příklady. Praktické 

části diplomové práce je věnována třetí a čtvrtá kapitola. Ve třetí kapitole je popsán způsob 

kalkulace nákladů ve společnosti Polymer s.r.o. a provedena analýza současného stavu 

zpracování kalkulací nákladů v této společnosti. V poslední části práce jsou uvedeny návrhy 

zpřesnění metodiky výpočtu kalkulací nákladů ve vybrané průmyslové společnosti                    

a porovnány původní kalkulace nákladů a navržené kalkulace nákladů. 
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1 Definování teoretických zásad kalkulačního systému 

Kalkulační systém tvoří kalkulace, které spolu velice úzce souvisí. Kalkulační systém bývá 

značně rozsáhlý a každý podnik si jej vytváří sám. Využívají se k určení výše nákladů, ale 

také jako podklad pro stanovení ceny. Kalkulace si podnik vytváří sám ve svém zájmu. Jejich 

cílem je podat co nejpřesnější informace o výši a struktuře nákladů na kalkulační jednice 

(výkony – výrobky, činnosti). 

Kalkulační systém by měl obsahovat teoretické zásady, jak kalkulace sestavovat, jaké 

kalkulační metody zvolit. Úkolem kalkulací je vytvářet podklady pro předběžné posouzení 

efektivnosti, lépe řečeno pro návrh ceny nově zaváděného nebo individuálně prováděného 

výkonu. Kalkulovat náklady lze nejen na výkony určené na prodej, ale i pro vnitřní potřebu 

podniku.  

 

 1.1 Vymezení základních pojmů kalkulačního systému 

Kalkulační systém je tvořen jednotlivými kalkulacemi. Kalkulací se rozumí stanovení nákladů 

na podnikový výkon (výrobek či službu), které je potřeba v souvislosti s jejich uskutečněním 

provést a je jedním z nejvýznamnějších nástrojů manažerského účetnictví.  

Nejvíce využívanou formou kalkulací jsou propočty, orientované na zjištění nebo stanovení 

nákladů na konkrétní výrobek, práci nebo službu, které jsou předmětem prodeje. [6, str. 124] 

Způsob stanovení výše hodnotové veličiny na konkrétní výkon se nazývá metoda kalkulace    

a je závislá: 

 na vymezení předmětu kalkulace, 

 na kalkulovaném množství,  

 na způsobu přiřazování nákladů předmětu kalkulace, 

 na struktuře nákladů. 

Předmětem kalkulace, může být výrobek nebo služba, jež podnik vyrábí nebo provádí.         

Ve výrobním podniku předmětem kalkulace nemusí být jeden výrobek, ale u složitějších 

výrobků lze kalkulaci rozdělit na dílčí kalkulační jednotky. Předmět kalkulace se 



6 

 

v kalkulačním systému nazývá kalkulační jednice, která kromě svého označení (názvu), je 

vyjádřená v jednotkách (kusy, kg, km, m
2
, m

3
 apod.). Je to konkrétní výkon, který je určen 

měrnou jednotkou. Kalkulace nákladů je písemný přehled jednotlivých složek nákladů          

na kalkulační jednici.  

Kalkulované množství určuje počet jednotek jednotlivých kalkulačních jednic, na které se 

zjišťují celkové náklady. 

 

 1.2 Druhy nákladů a jejich členění 

Synek uvádí: „V podnikové ekonomice hrají náklady rozhodující úlohu, neboť téměř každé 

manažerské rozhodnutí vychází ze srovnání nákladů (kolik něco stojí) s výnosy (kolik z toho 

získáme)“. [58, str. 78]  

V zájmu každého podniku je znalost výše nákladů a jejich struktury, protože na základě těchto 

znalostí je může ovlivňovat a řídit. Podnikové náklady by vždy měly být nějakým způsobem 

účelově svázány s podnikovými výkony. Jakýkoli náklad, který je v podniku vynaložen, by 

měl mít význam pro tvorbu podnikových výkonů. Náklady jsou spotřebované výrobní 

faktory, oceněné v peněžních jednotkách. Jsou nedílnou součástí kalkulací, proto je potřeba se 

o nákladech, jejich členění a vlastnostech v krátkosti zmínit.  

Rozlišují se různá nákladová hlediska: podle druhu, výkonů, místa vzniku, zodpovědnosti 

apod. Předpokladem pro účinné řízení nákladů je jejich rozčlenění do stejnorodých skupin. 

Členění nákladů závisí na tom, jaké náklady podnik sleduje. Každé z hledisek poskytuje 

informace o nákladech z určitého pohledu a tyto náklady mají vliv na rozhodování.  

 

 

 1.2.1 Druhové členění nákladů 

V podnikové praxi se náklady člení podle různých hledisek. Základním hlediskem členění 

nákladů je podle druhu. Druhové třídění nákladů vychází ze spotřeby výrobních faktorů. Jsou 

to [6, str. 35]: 

 spotřeba materiálu, 

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

 odpisy dlouhodobě využívaného majetku, 

 finanční náklady. 

Tyto základní druhy přestavují v podnicích podstatnou část nákladů. Z hlediska jejich 

zobrazení jsou tyto náklady prvotní, jsou předmětem zobrazení hned při svém vstupu           

do podniku. Jsou to náklady externí, vznikají spotřebou výrobků, prací či služeb jiných 

subjektů. Druhové členění nákladů nedává podklady pro vyjádření příčiny vynaložených 

nákladů a pro řízení na vnitropodnikových úrovních je druhové členění omezené. 

 

 1.2.2 Účelové členění nákladů 

Náklady jsou tříděny podle výrobků, výkonů, činností či procesů nebo podle 

vnitropodnikových organizačních útvarů. Členění je založeno na kontrole hospodárnosti 

skutečně vynaložených nákladů. Cílem je zjistit, jak se s náklady v podniku hospodaří, zda se 

spoří či překračují. 

Rozlišuje náklady podle vztahu k podnikovým činnostem a aktivitám [6, str. 72]: 

 třídění nákladů podle podnikových útvarů – tyto náklady vznikají jako důsledek vytváření 

podmínek výrobního procesu, souvisí s dělením a specifikací podnikových činností 

potřebných k zajištění průběhu výrobního procesu, 

 třídění nákladů podle aktivit (výkonů – výrobků, služeb), na které byly vynaloženy – 

technologické náklady, které vznikají v důsledku bezprostředního vynaložení prostředků 

a práce. 

Z hlediska jejich hospodárnosti se náklady člení podle vztahu k výrobní 

(technologické) činnosti či operaci na dvě obecné skupiny: 

 náklady technologické jsou bezprostředně vyvolány technologií nebo s ní nějakým 

způsobem účelově souvisí,  

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

technologického procesu. 
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 1.2.3 Náklady podle závislosti na objemu výkonů 

Náklady variabilní a fixní se mění podle změny faktorů, které na ně mají vliv. Je to zejména 

objem výkonů. S tímto objemem se část nákladů mění a část jich zůstává nezměněna nebo     

se mění v intervalech. Variabilní náklady jsou náklady proměnlivé (VN), fixní náklady (FN) 

jsou náklady, které se nemění nebo se mění skokově. Jsou nezávislé na míře využití výrobní 

kapacity a ke změnám dochází pouze při snižování nebo rozšiřování objemu výrobních 

kapacit.  

Variabilní náklady jsou náklady, jejichž výše se při změně objemu výkonů změní. Vzhledem 

k objemu výkonů mohou být: 

 lineární (proporcionální) - náklady se mění přímo úměrně s objemem výkonů, jejich 

podíl na jednotku objemu výkonů je konstantní, 

 progresivní (nadproporcionální) - náklady rostou rychleji než objem výkonů, jejich 

podíl na jednotku výkonů se zvyšováním objemu výkonu roste, 

 degresivní (podproporcionální) - náklady rostou pomaleji než objem výkonů, jejich 

podíl na jednotku objemu výkonů se zvyšováním objemu výkonů klesá. 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Průběh celkových variabilních nákladů [6]  
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Obrázek 2 - Průběh průměrných nákladů [6] 

 

Fixní náklady jsou náklady, které jsou nezávislé na stupni využití výrobní kapacity. Mění se 

jen skokem se změnami rozsahu výrobních kapacit, s jejich snižováním nebo zvyšováním 

(změna sortimentu, zavedení nové technologie). Fixní náklady se rozpouštějí na jednotlivé 

výkony, nejsou vyvolány jednotlivými výkony, ale nutností zabezpečit chod podniku jako 

celku v daném období. Proto podnik usiluje o co nejvyšší využití výrobní kapacity, protože 

v takovém případě dochází k co nejmenšímu podílu fixních nákladů na jednotku objemu 

výkonů. Do fixních nákladů se například zahrnují mzdy řídících pracovníků, režijní mzdy 

bezprostředně související s objemem výkonů, odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého 

majetku apod. K úspoře fixních nákladů dochází při zvyšování objemu výroby při neměnných 

fixních nákladech. Jinak řečeno – nevyužití výrobní kapacity vede k nevyužití fixních 

nákladů.  

 

 

 1.2.3 Náklady podle místa vzniku 

Třídění nákladů podle místa vzniku je základem pro třídění nákladů podle středisek 

v podniku. Náklady se přiřazují podle odpovědnosti místa jejich vzniku – střediskům.  

Střediska jsou organizační struktury podniku, které mají uzavřenou činnost: 

 je u nich možné zjišťovat náklady, 

 je u nich možná identifikace výkonů předávaných jiným střediskům, 

 je jasný způsob ocenění výkonů střediska (tj. výsledků činnosti střediska) a to pomocí 

vnitropodnikových cen. 
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Výrobní střediska mají určen výrobní sortiment a jeho strukturu, výrobní dokumentaci včetně 

norem pracnosti, norem spotřeby materiálu apod. Odpovídají za dodržení kalkulovaných 

jednicových nákladů, za vznik režijních nákladů, které jsou spojeny s tvorbou výkonů 

střediska.  

 

 1.2.5 Kalkulační členění nákladů 

Základním předpokladem pro efektivní řízení nákladů je schopnost identifikovat účelnost           

a účelovost jejich vynaložení. Stanovení nákladů na kalkulační jednici je základním 

podkladem pro rozhodování o produkci, zjišťování rentability výrobku a pro tvorbu ceny. 

Toto přiřazování nákladů k výkonu nebo jeho části se nazývá kalkulační členění. 

V rámci kalkulačního členění nákladů je potřeba náklady přiřadit kalkulační jednici, tj. 

nějakému nákladovému objektu, předmětu alokace. Z pohledu přiřazování nákladů               

na kalkulační jednici se rozlišují [12]: 

 náklady přímé, 

 náklady nepřímé. 

Náklady přímé souvisejí bezprostředně s konkrétním druhem výkonu. Jsou vyvolány nejen 

konkrétním druhem výkonu, ale přímo jeho jednotkou.  

Nepřímé náklady souvisí s více druhy výkonů a nelze je tedy přiřadit ke kalkulační jednici. 

Hansen a spol. uvádí, že nepřímé náklady jsou ty, které nemohou být lehce a přesně spojeny 

(vystopovány) s nákladovým objektem [4, str. 25].  Nepřímé náklady se rozvrhují nepřímo, 

pomocí zvolených rozvrhových veličin.  

 

 1.2.6 Relevantní a irelevantní náklady 

Relevantní a irelevantní náklady se vztahují k budoucím rozhodnutím manažerů. U klasického 

členění nákladů se vychází z evidovaných nákladů, pro účely manažerského rozhodování se 

vychází z odhadu budoucích nákladů. Výše relevantních nákladů se v závislosti na přijetí 

nebo nepřijetí rozhodnutí změní. Irelevantní náklady zůstanou stejné bez ohledu na to, která 

varianta manažerského rozhodnutí bude přijata [12]. 
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 1.2.7 Oportunitní náklady  

Oportunitní náklady se také někdy nazývají náklady obětované příležitosti. Výdej 

ekonomických zdrojů je vynaložen na určitou podnikatelskou aktivitu a nelze jej tak využít 

jiným způsobem. Jedná se o ušlý zisk z rozhodnutí, které nebylo přijato.  

 

 1.3 Význam a využití kalkulace 

V oblasti ekonomie má slovo kalkulace několik významů. Nazývá se tak činnost, která je: 

  je výpočetním postupem, 

  je to výsledek, tedy vypočtené náklady, 

  informační systém, který se zabývá kalkulováním nákladů.  

V hospodářské praxi znamená kalkulace výpočet nákladů, který je potřeba vynaložit na určitý 

výkon. V ekonomice podniku používáme termín náklady pro vynaložené prostředky. Jedná se 

o spotřebu vstupních faktorů při činnosti daného podniku za určité období. Zahrnuje 

opotřebovávání dlouhodobého hmotného majetku, spotřebu zásob, energií, vynaložení 

určitého množství práce.  Náklady se vyjadřují v peněžních jednotkách.  

Kalkulace nákladů patří mezi základní nástroje řízení. Mají široké spektrum využití:              

při sestavování plánů a rozpočtů, při řízení hospodárnosti, při tvorbě vnitropodnikových cen, 

při návrhu cen odběratelům.   

      

 

           

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - Kalkulační systém a jeho členění 

Předběžné kalkulace se používají k získání základních informací před zahájením činností      

na výrobku či službě. V době sestavování kalkulace ještě nejsou informace o tom, jaký objem 

vstupů se spotřebuje, náklady na nákladový objekt se pouze odhadují.  

Kalkulace 

nákladů 

předběžná 

ceny 

propočtová 

plánová 

operativní 
výsledná 
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Úkolem propočtové kalkulace je dát podklady pro předběžné posouzení efektivnosti,           

pro návrh ceny nově zaváděného výrobku nebo výkonu. Sestavuje se ještě před konstrukční            

a technologickou přípravou.  

Plánová kalkulace se sestavuje v návaznosti na konstrukční a technologickou přípravu výroby 

daného výrobku. Součástí je stanovení spotřebních a výkonových norem. 

Operativní kalkulace se sestavuje v průběhu výroby. Určují výši nákladů za předpokladu,      

že jsou dodrženy konstrukční, technologické a výrobní předpoklady. 

Výsledné kalkulace jsou sestavovány ve chvíli, kdy jsou k dispozici hodnoty spotřebovaných 

vstupů a lze tak použít věrohodné údaje. Tato kalkulace je zpětnou vazbou k posouzení, zda 

kalkulace předběžná byla ve svých odhadech správná. 

 

 1.4 Struktura kalkulace a kalkulační vzorec 

Struktura kalkulace podává informace o jednotlivých skupinách nákladů kalkulační jednice. 

V kalkulaci jsou náklady prvotně členěny na náklady přímé a nepřímé. Cílem je vyjádřit 

celkové náklady určitého výkonu.  

Kalkulační vzorec představuje setřídění nákladových položek v kalkulaci tak, aby bylo možné 

určit vlastní náklady na kalkulační jednici [11]. 

 

 1.4.1 Typový kalkulační vzorec 

V podnicích je struktura nákladových položek odlišná. Z důvodu rozdílné struktury nákladů  

mají podniky také jiné požadavky na jejich evidenci. Typový kalkulační vzorec obsahuje 

jednotlivé kalkulační položky a těm se přiřazují náklady. Jeho  struktura není příliš  podrobná 

a je nedostatečná pro řešení rozhodovacích úloh. Spojuje nákladové položky, které by se měly 

přiřazovat podle jiných alokačních klíčů. 
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Tabulka 1 - Typový kalkulační vzorec [11] 

      

          Typový kalkulační vzorec   
      

1. Přímý materiál   

2. Přímé mzdy   

3. Ostatní přímý materiál   

4.  Výrobní (provozní) režie   

Vlastní náklady výroby (provozu): 

5. Správní režie   

Vlastní náklady výkonu:   

6. Odbytové náklady   

Úplné vlastní náklady výkonu:   

7.  Zisk (ztráta)   

Cena výkonu (základní)   
 

  

V praxi podniky oddělují kalkulaci nákladů a kalkulaci ceny výkonů, zejména  podniky, které 

působí v silném konkurenčním prostředí. Cena výkonu není tvořena jako přirážka k celkovým 

nákladům. Je ovlivněna konkurenčním prostředím. Tuto kalkulaci označujeme jako 

rozdílovou, retrográdní. Podstatou této kalkulace je rozdíl mezi základní cenou výkonu            

a očekávaným ziskem. 

 

 

Tabulka 2 - Retrográdní kalkulační vzorec [11]                   

  

 

 

                   

 

 

 

  

 

   Retrográdní kalkulační vzorec 

        

Základní cena výkonu:   

   - Dočasné cenové zvýhodnění 

   - Slevy zákazníkům:   

       -  sezónní    

       -  množstevní     

Cena po úpravách:     

  - Náklady     

Zisk       
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 1.4.2 Dynamický kalkulační vzorec 

Kalkulační vzorec, který obsahuje členění nákladů na variabilní a fixní, se nazývá dynamický 

kalkulační vzorec. Pro každou položku v receptuře by měla existovat konkrétní kalkulační 

položka jednicového nákladu. Dynamický kalkulační vzorec je znázorněn v tabulce 3. 

 

Tabulka 3 - Dynamický kalkulační vzorec [11]      

             Dynamická kalkulace 

  

Přímý (jednicový) materiál 

Přímé (jednicové) mzdy 

Ostatní přímé náklady   - variabilní 

                                           - fixní 

Přímé náklady celkem 

Výrobní režie                - variabilní 

                                           - fixní 

Vlastní náklady výroby 

  

Správní režie                 - variabilní 

                                            - fixní 

Vlastní náklady výkonu 

Přímé (jednicové) odbytové náklady 

Odbytové režie               - variabilní 

                                             - fixní 

Úplné vlastní náklady výkonu 

Výnosy 

Zisk (ztráta) 

 

 

 1.5 Cenová kalkulace 

Cenová kalkulace vyjadřuje kalkulaci prodejní ceny výkonu, obsahuje i kalkulovaný zisk. 

Cenová kalkulace je důležitým podkladem pro rozhodnutí o budoucí ceně. V tržních 

podmínkách se používá jako podklad pro jednání se zákazníkem. Vychází z předběžné nebo    

i výsledné kalkulace nákladů. U nových výrobků především z propočtové kalkulace, 

budoucích podmínek výroby i prodeje. Náklady, které cenová kalkulace obsahuje, by měly 

být pokryty prodejní cenou.  
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V centralizovaném systému řízení cenová kalkulace vychází z předpokládaných nákladů,     

ke kterým se připočítává kalkulovaný zisk.  

V tržní ekonomice vzniká cena na základě působení nabídky a poptávky. Úkolem cenové 

kalkulace je zjistit, jak tržní cena pokrývá náklady výrobce. Je posuzována přijatelnost ceny 

ve vztahu k rozsahu zisku.  

Uznávaná úroveň cen zboží na trhu určuje náklady, ke kterým by se měly blížit náklady 

výrobců. V 60. letech 20. století byl japonskou firmou TOYOTA vyvinut nový přístup – 

cílové řízení nákladů, jehož součástí je kalkulace cílových nákladů (target casting). Cílové 

náklady jsou maximální hranicí nákladů, odvozenou od tržní skutečnosti, které nesmějí být 

překročeny [11, str. 32]. Kalkulaci cílových nákladů lze používat při kalkulaci nabídkové 

ceny. 

Tabulka 4 - Základní struktura kalkulace cílových nákladů 

              TRŽNÍ CENA 

   -  KALKULOVANÝ  ZISK 

        CÍLOVÉ NÁKLADY 
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2 Nákladové kalkulace 

Při definici základních typů nákladových kalkulací se vychází ze dvou základních 

podstatných znaků. Zda má nákladová kalkulace obsahovat všechny podnikové náklady, nebo 

jen část. Rozlišujeme: 

 absorpční kalkulace – kalkulace úplných nákladů, zahrnují veškeré náklady podniku, 

 neabsorpční kalkulace – kalkulace neúplných nákladů, kalkulují pouze variabilní 

náklady a fixní náklady se na výkony nerozpočítávají. 

Druhým rysem nákladových kalkulací je způsob přiřazení režijních nákladů objektu.  

 přirážková (zakázková) kalkulace – režijní náklady jsou přiřazeny objemově, 

 kalkulace podle aktivit (ABC) – náklady se přiřazují podle příčinných vztahů, 

 kalkulace plných a variabilních nákladů – fixní náklady nejsou alokovány v plné výši, 

část je nealokována. 

                    

 

 

 

 

     

 

 

Obrázek 4 - Základní typy nákladových kalkulací 

Kalkulační metodou je možno přiřadit (alokovat) náklady k výrobku, službě či operaci, tzn. 

kalkulační jednici nebo kalkulačnímu objektu. Cílem je poskytnout informace o nákladech.  

Lze rozlišit tři různé principy přiřazování nákladů výkonům [6, str. 132]: 

 princip příčinné souvislosti vzniku nákladů – vychází z úvahy, že každý výkon má být 

zatížen pouze takovými náklady, které příčinně vyvolal, 

 princip únosnosti (reprodukce) nákladů – uplatňuje se v úlohách s obhajobou ceny, 

 princip průměrování – aplikuje se v případě, kdy nelze uplatnit princip příčinné 

souvislosti. 

Kalkulační metoda 

(metoda alokace 

režijních nákladů) 

Kalkulace absorpční 

Kalkulace neabsorpční 

Přirážková kalkulace 

Kalkulace podle aktivit 

Kalkulace variabilních 

aktivit 
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Problémem při sestavování kalkulací jsou režijní náklady. Přiřazení k jednotlivým výkonům 

není vždy jednoduché a jejich výše je ovlivněna volbou rozvrhové základny. Základním 

požadavkem jejího použití je to, aby byla v příčinné souvislosti jak k rozvrhovaným 

nákladům, tak k objektu alokace. Existují různé způsoby přiřazení režijních nákladů a nedá se 

říci, která metoda je správná či nejlepší. Jednotlivé kalkulační metody se liší způsobem 

alokace režijních nákladů. Volba používané kalkulační metody by měla vycházet 

z praktického využití kalkulace. Nedá se říci, že metody jednodušší jsou méně přesné             

a metody sofistikovanější jsou vhodnější a využitelnější. Volbu kalkulační metody ovlivňuje 

celá řada faktorů. Je nutné brát v úvahu, že volba přesnější metody vyžaduje vyšší náklady    

na zajištění vstupních dat [11]. 

 

 2.1 Kalkulační techniky 

Kalkulační technikou se rozumí způsob vyčíslení výše a struktury vlastních nákladů             

na kalkulační jednici. Volba kalkulační techniky, která se v podniku využívá, by měla 

vycházet z charakteru organizace a způsobu využití kalkulace. Při volbě kalkulační techniky 

je třeba brát v úvahu například strukturu prováděných výkonů, a to, jak se od sebe liší, dále 

charakter výrobního procesu a výkonů. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Přehled kalkulačních technik podle přiřazení režijních nákladů 

Kalkulační technika 

Prostá kalkulace dělením 

Kalkulace dělením 

s poměrovými čísly 

Kalkulace dělením ve 

fázové a stupňové výrobě 

Kalkulace přirážková 

Kalkulace podle dílčích 

aktivit 
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 2.1.1 Prostá kalkulace dělením  

Prostá kalkulace dělením je nejjednodušší metodou nákladové kalkulace. Náklady na jednotku 

výkonu jsou stanoveny jako podíl celkových nákladů a počtu jednotek výkonů. Tuto kalkulaci 

lze využít, pokud jsou výkony organizace homogenní, podíl spotřeby přímých i nepřímých 

nákladů je stejný a organizace produkuje pouze jeden typ výrobku.  

Skutečné náklady nákladového druhu jsou podílem skutečných jednicových a režijních 

nákladů a skutečným počtem kalkulačních jednic.  

 

 

                                   ( 1 ) 

   

sn n, v  skutečný náklad  n-tého nákladového druhu v-tého  výrobku (Kč/jedn. výr.)            

 

Příklad 

Firma vyrábí jeden druh stolů v počtu 50 kusů. Náklady jsou uvedené v tabulce č. 5. 

Tabulka 5 - Náklady na výrobek  

Nákladové druhy Kč 

1. Přímý materiál 9 000 

2. Přímé mzdy 20 000 

3. Ostatní přímé náklady 1 500 

4. Výrobní režie 2 000 

5. Zásobovací režie 1 000 

6. Správní režie 2 000 

7. Odbytová režie 500 

8. Úplné vlastní náklady 36 000 

 

Úplné vlastní náklady na jeden výrobek činí:     36 000/50 = 720 Kč 

Úplné vlastní náklady na výrobu jednoho stolu činí 720 Kč. V praxi se s takovou situací 

nesetkáme, protože žádná firma nevyrábí pouze jeden druh stolu. 
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 2.1.2 Kalkulace dělením s poměrovými čísly 

Pokud výkony nejsou zcela homogenní, liší se v určitém měřitelném parametru, lze použít 

tzv. kalkulaci dělením s ekvivalentními čísly. Metoda se využívá u hromadné výroby 

technologicky podobných výrobků, které se liší jedním měřitelným parametrem, jako je např. 

velikost, hmotnost, jakost nebo spotřeba elektrické energie. V tomto případě se na počátku 

kalkulace stanoví ekvivalent nákladů = 1. U ostatních výrobků stanovíme ekvivalenční číslo 

přepočtem sledovaného měřitelného parametru k poměrovému číslu u typického představitele. 

Vypočte se suma ekvivalentů a stanoví se náklady na jeden ekvivalent. Konečný náklad        

na výrobek se vypočte vynásobením nákladu na ekvivalent ekvivalenčním číslem výrobku 

[12, str. 62].   

 

Příklad [12] 

Podnik vyrábí tři základní velikosti ocelových trubek. Výrobek A v délce 2 m v počtu 400 ks, 

výrobek B v délce 1,5 m v počtu 260 ks a výrobek C v délce 3 m v počtu 170 ks. Celkové 

náklady podniku jsou ve sledovaném období 1 360 000 Kč.  

Zvolí se typický zástupce, např. výrobek A, a podle jeho hmotnosti se stanoví poměrové číslo 

pro ostatní výrobky: 

 Výrobek B: 1,5 : 2 = 0,75  Výrobek C: 3 : 2 = 1,5 

Pomocí poměrových čísel se přepočte celý objem výroby, jako by šlo o jeden druh výrobku: 

 400 x 1 + 260 x 0,75 + 170 x 1,5 = 850 výrobků typu A 

Vypočtou se náklady na jeden přepočtený výrobek A: 

 1 360 000 : 850 = 1 600,- Kč, tj. náklady na přepočtený výrobek A 

Zjistí se jednotkové náklady na výrobky B a C: 

 Výrobek B: n = 1 600 x 0,75 = 1 200 Kč 

 Výrobek C: n = 1 600 x 1,5 = 2 400 Kč 
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Tabulka 6 - Rozpočtené celkové náklady na jednotlivé druhy výrobků 

Výrobek 
Délka 

(m) 

Vyrobené 

množství 

(ks) 

Pom. 

číslo 

Přepočtené 

množství 

(ks) 

n 

Rozpočtené 

celkové 

náklady (Kč) 

A 2 400 1 400 1 600 640 000 

B 1,5 260 0,75 195 1 200 312 000 

C 3 170 1,5 255 2 400 408 000 

Celkem       850   1 360 000 

 

 2.1.3 Kalkulace dělením ve fázové a stupňové výrobě 

V mnoha průmyslových výrobách je výrobní proces členitý, probíhá v několika navazujících 

fázích. Fáze výroby se vyznačuje tím, že výrobními úseky prochází produkce, která 

kvalitativně nemění svou povahu. Rozpracované výrobky jsou předávány od počáteční         

do konečné fáze. Příkladem fázové výroby je těžba hnědého uhlí. 

Pokud surovina nebo materiál v průběhu technologického zpracování získá nové kvalitativní 

vlastnosti, hovoří se o stupni výroby. Dokončený produkt každého stupně kromě posledního 

je výchozím polotovarem pro různé výrobky navazujících výrobních stupňů. Tato výroba se 

označuje jako stupňová. Příkladem stupňové výroby je hutní výroba [11, str. 61].  

 

 2.1.4 Přirážková kalkulace 

Přirážková kalkulace jsou nejrozšířenějším typem pro kalkulaci nákladů výkonů. Používá se 

ve výrobách, kdy se vyrábí více výrobků různými technologickými postupy. Nepřímé náklady 

se na výrobky rozvrhují pomocí rozvrhové základny. Problémem přirážkové kalkulace je 

určení nejvhodnější rozvrhové základny.  

Často používanou peněžní rozvrhovou základnou jsou přímé mzdy. Tato rozvrhová základna 

je používána ve výrobních procesech, kde náklady na přímé mzdy tvoří podstatnou část 

celkových nákladů a ve výrobních procesech, kde převládá manuální nebo duševní činnost. 

Další, často používanou rozvrhovou základnou, je naturální rozvrhová základna. Naturální 

rozvrhová základna je vyjádřena v naturálních jednotkách, například čas zpracování, plocha, 
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hmotnost. V podstatě jsou to technické a technologické parametry jednotlivých výrobků, se 

kterými jsou v příčinné souvislosti rozvrhované nepřímé náklady. 

Přičítání nepřímých nákladů na kalkulační jednici se provádí pomocí režijních přirážek nebo 

režijních sazeb.  

Režijní přirážka – základna se stanoví v peněžní formě, peněžní přirážka se vypočítá 

v procentech. Přirážka udává, kolik procent objemu rozvrhové základny tvoří režijní náklady 

podniku. 

 

 

                                  ( 2 ) 

 

 

kde pn –přirážka n-tého nákladové druhu nepřímého nákladu ( % ), 

 NEPŘÍMÝ NÁKLADn – rozvrhovaný nepřímý náklady n-tého nákladového druhu 

 (Kč), 

 RZv – peněžní rozvrhová základna v-tého výrobku (Kč). 

  

Režijní sazba, tzv. naturální rozvrhová základna. Sazba je vyjádřena v peněžních jednotkách, 

nikoli v procentech. Přirážka udává režijní náklady v peněžních jednotkách na jednotku 

základny. 

                     

                                             ( 3 )  
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Příklad [12, str. 101] 

Podnik vyrábí tři druhy výrobků, které mají na kalkulační jednici tuto spotřebu strojových 

hodin práce.  

 

Tabulka 7 – Zadání příkladu 

Výrobek 
Spotřeba práce 

(hod/ks) 

Výrobní 

úkol (ks) 

A 80 100 

B 100 70 

C 125 40 

 

Rozpočet výrobní režie činí 110 000,- Kč. 

Výše výrobní režie na výrobky A, B, C se stanoví: 

Tabulka č.  8 - Určení celkové spotřeby strojových hodin práce  

Výrobek 
Spotřeba práce 

(hod/ks) 

Výrobní 

úkol (ks) 
Strojový čas 

(hod) 

A 80 100 8 000 

B 100 70 7 000 

C 125 40 5 000 

Celkem   20 000 

 

 

Výpočet režijní sazby: 
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Tabulka 9 - Výpočet výrobní režie pro výrobky A, B, C 

Výrobek 
Stroj. čas 

(hod/ks) 

Režijní 

sazba  

(Kč/hod) 
Výrobní režie 

(Kč/ks) 

Výrobní režie  

(Kč) 

A 80 5,50 440 44 000 

B 100 5,50 550 38 500 

C 125 5,50 687,5 27 500 

Celkem    110 000 

 

 

 2.1.5 Kalkulace nákladů podle dílčích aktivit (ABC) 

   

Kalkulace nákladů podle aktivit je metodou relativně novou. Její počátky spadají do druhé 

poloviny osmdesátých let minulého století. Hlavním podnětem vzniku metody byly změny, 

které probíhají nejen ve výrobním procesu, ale také v sektoru poskytujícím služby.             

Zájem zákazníků o služby s komplexními dodávkami vede k nárůstu ve struktuře 

prováděných výkonů. Vzrůstá tlak na výrobce, kteří provádějí podnikové výkony v krátkých 

časových intervalech, doba životnosti nabízených produktů se zkracuje a změnil se také 

způsob provádění těchto výkonů. Vzrostl objem automatizace a klesl podíl lidské práce.  

Základním smyslem kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám je co nejpřesněji přiřadit 

vztah nákladů k příčině jejich vzniku, a to zejména v případech, kdy touto příčinou není 

zvýšený objem finálních výrobků [6].  

Kalkulace zpracovaná metodou ABC (kalkulace nákladů podle aktivit) se jeví jako nástroj, 

který spojuje tradiční postupy. 
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Tradiční kalkulační postup 

 

 

     

 

 

Kalkulace podle metody ABC 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 - Porovnání tradičního postupu a metody ABC 

 

Postup při aplikaci kalkulace ABC se skládá z následujících kroků: 

1. Nepřímý náklad je přiřazen k jednotlivým definovaným aktivitám, přiřazení se provádí     

na základě vztahové veličiny nákladů.  

2. Zjistí se celkové náklady na jednotlivé aktivity, vymezí se vztahová veličina aktivity     

a stanoví se náklady na jednotku aktivity. 

3. Určí se náklady na nákladový objekt (výkon, službu, zákazníka) na základě nákladů    

na jednotku aktivity a objemu těchto jednotek, které jsou objekty alokace 

spotřebovány. 

Alokace nákladů podle aktivit není prováděna pro všechny podnikové náklady, ale jen        

pro jejich část. Tyto náklady můžeme rozdělit do tří skupin: 

1. Jednicové náklady – lze je stejně jako u tradičních nákladových systémů přímo přiřadit 

nákladovému objektu. 

2. Nealokovatelné náklady – je velmi obtížné přiřadit tyto náklady jakémukoli 

nákladovému objektu a spotřebovávají malý podíl podnikových nákladů. Tyto náklady 

mohou být přiřazeny objektům proporcionálně nebo být pokrývány marží. 

3. Alokovatelné náklady pomocí aktivit – jsou identické s režijními náklady.            

V každé organizaci je prováděna celá řada aktivit. Rozdílně ovlivňují podnikové výkony        

a mají k nim různý vztah. Pokud chce organizace docílit konkurenční výhody, musí své 
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činnosti provádět efektivněji než její konkurenti, zejména z nákladového hlediska. Znamená 

to provádět efektivně minimální počet činností, s co nejnižšími náklady.    

Kalkulace zpracované metodou ABC patří mezi kalkulace plných nákladů. Vyjadřují 

průměrný podíl nákladů na kalkulační jednici při jednoznačném objemu a sortimentu výkonů.  

Přináší informace zejména v těchto směrech řízení:  

 Řízení aktivit, činností a procesů – pozornost se navrací řízení inovačních a servisních 

aktivit a činností, jako je výzkum, vývoj, technická příprava, opravy a aktivity spojené 

se zásobovací činností. 

 Řízení po linii výkonů – při tradičních způsobech alokace nepřímých nákladů 

výkonům se uvažuje způsobem, že čím větší je objem prováděných výkonů, tím větší 

je část režijních nákladů. Upozorňuje na nákladovou náročnost výkonů, které jsou 

prováděny v malých objemech a jsou nestandardní. 

 Řízení po linii útvarů – znalost těchto aktivit má velký význam pro rozpočty režijních 

nákladů, které nemají vztah ke změnám v objemu prováděných výkonů. Umožňuje 

měřit výkonnost útvarů s různým rozsahem prováděných aktivit, měřit jejich 

výkonnost. 

 

 2.1.6 Kalkulace variabilních nákladů 

Kalkulace variabilních nákladů je také označována jako metoda krycího příspěvku. 

Nejdůležitějším třídícím hlediskem je členění na fixní a variabilní náklady a jejich oddělená 

kalkulace. Metoda krycího příspěvku klade důraz na přiřazení variabilních nákladů 

kalkulovaným výkonům. Nerozpočítává fixní náklady na jednotlivé výkony, považuje je za 

náklady, které jsou spojeny s provozem podniku a které je nutné uhradit příspěvky 

generovanými individuálními výrobky [12].  

Kalkulace variabilních nákladů zavádí pojem hrubá rentabilita. Vypočítá se jako poměr 

dosažené marže k ceně výrobku: 

 

           ( 4 ) 
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kde   Rh  - hrubá rentabilita 

 U – celková marže 

 CV – celkové výnosy 
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3 Analýza současného stavu zpracování nákladových kalkulací ve 

vybrané průmyslové společnosti 

Kalkulační systém společnosti představuje nástroj pro efektivní řízení činností společnosti. 

Aby bylo možné analyzovat kalkulační systém, je potřeba znát náklady společnosti a způsob 

jejich evidence. Je nutné zjistit souvislosti mezi náklady, realizovanými výkony,  používanou 

kalkulační metodou a způsob přiřazování režijních (nepřímých) nákladů k jednotlivým 

výkonům (kalkulačním jednicím). 

 

 3.1 Charakteristika společnosti 

Data uvedená v této práci jsou čerpána z interních materiálů společnosti Polymer s.r.o., a jsou 

upravena pro studijní účely. 

Společnost Polymer s.r.o. byla vyčleněna roku 2003 z průmyslového podniku BorsodChem 

MCHZ, s.r.o., jehož hlavní výrobní program tvoří výrobky organické chemie, menší část 

výroby tvoří anorganické chemikálie.   

Výroba formaldehydu a močovinoformaldehydových lepidel byla zahájena již koncem 

šedesátých let. Během své existence prošla společnost řadou organizačních změn a také 

změnou názvu. V současné době je výroba formaldehydu a močovinoformaldehydových 

lepidel vyčleněna jako samostatná společnost Polymer s.r.o., a je součástí chemické sekce 

nadnárodní společnosti Kronospan Chemical Holdings Limited. 

 

 3.2 Výrobní program společnosti 

Společnost Polymer s.r.o. je významným producentem dřevařských lepidel na českém trhu. 

Výrobky společnosti se uplatňují v dřevařském zpracovatelském průmyslu. Používají se 

v kombinaci s tužidlem jako pojiva k výrobě aglomerovaných materiálů nebo jako lepidla     

ke speciálním účelům. 

Použití k výrobě aglomerovaných materiálů: 

 k výrobě dřevotřískových desek,  
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 pilinotřískových a pazdéřových desek,  

 k výrobě vláknitých desek o střední hustotě (MDF), výrobě desek o vysoké hustotě 

(HDF). 

Lepidla ke speciálním účelům se používají: 

 k montážnímu lepení dřeva za studena i za tepla,   

 k dýhování, plášťování a nalepování termosetických fólií za zvýšené teploty, 

 k lepení konstrukčních překližek a jiným dřevařským aplikacím. 

Všechny typy močovinoformaldehydových lepidel jsou vyráběny kondenzací roztoku 

formaldehydu s močovinou a následnou modifikací močoviny. Další fází výrobního procesu 

je zahuštění (oddestilování části vody) kondenzačního produktu. Kondenzační produkt jeho 

ochlazen na expediční teplotu a přečerpán do modifikačních zásobníků, kde dochází 

k homogenizaci několika várek. Z modifikačních zásobníků se produkt přečerpává                

do expedičních zásobníků. 

Při výrobě močovinoformaldehydových lepidel  probíhají  dvě základní reakce,  adiční               

a kondenzační. Adiční reakce formaldehydu s močovinou za vzniku monometylolmočoviny     

a následně reakce monometylolmočoviny s formaldehydem za vzniku dimetylolmočoviny. 

Průběh kondenzačních reakcí je závislý na reakčních podmínkách, jako např. vzájemný 

molární poměr reagujících výchozích surovin, reakční teplota, pH reakční směsi, obsah 

katalytických přísad apod. Společným rysem těchto kondenzačních reakcí je odštěpování 

vody. Dalšími reakcemi, kterým podléhají vzniklé kondenzační produkty, jsou vytvrzovací 

reakce. Jejich výsledkem jsou zcela nerozpustné a netavitelné produkty.  

Společnost Polymer s.r.o. má ve výrobním sortimentu více než padesát typů lepidel. Měsíční 

výrobní skladba lepidel je ovlivněna zájmem zákazníků. Výrobce garantuje po dobu pěti 

týdnů kvalitativní vlastnosti lepidel v určitém rozmezí (sušina, pH, reaktivita, konzistence, 

volný formaldehyd  a mísitelnost s vodou), z tohoto důvodu nejsou lepidla vyráběna na sklad, 

ale pouze  na objednávku. 

Jednotlivé vyráběné typy lepidel se liší množstvím vstupních základních surovin, což 

ovlivňuje molární poměr, a tím vlastnosti. Rozdílný je také čas zpracování jednotlivých typů 

lepidel. Vliv na rozdílnou dobu zpracování má zejména kondenzační a destilační část 

výrobního cyklu.  
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 3.3 Organizační struktura společnosti 

Společnost Polymer s.r.o. je součástí chemické skupiny nadnárodní společnosti. Organizační 

struktura společnosti je znázorněna na obrázku 7.  

Společnost má dvě výrobní střediska – výrobnu formaldehydu a výrobnu lepidel. Další 

střediska (vedení společnosti, oddělení údržby, nákupu, prodeje a oddělení vývoje                   

a technického servisu) jsou středisky podpůrnými. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 - Organizační struktura společnost 

Vedení společnosti  

Hlavní cílem vedení společnosti je zajistit prosperitu společnosti pomocí sledovaných 

ekonomických ukazatelů. Koordinuje práci jednotlivých oddělení, vytváří vhodné pracovní 

podmínky pro práci svých zaměstnanců. Zabývá se personální politikou, přijímá zaměstnance 

nové a motivuje zaměstnance stávající.  

Výrobna formaldehydu 

Ve výrobně formaldehydu se ze vstupní suroviny metanolu, vyrábí katalytickou oxidací 

formaldehyd.  Je to bezbarvý, štiplavě páchnoucí, jedovatý plyn. V reakčních kolonách je 

zkrápěn vodou a jeho vodný roztok se nazývá formalín. Snadno podléhá polymerizaci, kdy se 
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mění na pevnou látku – paraformaldehyd. Na ochranu před polymerizací se vodné roztoky 

stabilizují přísadou metanolu, melaminu nebo jiným vhodným stabilizátorem.  

Vyrobený formaldehyd je použit jako jedna ze vstupních surovin pro výrobu 

močovinoformaldehydových lepidel.  

Pro výrobnu lepidel je použito asi 80% produkce formaldehydu. Zbylá část výroby 

formaldehydu (asi 20%) je určena k prodeji.  

Výrobna lepidel 

Výrobna lepidel uskutečňuje výrobu lepidel ve stanoveném množství a kvalitě dle 

schválených měsíčních plánů výroby. Pracovníci výrobny lepidel provádí plnění vyrobených 

lepidel do železničních cisteren, kontejnerů a jiných obalových materiálů.  

Oddělení údržby 

Zajišťuje údržbu strojů a zařízení obou výrobních provozů. V rámci preventivní činnosti 

aktivně předchází poruchám. 

Oddělení nákupu 

Útvarem jsou zajištěny logistické, koordinační a obchodní aktivity společnosti. Úkolem 

oddělení je nákup a plynulý přísun vstupních surovin a obalů. Dodávky obalů probíhají podle 

principů JIT (Just-In-Time).  

Oddělení prodeje 

Provádí činnosti, které jsou spojeny s prodejem výrobků a jejich propagací. Oddělení prodeje 

koordinuje výrobní možnosti firmy s požadavky zákazníků. Zajišťuje veškeré činnosti 

vyplývající z plnění obchodních smluv, operativní styk se zákazníky včetně shromažďování 

poptávek a objednávek. Náplní tohoto oddělení je také získávání nových obchodních 

kontaktů. 

Oddělení vývoje a technického servisu 

Provádí výzkum a vývoj nových technologií v oboru makromolekulární chemie, zejména 

močovinoformaldehydových lepidel. Zajišťuje technický servis u zákazníků, zavádí nové 

druhy lepidel, navrhuje nové výrobní technologie a výrobní postupy. Součástí oddělení je 

laboratoř technické kontroly. Laboratoř provádí kontrolu kvality vstupních surovin, 

mezioperační kontroly a analýzy výstupních produktů.           
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 3.4 Kalkulace nákladů ve společnosti 

Ve společnosti Polymer s.r.o. jsou prováděny kalkulace předběžné a kalkulace výsledné. 

Kalkulace předběžné se počítají u nově zaváděných výrobků. Podkladem předběžné kalkulace 

jsou receptury jednotlivých typů lepidel, ze kterých jsou zjištěny přímé jednicové náklady. 

Přímé režijní náklady se stanovují odhadem dle dlouhodobých skutečností a z technicko-

hospodářských norem podobných typů lepidel. 

Kalkulace výsledné se provádí vždy k poslednímu dni každého měsíce. Hlavním zdrojem dat 

pro kalkulace je finální měsíční inventura (zahrnující počáteční stav, příjem, výdej, konečný 

stav) surovin (hlavní suroviny, pomocné chemikálie) a energií (elektrická,  tepelná,   chladící      

a demineralizované vody). 

Zásadními údaji pro stanovení kalkulačních cen  zobrazenými v inventuře jsou jednotlivé 

hodnoty spotřeby (výdeje) surovin, chemikálií a formaldehydu v daném měsíci. Tyto údaje 

jsou pak použity do kalkulačního vzorce. Společnost Polymer s.r.o. vychází z typového 

kalkulačního vzorce.  

Společnost je rozdělena na 7 středisek. Výrobními (primárními) středisky jsou výroba 

formaldehydu a výroba lepidel. Ostatní střediska jsou středisky obslužnými. Náklady 

obslužných středisek mají povahu režijních nákladů. Režijní náklady se ve společnosti evidují 

na nákladových účtech a třídí se do součtových skupin nákladů, které jsou zároveň 

kalkulačními položkami. 

Přehled součtových skupin: 

1. Součtová skupina 10: mzdové náklady – mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění 

provozních pracovníků. 

2. Součtová skupina 30: nepřímý materiál – voda, obalový materiál, mazadla a oleje, 

katalyzátory, ochranné pomůcky, pracovní oděvy, ostatní režijní materiál. 

3. Součtová skupina 40: provozní údržba – mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění 

pracovníků údržby, spotřeba materiálu na opravy, opravy a udržování strojní a stavební, 

revize, náhradní díly. 

4. Součtová skupina 45: nákup služeb – ostraha objektů, dispečink, požární dohled, 

zneškodnění odpadu, náklady na čištění vod, stočné, nájemné cisteren a tlakových lahví, 

nájem pozemků a kanceláří, úklidové a hygienické prostředky, úklidové služby               

a prádelna, celní řízení, měření a kalibrace přístrojů. 
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5. Součtová skupina 50: údržba vozidel a vagónů – opravy a udržování automobilů, opravy 

železničních cisteren. 

6. Součtová skupina 60: bankovní poplatky – úroky z  krátkodobého úvěru, úroky 

z dlouhodobých úvěrů  a bankovní výlohy. 

7. Součtová skupina 70: pojištění – pojištění přerušení provozu, majetku, vozidel, 

pracovních úrazů, pojištění odpovědnosti za škodu (výrobky), strojního zařízení. 

8. Součtová skupina 80: daně a poplatky – daň z nemovitostí, daň silniční, kolky a soudní 

poplatky. 

9. Součtová skupina 90: zaměstnanecké výhody – příspěvek na závodní stravování, 

příspěvek na pitný režim zaměstnanců na horkých provozech. 

10. Součtová skupina 95: náklady na oddělení vývoje, servisu a laboratoře – mzdy, zákonné 

sociální a zdravotní pojištění pracovníků technického servisu a laboratoře, laboratorní 

potřeby, chemikálie. 

11. Součtová skupina 100: administrativní náklady – mzdy, zákonné sociální a zdravotní 

pojištění pracovníků managementu, kancelářské potřeby, odborné knihy a časopisy, 

poštovné, telefony, služby výpočetní a kancelářské techniky. 

12. Součtová skupina 110: poplatky za odborné služby – poplatky za výpočetní techniku, 

poradenské služby, audit, daňové poradenství, konzultační služby, náklady na školení, 

překlady a tlumočení. 

13. Součtová skupina 120: náklady na prodej – mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění 

pracovníka prodeje, výdaje na propagaci, reklamu, certifikáty, inzerci. 

14. Součtová skupina 140: náklady na vedení podniku – výdaje na pohonné hmoty, 

cestovné, náklady na reprezentaci. 

15. Součtová skupina 150: odpisy – odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 

 

Všechny výpočty v této práci jsou provedeny pomocí tabulkového editoru EXCEL, který je 

součástí programu Microsoft Office 2007. 

Přehled fixních režijních nákladů a jejich rozdělení na výrobní střediska je uvedeno 

v následující tabulce.  
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Tabulka 10 - Přehled skutečných fixních režijních měsíčních nákladů výrobních středisek 

Součtová 

skupina 
Kalkulační položka 

Režijní náklady 

fixní středisko 

formaldehyd  

(Kč/měs.) 

Režijní náklady 

fixní středisko 

lepidla (Kč/měs.) 

10 Mzdové náklady 354 574,00 657 273,75 

30 Nepřímý materiál 41 200,50 164 797,50 

40 Provozní údržba 344 586,00 344 925,00 

45 Nákup služeb 243 410,63 243 410,63 

50 Údržba vozidel 21 151,63 21 151,63 

60 Bankovní poplatky 15 468,13 15 468,13 

70 Pojištění 71 032,88 71 032,88 

80 Daně a poplatky 34 413,13 34 413,13 

90 Zaměstnanecké výhody 26 835,13 26 835,13 

95 Náklady na servisní odd. a laboratoř 63 454,88 63 454,88 

100 Administrativní náklady 324 228,13 324 228,13 

110 Poplatky za odborné služby 35 995,50 35 995,50 

120 Náklady na prodej 49 881,25 49 881,25 

140 Náklady na vedení firmy 9 160,38 9 160,38 

150 Odpisy 593 849,63 593 849,63 

10 - 150 Režijní náklady celkem 2 229 241,75 2 655 877,50 

 

Výrobní středisko formaldehyd, skutečné fixní režijní měsíční náklady: 

Součtová skupina 10 – Mzdové náklady  354 574,00 Kč 

Součtová skupina 30 – Nepřímý materiál    41 200,50 Kč 

Součtová skupina 40 – Provozní údržba  344 586,00 Kč 

Tyto fixní režijní měsíční náklady jsou přiřazeny středisku podle vedené účetní evidence. 

 

Výrobní středisko lepidla, skutečné fixní režijní měsíční náklady: 

Součtová skupina 10 – Mzdové náklady  657 273,75 Kč 

Součtová skupina 30 – Nepřímý materiál  164 795,50 Kč 

Součtová skupina 40 – Provozní údržba  344 925,00 Kč 

Tyto fixní režijní měsíční náklady jsou přiřazeny středisku podle vedené účetní evidence.  

 

  

Formaldehyd se vyrábí v koncentraci 44 – 48 % hm., pro kalkulační účely je koncentrace 

formaldehydu přepočítána na koncentraci 100 % hm. 
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Do jednicových nákladů střediska formaldehyd jsou zahrnuty náklady na spotřebu hlavní 

výrobní suroviny (metanolu). Spotřeba metanolu je vypočtena při měsíční inventuře stavů 

surovin. A to dle vzorce: počáteční stav + příjem – výdej = konečný stav. Zásadním údajem 

pro správný výpočet spotřeby je příjem. Ten je evidován a zajišťován osobní přejímkou 

železničních vozů. 

Objem výroby formaldehydu je evidován pracovníky jednotlivých směn, kteří evidují 

množství a koncentraci vyrobeného formaldehydu, množství přečerpaného formaldehydu      

na výrobnu lepidel, případně množství adjustovaného formaldehydu. Objemu výroby 

formaldehydu musí odpovídat i spotřeba metanolu (dle stanovených technicko-hospodářských 

norem). 

Mezi přímé režijní náklady jsou zahrnuty náklady na energie (elektrická a tepelná), které jsou 

potřebné k výrobě. Ve výrobně formaldehydu jsou umístěny měřicí přístroje na zjišťování 

spotřeby elektrické i tepelné energie, není rozlišena spotřeba elektrické energie technologické 

(vlastní výroba a technologie) a režijní (osvětlení apod.). Přesně známá je však spotřeba 

užitkové i demineralizované vody. Při výrobě formaldehydu vzniká tepelná energie, kterou 

společnost Polymer s.r.o. prodává společnosti BorsodChem  - MCHZ s.r.o. a o tuto hodnotu je 

snížena prováděná kalkulace. Spotřeby těchto energií jsou sledovány a vyhodnocovány 

měsíčně pro vypracování výsledných kalkulací. Spotřeba katalyzátorů je stanovena 

z certifikátů výrobce a z průměrné spotřeby minulých let.  
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Tabulka 11 - Kalkulace - výrobní středisko formaldehyd 

Kalkulační jednice (KJ): Formaldehyd        

Jednotka (jedn. KJ) 100%: 1 tuna         

Kalkulované období: 1 měsíc        

Kalkulované množství:          2 497  m.j. = měrné jednotky     

          

Kalkulační položka 

Množství Hodnota 
Měrná 

spotřeba 
Cena Rozčet 

(v m.j.) ( v Kč) (v m.j./jedn. KJ) (v Kč/m.j) 
(Kč/jed. 

KJ) 

Jednicové náklady                 

Metanol 2 847 828,5 kg 19 069 059,64 1 140,50 kg 6,696 Kč/kg 7 636,79 

∑ Jednicové náklady     19 069 059,64         7 636,79 

Režijní náklady - přímé                 

Elektrická energie 1 023 770,00 kWh 1 545 892,70 410,000 kWh 1,51 Kč/kWh 619,10 

Tepelná energie -5 118,85 GJ -1 126 147,00 -2,050 GJ 220,00 Kč/GJ -451,00 

Chladící voda 189 772,00 m
3
 115 760,92 76,000 m

3
 0,61 Kč/m

3
 46,36 

Dusík 2 497,00 m
3
 6 117,65 1,000 m

3
 2,45 Kč/m

3
 2,45 

Demi voda 3 995,20 m
3
 137 434,88 1,600 m

3
 34,40 Kč/m

3
 55,04 

Katal. CATOX 34,96 kg 57 815,29 0,014 kg 1 653,85 Kč/kg 23,15 

Katal. FeMo 424,49 kg 458 776,06 0,170 kg 1 080,77 Kč/kg 183,73 

Marlotherm  674,19 kg 63 926,84 0,270 kg 94,82022 Kč/kg 25,60 

∑ Režijní náklady - variabilní     1 259 577,34         504,44 

Režijní náklady - fixní                 

Mzdové náklady     354 574,00         142,00 

Nepřímý materiál     41 200,50         16,50 

Provozní údržba     344 586,00         138,00 

Nákup služeb     243 410,63         97,48 

Údržba vozidel     21 151,63         8,47 

Bankovní poplatky     15 468,13         6,19 

Pojištění     71 032,88         28,45 

Daně a poplatky     34 413,13         13,78 

Zaměstnanecké výhody     26 835,13         10,75 

Náklady na servisní odd. a lab.     63 454,88         25,41 

Administrativní náklady     324 228,13         129,85 

Poplatky za odborné služby     35 995,50         14,42 

Náklady na prodej     49 881,25         19,98 

Náklady na vedení firmy     9 160,38         3,67 

Odpisy     593 849,63         237,83 

∑ Režijní náklady fixní     2 229 241,75         892,77 

∑ Režijní náklady     3 488 819,09         1 397,21 

NÁKLADY CELKEM     22 557 878,73         9 034,00 
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Jednicové náklady střediska lepidla tvoří náklady základních výrobních surovin – močoviny, 

formaldehydu a pomocných chemikálií.  Množství spotřebované močoviny je stanoveno 

z provozní evidence záznamových listů jednotlivých várek lepidel. Formaldehyd je 

přečerpáván z výrobny formaldehydu, a je zaznamenáno jeho množství a koncentrace.  

Kalkulace je provedena na základní surovinu metanol. Přímé režijní náklady výroby 

formaldehydu a fixní režijní náklady formaldehydu jsou koeficientem (k = 0,325) připočítány 

k přímým režijním nákladům výroby lepidel. Jednicové náklady pomocných chemikálií jsou 

zjištěny z měsíčních spotřeb, a jsou rozpočítány na jednotlivé druhy vyrobených typů lepidel.  

Variabilní režijní náklady tvoří náklady energií (elektrická energie a tepelná energie ve formě 

páry), a dále spotřeba chladící vody. Výrobna lepidel je osazena měřicími přístroji na zjištění 

spotřeby chladící vody, elektrické energie a tepelné energie ve formě páry. Není rozlišena 

spotřeba elektrické energie technologické a režijní. K této energii je připočítána koeficientem 

(k = 0,325) část energie, která je spotřebována k výrobě formaldehydu. 

Variabilní režijní náklady na 1 t vyrobeného formaldehydu činí 504,44 Kč.  

Množství variabilních režijních nákladů výroby formaldehydu, připadající na 1 t vyrobeného 

lepidla: 

504,44 * 0,325 = 163,94 Kč 

 

Fixních režijních náklady na 1 t vyrobeného formaldehydu činí 892,77 Kč. 

Množství fixních režijních nákladů výroby formaldehydu, připadající na 1 t vyrobeného 

lepidla: 

897,77 * 0,325 = 290,15 Kč 

 

Fixní odbytové náklady na přepravu 1 tuny lepidla činí 245 Kč.  
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Tabulka 12 - Kalkulace - výrobní středisko lepidla 

Kalkulační jednice (KJ): Lepidla 
       

Jednotka (jedn. KJ): 1 tuna 
       

Kalkulované období: 1 měsíc 
       

Celkové kalkulované množství 7 665 
       

Kalkulované množství výrobek A:          4 667 
       

Kalkulované množství výrobek B:          1 496 
       

Kalkulované množství výrobek C:          232 
       

Kalkulované množství výrobek D:          55 
       

Kalkulované množství výrobek E:          14 
       

Kalkulované množství výrobek F:          1 201 
 

m.j. = měrné jednotky 
    

  
        

Kalkulační položka 

Množství Hodnota 
Měrná 

spotřeba 
Cena Rozčet 

(v m.j.) ( v Kč) (v m.j./jedn. KJ) (v Kč/m.j) 
(Kč/jedn. 

KJ) 

Jednicové náklady - Výrobek A                 

Močovina 2 426 840 kg 14 888 663,40 520 kg 6,135 Kč/kg 3 190,20 

Metanol 1 460 771 kg 9 781 322,62 313 kg 6,696 Kč/kg 2 095,85 

Hydroxid sodný (100%) 3 500 kg 26 020,86 0,75 kg 7,434 Kč/kg 5,58 

RODA 5 834 kg 6 300,45 1,25 kg 1,080 Kč/kg 1,35 

Kyselina šťavelová 186,7 kg 3 546,92 0,04 kg 19,000 Kč/kg 0,76 

∑ Jednicové náklady -                

Výrobek A 
    24 705 854,24         5 293,73 

Jednicové náklady - Výrobek B                 

Močovina 758 472 kg 4 653 225,72 507 kg 6,135 Kč/kg 3 110,45 

Metanol 490 688 kg 3 285 646,85 328 kg 6,696 Kč/kg 2 196,29 

Hydroxid sodný (100%) 748 kg 5 560,63 0,50 kg 7,434 Kč/kg 3,72 

HEXA 3 142 kg 70 915,34 2,10 kg 22,573 Kč/kg 47,40 

Kyselina šťavelová 59,8 kg 1 136,20 0,04 kg 19,00 Kč/kg 0,76 

∑ Jednicové náklady -                  

Výrobek B 
    8 016 484,74         5 358,61 

Jednicové náklady - Výrobek C                 

Močovina 112 288 kg 688 886,88 484 kg 6,135 Kč/kg 2 969,34 

Metanol 95 120 kg 636 923,52 410 kg 6,696 Kč/kg 2 745,36 

Hydroxid sodný (100%) 174 kg 1 293,52 0,75 kg 7,434 Kč/kg 5,58 

RODA 243,6 kg 263,09 1,05 kg 1,080 Kč/kg 1,13 

Kyselina šťavelová 9,3 kg 176,32 0,04 kg 19,00 Kč/kg 0,76 

∑ Jednicové náklady -                              

Výrobek C 
    1 327 543,32         5 722,17 

Jednicové náklady - Výrobek D                 

Močovina 22 825 kg 140 031,38 415 kg 6,135 Kč/kg 2 546,03 

Metanol 22 660 kg 151 731,36 412 kg 6,696 Kč/kg 2 758,75 

Hydroxid sodný (100%) 41,3 kg 306,65 0,75 kg 7,434 Kč/kg 5,58 

HEXA 467,5 kg 10 552,88 8,50 kg 22,573 Kč/kg 191,87 
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: : : : : : : : : 

pokračování tabulky 12                 

Kyselina šťavelová 2,2 kg 41,80 0,04 kg 19,00 Kč/kg 0,76 

∑ Jednicové náklady -                  

Výrobek D 
    302 664,07         5 502,98 

Jednicové náklady - Výrobek E                 

Močovina 6 202 kg 38 049,27 443 kg 6,135 Kč/kg 2 717,81 

Metanol 5 292 kg 35 435,23 378 kg 6,696 Kč/kg 2 531,09 

Hydroxid sodný (100%) 11 kg 78,06 0,75 kg 7,434 Kč/kg 5,58 

HEXA 105 kg 2 370,17 7,50 kg 22,573 Kč/kg 169,30 

Kyselina šťavelová 0,56 kg 10,64 0,04 kg 19,00 Kč/kg 0,76 

∑ Jednicové náklady -                     

Výrobek E 
    75 943,36         5 424,53 

Jednicové náklady - Výrobek F                 

Močovina 630 525 kg 3 868 270,88 525 kg 6,135 Kč/kg 3 220,88 

Metanol 369 908 kg 2 476 903,97 308 kg 6,696 Kč/kg 2 062,37 

Hydroxid sodný (100%) 900,8 kg 6 696,18 0,75 kg 7,434 Kč/kg 5,58 

RODA 1 501 kg 1 621,35 1,25 kg 1,080 Kč/kg 1,35 

Kyselina šťavelová 48 kg 912,76 0,04 kg 19,00 Kč/kg 0,76 

∑ Jednicové náklady -                 

Výrobek F 
    6 354 405,13         5 290,93 

Režijní náklady - variabilní                 

Elektrická energie 176 295,00 kWh 266 205,45 23 kWh 1,51 Kč/kWh 34,73 

Tepelná energie 5 748,75 GJ 1 264 725,00 0,75 GJ 220,00 Kč/GJ 165,00 

Chladící voda 229 950,00 m
3
 140 269,50 30 m

3
 0,61 Kč/m

3
 18,30 

Energie formaldehyd               163,94 

∑ Režijní náklady - variabilní     1 671 199,95         381,97 

Režijní náklady - fixní                 

Mzdové náklady     657 273,75         85,75 

Nepřímý materiál     164 797,50         21,50 

Provozní údržba     344 925,00         45,00 

Nákup služeb     243 410,63         31,76 

Údržba vozidel a vagónů     21 151,63         2,76 

Bankovní poplatky     15 468,13         2,02 

Pojištění     71 032,88         9,27 

Daně a poplatky     34 413,13         4,49 

Zaměstnanecké výhody     26 835,13         3,50 

Náklady na servisní odd. a lab.     63 454,88         8,28 

Administrativní náklady     324 228,13         42,30 

Poplatky za odborné služby     35 995,50         4,70 

Náklady na prodej     49 881,25         6,51 

Náklady na vedení firmy     9 160,38         1,20 

Odpisy     593 849,63         77,48 

∑ Režijní náklady fixní lep.     2 655 877,50         346,49 
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pokračování tabulky 12                 

Režijní náklady formaldehyd               290,15 

∑ Režijní náklady fixní     2 655 877,50         636,64 

∑ Režijní náklady     4 327 077,45         1 018,61 

Odbytové náklady fixní               245,00 

Úplné vlastní náklady výkonu                 

Výrobek A               6 556,83 

Výrobek B               6 622,22 

Výrobek C               6 985,78 

Výrobek D               6 766,59 

Výrobek E               6 688,14 

Výrobek F               6 554,54 

 

Struktura režijních nákladů, tak jak ji používá management společnosti, je dosti nepřehledná. 

Myslím si, že managementu by se lépe pracovalo s informačním výstupem, kde by položky 

správní režie (např. Bankovní poplatky, Pojištění, Daně a poplatky apod.) byly spojeny 

do jedné součtové položky. 
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4 Návrh zpřesnění metodiky výpočtu kalkulací nákladů ve 

vybrané průmyslové společnosti 

Ke zpřesnění metodiky výpočtu kalkulací nákladů ve společnosti Polymer s.r.o. navrhuji 

přiřazení fixních režijních nákladů ve dvou stupních, jedná se o skutečné měsíční hodnoty 

nákladů roku 2012:  

 1. přiřazení režijních nákladů výrobním střediskům, 

 2. přiřazení režijních nákladů podle náročnosti zpracování. 

 

 4.1 Přiřazení fixních režijních nákladů výrobním střediskům 

Fixní režijní náklady, které jsou výrobním střediskům přiřazeny podle vedené účetní 

evidence, ponechat v nezměněném stavu: 

Výrobní středisko formaldehyd: 

Součtová skupina 10 – Mzdové náklady   354 574,00 Kč 

Součtová skupina 30 – Nepřímý materiál     41 200,50 Kč 

Součtová skupina 40 – Provozní údržba   344 586,00 Kč 

Výrobní středisko lepidla: 

Součtová skupina 10 – Mzdové náklady   657 273,75 Kč 

Součtová skupina 30 – Nepřímý materiál   164 795,50 Kč 

Součtová skupina 40 – Provozní údržba   344 925,00 Kč 

 

Součtové skupiny (45, 60, 70, 80, 100 a 140), tvořící správní režii, a jsou ve stejné výši pro 

obě výrobní střediska, ponechat v nezměněném stavu: 

Součtové skupina 45 – Nákup služeb   243 410,63 Kč 

Součtová skupina 60 – Bankovní poplatky     15 468,13 Kč 

Součtová skupina 70 – Pojištění       71 032,88 Kč 

Součtová skupina 80 – Daně a poplatky     34 413,13 Kč 

Součtová skupina 100 – Administrativní náklady  324 228,13 Kč 

Součtová skupina 140 – Náklady na vedení firmy        9 160,38 Kč 

 

Součtová skupina 150 – Odpisy     593 849,63 Kč 
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Zbývající součtové skupiny režijních nákladů navrhuji rozdělit podle těchto vztažných 

veličin: 

Tabulka 13 - Návrh přiřazení fixních režijních nákladů výrobním střediskům 

Součtová 

skupina 
Kalkulační položka Vztažná veličina 

50 Údržba vozidel Počet opravených vagónů 

90 Zaměstnanecké výhody Počet zaměstnanců 

95 Náklady na servisní odd. a laboratoř Počet provedených analýz 

110 Poplatky za odborné služby Počet zaměstnanců 

120 Náklady na prodej Počet vystavených faktur 

 

Údržba vozidel a vagónů 

Společnost má ve vlastnictví 33 železničních cisteren, které využívá pouze k přepravě 

lepidel zákazníkům.  

Režijní náklady ve výši 42 303,26 Kč jsou v současnosti rozděleny mezi obě výrobní 

střediska, proto navrhuji režijní náklady součtové položky 50 – Údržba vozidel, v celé výši 

42 303,26 Kč přiřadit výrobně lepidel. 

Zaměstnanecké výhody 

Součtová položka 90 – Zaměstnanecké výhody jsou rozděleny mezi obě výrobní střediska 

stejným dílem. Tuto část režijních nákladů navrhuji alokovat podle počtu zaměstnanců.       

Ve výrobně formaldehydu pracuje 8 zaměstnanců, na výrobě lepidel pracuje 16 zaměstnanců. 

Režijní náklady, příslušející této součtové položce, ve výši 53 670,25 Kč navrhuji rozdělit 

takto: 

Výpočet režijních nákladů připadajících na 1 zaměstnance: 

 53 670,25 : 24 = 2 236,26 Kč 

Rozpočet režijních nákladů součtové položky 90 - Zaměstnanecké výhody na výrobny: 

výrobna formaldehydu   2 236,26 * 8 = 17 890,09 Kč 

výrobna lepidel  2 236,26 * 16 = 35 780,16 Kč 
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Náklady na servisní oddělení a laboratoř 

Režijní náklady součtové položky 95 – Náklady na servisní oddělení a laboratoř jsou 

rozděleny mezi obě výrobní střediska rovným dílem. 

Laboratoř provádí kontrolu kvality vstupních a výstupních produktů výrobny lepidel. Počet 

pravidelně prováděných analýz pro výrobnu lepidel činí měsíčně asi 450, pro výrobnu 

formaldehydu provádí 235 analýz. Režijní náklady servisního oddělení a laboratoře ve výši 

126 909,76 Kč navrhuji rozdělit v tomto poměru: 

Výpočet režijních nákladů připadajících na 1 analýzu: 

 126 909,76 : 685 = 185,2697 Kč  

Rozpočet režijních nákladů součtové skupiny 95 – Náklady na servisní oddělení a laboratoř 

rozdělit na výrobny: 

výrobna formaldehydu 185,2697 * 235 = 43 538,38 Kč 

výrobna lepidel  185,2697 * 450 = 83 371,36 Kč 

 

Poplatky za odborné služby 

Do součtové skupiny 110 – Poplatky za odborné služby jsou zahrnuty zejména poplatky 

společnosti za mzdové a personální služby. Režijní náklady ve výši 71 991,00 Kč jsou 

rozděleny stejným dílem mezi obě výrobní střediska, proto navrhuji náklady této součtové 

skupiny rozdělit podle počtu zaměstnanců na jednotlivých výrobnách. V obou výrobních 

střediscích pracuje 24 zaměstnanců, 16 zaměstnanců ve výrobně lepidel a 8 zaměstnanců      

ve výrobně formaldehydu.  

Výpočet režijních nákladů připadajících na 1 zaměstnance: 

 71 991,00 : 24 = 2 999,625 Kč 

Rozpočet režijních nákladů součtové skupiny 110 – Poplatky za odborné služby rozdělit       

na výrobny v poměru: 

výrobna formaldehydu 2 999,625 * 8 = 23 997,00 Kč 

výrobna lepidel  2 999,625 * 16 = 47 994,00 Kč 
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Náklady na prodej 

Součtová skupina 120 – Náklady na prodej zahrnuje nákladové položky, které se vztahují 

k prodeji, propagaci a reklamě výrobků společnosti Polymer s.r.o. Vzhledem ke skutečnosti, 

že hlavním výrobním programem společnosti je výroba dřevařských lepidel a jejich prodej,     

a v měsíci bylo vydáno 178 faktur na prodej lepidel a 42 faktur na prodej formaldehydu 

(celkem 220 faktur), navrhuji rozdělit režijní náklad na prodej v tomto poměru: 

Výpočet výše režijních nákladů připadajících na 1 fakturu: 

 99 762,50 : 220 = 453,47 Kč 

Rozpočet režijních nákladů součtové skupiny 120 – Náklady na prodej rozdělit na výrobny    

v poměru: 

výrobna formaldehydu 453,47 * 42 = 19 045,60 Kč 

výrobna lepidel  453,47 * 178 = 80 716,90 Kč 

 

Návrh přiřazení fixních režijních nákladů výrobním střediskům je uveden v tabulce 14. 

Tabulka 14 - Návrh přiřazení skutečných fixních režijních nákladů výrobním střediskům  

Součtová 

položka 
  

Režijní náklady 

střediska formaldehyd  

(Kč/měs.) 

Režijní náklady        

střediska lepidla 

(Kč/měs.) 

10 Mzdové náklady 354 574,00 657 273,75 

30 Nepřímý materiál 41 200,50 164 797,50 

40 Provozní údržba 344 586,00 344 925,00 

45 Nákup služeb 243 410,63 243 410,63 

50 Údržba vozidel a vagónů 0,00 42 303,25 

60 Bankovní poplatky 15 468,13 15 468,13 

70 Pojištění 71 032,88 71 032,88 

80 Daně a poplatky 34 413,13 34 413,13 

90 Zaměstnanecké výhody 17 890,09 35 780,16  

95 Náklady na servisní odd. a laboratoř 43 538,38 83 371,37  

100 Administrativní náklady 324 228,13 324 228,13 

110 Poplatky za odborné služby 23 997,00 47 994,00  

120 Náklady na prodej 19 045,60 80 716,90  

140 Náklady na vedení firmy 9 160,38 9 160,38 

150 Odpisy 593 849,63 593 849,63 

  Režijní náklady celkem 2 136 394,48 2 748 724,77 
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 4.2 Přiřazení fixních režijních nákladů, kalkulační jednice 

formaldehyd 

Stanovení nákladů na kalkulační jednici formaldehydu, po návrhu přiřazení fixních režijních 

nákladů výrobním střediskům, je zachyceno v tabulce 15. 

Tabulka 15 – Kalkulace po návrhu - výrobní středisko formaldehyd 

Kalkulační jednice (KJ): Formaldehyd 
       

Jednotka (jedn. KJ) 100%: 1 tuna  
       

Kalkulované období: 1 měsíc 
       

Kalkulované množství:          2 497 
 

m.j. = měrné jednotky 
    

  
        

Kalkulační položka 
Množství Hodnota Měrná spotřeba Cena Rozčet 

(v m.j.) ( v Kč) (v m.j./jedn. KJ) (v Kč/m.j) (Kč/jed. KJ) 

Jednicové náklady                 

Metanol 2 847 829 kg 19 069 059,64 1 140,50 kg 6,696 Kč/kg 7 636,79 

∑ Jednicové náklady     19 069 059,64         7 636,79 

Režijní náklady - variabilní                 

Elektrická energie 1 023 770,00 kWh 1 545 892,70 410,000 kWh 1,51 Kč/kWh 619,10 

Tepelná energie -5 118,85 GJ -1 126 147,00 -2,050 GJ 220,00 Kč/GJ -451,00 

Chladící voda 189 772,00 m
3
 115 760,92 76,000 m

3
 0,61 Kč/m

3
 46,36 

Dusík 2 497,00 m
3
 6 117,65 1,000 m

3
 2,45 Kč/m

3
 2,45 

Demi voda 3 995,20 m
3
 137 434,88 1,600 m

3
 34,40 Kč/m

3
 55,04 

Katal. CATOX 34,96 kg 57 815,29 0,014 kg 1 653,85 Kč/kg 23,15 

Katal. FeMo 424,49 kg 458 776,06 0,170 kg 1 080,77 Kč/kg 183,73 

Marlotherm  674,19 kg 63 926,84 0,270 kg 94,82022 Kč/kg 25,60 

∑ Režijní náklady - variabilní     1 259 577,34         504,44 

Režijní náklady - fixní                 

Mzdové náklady     354 574,00         142,00 

Nepřímý materiál     41 200,50         16,50 

Provozní údržba     344 586,00         138,00 

Nákup služeb     243 410,63         97,48 

Údržba vozidel     0,00         0,00 

Bankovní poplatky     15 468,13         6,19 

Pojištění     71 032,88         28,45 

Daně a poplatky     34 413,13         13,78 

Zaměstnanecké výhody     17 890,09         7,16 

Náklady na servisní odd. a lab.     43 538,38         17,44 

Administrativní náklady     324 228,13         129,85 

Poplatky za odborné služby     23 997,00         9,61 

Náklady na prodej     19 045,60         7,63 

Náklady na vedení firmy     9 160,38         3,67 

Odpisy     593 849,63         237,83 
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∑ Režijní náklady fixní     2 136 394,48         855,58 

∑ Režijní náklady     3 395 971,82         1 360,02 

NÁKLADY CELKEM     22 465 031,46         8 996,81 

 

  

 4.3 Přiřazení fixních režijních nákladů, kalkulační jednice  lepidla 

V měsíci bylo ve výrobním středisku lepidla vyrobeno šest druhů lepidel. Výroba 

jednotlivých druhů lepidel probíhá stejným technologickým postupem, výrobky se liší 

výkonem, kterého dosahuje výrobní zařízení při jejich zpracování.  

Rozdělení režijních nákladů střediska lepidla podle skutečné spotřeby strojových hodin práce 

navrhuji u mzdových nákladů, ale také u položek odpisy a správní režie.  

 

Tabulka 16 - Spotřeba měsíčních strojových hodin práce, průměr roku 2012 

Výrobek Výroba (t/měs.) Výkon (t/hod) 

Lepidlo A 4 667 6,250 

Lepidlo B 1 496 8,333 

Lepidlo C 232 5,556 

Lepidlo D 55 5,000 

Lepidlo E 14 5,000 

Lepidlo F 1 201 10,000 

 

Pro rozvržení jednotlivých  režijních fixních nákladů navrhuji rozvržení  s  využitím výkonů,  

ze kterých budou vypočtena tzv. poměrová čísla. Poměrová čísla jsou odvozena z parametru, 

podle kterého se odlišují, tj. výkon výrobního zařízení. Produkce typu lepidla s nižším 

výkonem je více náročné na zpracování než produkce typu lepidla s výkonem vyšším. 

Z tohoto důvodu je lepidlu s nižším výkonem přiřazena vyšší hodnota režijního nákladu.  

Celkový objem přepočtené výroby se určí vynásobením skutečné výroby poměrovými čísly. 

Zjistí se tak množství základního výrobku, pokud by se vyráběl jen tento základní výrobek. 
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Odvození poměrových čísel: 

Výrobek A:  ka = 6,25 : 6,25 = 1 

Výrobek B: kb = 6,25 : 8,333 = 0,75 

Výrobek C: kc = 6,25 : 5,556 = 1,125 

Výrobek D: kd = 6,25 : 5 = 1,25 

Výrobek E: ke = 6,25 : 5 = 1,25 

Výrobek F:  kf = 6,25 : 10 = 0,625 

 

Výpočet přepočtené výroby: 

1 * 4 667 + 0,75 * 1 496 + 1,125 * 232 + 1,25 *55 + 1,25 * 14 + 0,625 * 1 201 = 6 886,875 

 

 4.3.1 Rozvržení nákladu – Mzdové náklady 

Mzdové náklady výrobního střediska lepidla činí 657 273,75 Kč. 

Výpočet sazby: 

Sazba = 657 273,75 : 6 886,875 = 95,4386 Kč/t přepočtené výroby. 

Výpočet mzdových nákladů na 1 t vyrobeného lepidla: 

A:  95,4386 * 1 = 95,4386 Kč 

B: 95,4386 * 0,75 = 71,5790 Kč 

C: 95,4386 * 1,125 = 107,3684 Kč 

D: 95,4386 * 1,25 = 119,2983 Kč 

E: 95,4386 * 1,25 = 119,2983 Kč 

F: 95,4386 * 0,625 = 59,6491 Kč 

Výpočet výše mzdových nákladů, připadajících na vyrobené množství jednotlivých druhů 

lepidel: 

A: 95,4386 * 4 667 = 445 411,97 Kč 

B: 71,5790 * 1 496 = 107 082,18 Kč 

C: 107,3684 * 232 = 24 909,47 Kč 

D:  119,2983 * 55 = 6 561,41 Kč 

E: 119,2983 * 14 = 1 670,18 Kč 

F:  59,6491 * 1 201 = 71 638,57 Kč 
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 4.3.2 Rozvržení nákladu – Odpisy 

Odpisy výrobního střediska lepidla činí 593 849,63 Kč. 

Výpočet sazby: 

Sazba = 593 849,63 : 6 886,875 = 86,2292 Kč/t přepočtené výroby.  

Výpočet výše odpisů na 1 t vyrobeného lepidla: 

A:  86,2292 * 1 = 86,2292 Kč 

B: 86,2292 * 0,75 = 64,6719 Kč 

C: 86,2292 * 1,125 = 97,0078 Kč 

D: 86,2292 * 1,25 = 107,7865 Kč 

E: 86,2292 * 1,25 = 107,7865 Kč 

F: 86,2292 * 0,625 = 53,8932 Kč 

Výpočet výše odpisů, připadajících na vyrobené množství jednotlivých druhů lepidel: 

A: 86,2292 * 4 667 = 402 431,61 Kč 

B: 64,6719 * 1 496 = 96 749,15 Kč 

C: 97,0079 * 232 = 22 505,82 Kč  

D:  107,7865 * 55 = 5 928,26 Kč  

E: 107,7865 * 14 = 1 509,01 Kč 

F:  53,8933 * 1 201 = 64 725,78 Kč 

  

 4.3.3 Rozvržení nákladu – Správní režie 

Správní režie výrobního střediska lepidla činí 697 713,28 Kč. 

Výpočet sazby: 

Sazba = 697 713,28 : 6 886,875 = 101,3106 Kč/t přepočtené výroby.  

Výpočet výše správní režie na 1 t vyrobeného lepidla: 

A:  101,3106 * 1 = 101,3106 Kč 

B: 101,3106 * 0,75 = 75,9829 Kč 

C: 101,3106 * 1,125 = 113,9744 Kč 

D: 101,3106 * 1,25 = 126,6382 Kč 

E: 101,3106 * 1,25 = 126,6382 Kč 
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F: 101,3106 * 0,625 = 63,3191 Kč 

Výpočet výše správní režie, připadajících na vyrobené množství jednotlivých druhů lepidel: 

A: 101,3106 * 4 667 = 472 816,46 Kč 

B: 75,9830 * 1 496 = 113 670,47 Kč 

C: 113,974 * 232 = 26 442,06 Kč  

D:  126,6383 * 55 = 6 965,10 Kč  

E: 126,6383 * 14 = 1 772,94 Kč 

F:  63,3191 * 1 201 = 76 046,25 Kč 

 

V tabulce 17 je uvedeno rozvržení fixních režijních nákladů výrobního střediska lepidla.  

Součtová položka 10 – Mzdové náklady, součtová položka 150 – Odpisy a součtová položka 

Správní režie jsou přiřazeny na kalkulační jednici podle vykonaných strojových hodin práce. 

Tabulka 17 - Kalkulace po návrhu - výrobní středisko lepidla 

Kalkulační jednice (KJ): Lepidla 
       

Jednotka (jedn. KJ): 1 tuna 
       

Kalkulované období: 1 měsíc 
       

Celkové kalkulované množství 7 665 
       

Kalkulované množství výrobek A:          4 667 
 

 
     

Kalkulované množství výrobek B:          1 496 
       

Kalkulované množství výrobek C:          232 
       

Kalkulované množství výrobek D:          55 
       

Kalkulované množství výrobek E:          14 
       

Kalkulované množství výrobek F:          1 201 
 

m.j. = měrné jednotky 
    

  
        

Kalkulační položka 
Množství Hodnota Měrná spotřeba Cena Rozčet 

(v m.j.) ( v Kč) (v m.j./jedn. KJ) (v Kč/m.j) (Kč/jedn. KJ) 

Jednicové náklady - Výrobek A                 

Močovina 2 426 840 kg 14 888 663,40 520 kg 6,135 Kč/kg 3 190,20 

Metanol 1 460 771 kg 9 781 322,62 313 kg 6,696 Kč/kg 2 095,85 

Hydroxid sodný (100%) 3 500 kg 26 020,86 0,75 kg 7,434 Kč/kg 5,58 

RODA 5 834 kg 6 300,45 1,25 kg 1,080 Kč/kg 1,35 

Kyselina šťavelová 187 kg 3 546,92 0,04 kg 19,000 Kč/kg 0,76 

∑ Jednicové náklady -                

Výrobek A 
    24 705 854,24         5 293,73 

Jednicové náklady - Výrobek B                 

Močovina 758 472 kg 4 653 225,72 507 kg 6,135 Kč/kg 3 110,45 

Metanol 490 688 kg 3 285 646,85 328 kg 6,696 Kč/kg 2 196,29 
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Hydroxid sodný (100%) 748 kg 5 560,63 0,50 kg 7,434 Kč/kg 3,72 

HEXA 3 142 kg 70 915,34 2,10 kg 22,573 Kč/kg 47,40 

Kyselina šťavelová 60 kg 1 136,96 0,04 kg 19,00 Kč/kg 0,76 

∑ Jednicové náklady -                  

Výrobek B 
    8 016 485,50         5 358,61 

Jednicové náklady - Výrobek C                 

Močovina 112 288 kg 688 886,88 484 kg 6,135 Kč/kg 2 969,34 

Metanol 95 120 kg 636 923,52 410 kg 6,696 Kč/kg 2 745,36 

Hydroxid sodný (100%) 174 kg 1 293,52 0,75 kg 7,434 Kč/kg 5,58 

RODA 244 kg 263,09 1,05 kg 1,080 Kč/kg 1,13 

Kyselina šťavelová 9 kg 176,32 0,04 kg 19,00 Kč/kg 0,76 

∑ Jednicové náklady -                              

Výrobek C 
    1 327 543,32         5 722,17 

Jednicové náklady - Výrobek D                 

Močovina 22 825 kg 140 031,38 415 kg 6,135 Kč/kg 2 546,03 

Metanol 22 660 kg 151 731,36 412 kg 6,696 Kč/kg 2 758,75 

Hydroxid sodný (100%) 41 kg 306,65 0,75 kg 7,434 Kč/kg 5,58 

HEXA 468 kg 10 552,88 8,50 kg 22,573 Kč/kg 191,87 

Kyselina šťavelová 2 kg 41,80 0,04 kg 19,00 Kč/kg 0,76 

∑ Jednicové náklady -                  

Výrobek D 
    302 664,07         5 502,98 

Jednicové náklady - Výrobek E                 

Močovina 6 202 kg 38 049,27 443 kg 6,135 Kč/kg 2 717,81 

Metanol 5 292 kg 35 435,23 378 kg 6,696 Kč/kg 2 531,09 

Hydroxid sodný (100%) 11 kg 78,06 0,75 kg 7,434 Kč/kg 5,58 

HEXA 105 kg 2 370,17 7,50 kg 22,573 Kč/kg 169,30 

Kyselina šťavelová 1 kg 10,64 0,04 kg 19,00 Kč/kg 0,76 

∑ Jednicové náklady -                     

Výrobek E 
    75 943,36         5 424,53 

Jednicové náklady - Výrobek F                 

Močovina 630 525 kg 3 868 270,88 525 kg 6,135 Kč/kg 3 220,88 

Metanol 369 908 kg 2 476 903,97 308 kg 6,696 Kč/kg 2 062,37 

Hydroxid sodný (100%) 901 kg 6 696,18 0,75 kg 7,434 Kč/kg 5,58 

RODA 1 501 kg 1 621,35 1,25 kg 1,080 Kč/kg 1,35 

Kyselina šťavelová 48 kg 912,76 0,04 kg 19,00 Kč/kg 0,76 

∑ Jednicové náklady -                 

Výrobek F 
    6 354 405,13         5 290,93 

Režijní náklady - variabilní                 

Elektrická energie 176 295,00 kWh 266 205,45 23 kWh 1,51 Kč/kWh 34,73 

Tepelná energie 5 748,75 GJ 1 264 725,00 0,75 GJ 220,00 Kč/GJ 165,00 

Chladící voda 229 950,00 m
3
 140 269,50 30 m

3
 0,61 Kč/m

3
 18,30 

Energie formaldehyd               163,94 

∑ Režijní náklady - variabilní     1 671 199,95         381,97 
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Režijní náklady - fixní                 

Výrobek A 
                

Mzdové náklady     445 411,97         95,44 

Odpisy     402 431,61         86,23 

Správní režie     472 816,46         101,31 

∑ Režijní náklady fixní  Výrobek 

A 
    1 320 660,04         282,98 

Režijní náklady - fixní                 

Výrobek B 
                

Mzdové náklady     107 082,18         71,58 

Odpisy     96 749,15         64,67 

Správní režie     113 670,47         75,98 

∑ Režijní náklady fixní  Výrobek 

B 
    317 501,80         212,23 

Režijní náklady - fixní                 

Výrobek C 
                

Mzdové náklady     24 909,47         107,37 

Odpisy     22 505,82         97,01 

Správní režie     26 442,06         113,97 

∑ Režijní náklady fixní  Výrobek 

C 
    73 857,35         318,35 

Režijní náklady - fixní                 

Výrobek D 
                

Mzdové náklady     6 561,41         119,30 

Odpisy     5 928,26         107,79 

Správní režie     6 965,10         126,64 

∑ Režijní náklady fixní  Výrobek 

D 
    19 454,77         353,72 

Režijní náklady - fixní                 

Výrobek E 
                

Mzdové náklady     1 670,18         119,30 

Odpisy     1 509,01         107,79 

Správní režie     1 772,94         126,64 

∑ Režijní náklady fixní  Výrobek 

E 
    4 952,13         353,72 

Režijní náklady - fixní                 

Výrobek F 
                

Mzdové náklady     71 638,57         59,65 

Odpisy     64 725,78         53,89 

Správní režie     76 046,25         63,32 

∑ Režijní náklady fixní  Výrobek 

F 
    212 410,60         176,86 

Režijní náklady fixní lepidla     799 888,90         104,36 

Režijní náklady formaldehyd               290,15 

Odbytové náklady               245,00 
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Úplné vlastní náklady výkonu                 

Výrobek A               6 598,19 

Výrobek B               6 592,32 

Výrobek C               7 062,00 

Výrobek D               6 878,18 

Výrobek E               6 799,73 

Výrobek F               6 489,27 

 

Tabulka 178 - Porovnání kalkulací úplných vlastních nákladů výkonu  

Typ lepidla 
Objem 

výroby (t) 

Původní kalkulace úplných 

vlastních nákladů výkonu 

(Kč/t) 

Nově navržená kalkulace 

úplných vlastních nákladů 

výkonu (Kč/t) 

Výrobek A:          4 667 6 556,83 6 598,19 

Výrobek B:          1 496 6 622,22 6 592,32 

Výrobek C:          232 6 985,78 7 062,00 

Výrobek D:          55 6 766,59 6 878,18 

Výrobek E:          14 6 688,14 6 799,73 

Výrobek F:          1 201 6 554,54 6 489,27 

  

V tabulce 18 je uvedeno porovnání původní kalkulace úplných vlastních nákladů výkonu 

s nově navrženou kalkulací úplných vlastních nákladů výkonu jednotlivých typů lepidel 

v Kč/t. Porovnáním úplných vlastních nákladů výkonu původní kalkulace a nově navržené 

kalkulace lepidel je patrné, že došlo ke změnám. U výrobků B a F je kalkulace úplných 

vlastních nákladů výkonu nižší než kalkulace původní.  Rozdíl u výrobku B činí 29,90 Kč/t    

a u výrobku F 65,27 Kč/t. U zbývajících výrobků (A, C, D a E), které jsou časově náročnější 

na technologické zpracování, došlo k nárůstu.  U výrobku A je tento nárůst o 41,36 Kč/t, u 

výrobku C nárůst činí 76,22 Kč/t. Nejvyšší zvýšení úplných vlastních nákladů výkonu je u 

výrobků D a E. Tyto výrobky jsou nejnáročnější na spotřebu strojových hodin práce. Při 

rozvržení fixních režijních nákladů jim byla přiřazena vyšší hodnota nepřímého nákladu. Nárůst u 

výrobků D a E je stejný, činí 111,59 Kč/t. 
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Závěr 

Efektivní řízení nákladů je předpoklad pro úspěšné fungování podniku. Potřebným nástrojem 

pro řízení nákladů jsou kalkulace. U výrobních podniků slouží nákladové kalkulace              

jako jeden z podkladů pro stanovení konečné ceny pro zákazníka. Tvorba kalkulací je nutná 

pro správné rozhodování o výrobním sortimentu a množství podnikových výkonů. Právě       

od těchto rozhodnutí se odvíjí dosahování výsledku hospodaření, což je základní cíl 

ekonomických subjektů. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole jsou popsány teoretické 

zásady kalkulačního systému, základní pojmy, význam a vyžití kalkulace, druhy nákladů a 

jejich členění. Druhá kapitola je věnována nákladovým kalkulacím a kalkulačním technikám. 

Hlavním cílem diplomové práce je analýza současného stavu zpracování nákladových 

kalkulací ve vybrané průmyslové společnosti a návrh zpřesnění metodiky výpočtu kalkulací 

nákladů ve vybrané průmyslové společnosti. Tyto cíle jsou plněny v kapitolách 3 a 4 této 

práce. V kapitole 3 je představena průmyslová společnost Polymer s.r.o. a její výrobní 

program. Dále je v této kapitole popsána organizační struktura průmyslové společnosti, 

činnosti jednotlivých oddělení a provedena analýza kalkulace nákladů. Je zde  uveden přehled 

skutečných měsíčních fixních režijních nákladů výrobního střediska formaldehyd a výrobního 

střediska lepidla. V kapitole 4 navrhuji dvě zpřesnění. První návrh zpřesnění metodiky 

výpočtu kalkulací spočívá v přesnějším rozvržení nákladů na výrobní středisko formaldehyd a 

na výrobní střediska lepidla. V současné době jsou výrobnímu středisku formaldehyd 

přiřazovány náklady, které náleží výrobnímu středisku lepidla. Druhý návrh spočívá 

v rozvrhování fixních režijních nákladů mezi výrobky střediska lepidla. Výroba lepidel 

probíhá stejným technologickým postupem a výrobky se liší výkonem, dosahovaným 

výrobním zařízením při jejich zpracování, proto navrhuji u položek fixních režijních nákladů, 

tj. mzdové náklady, odpisy a správní režie rozdělení těchto nákladů pomocí poměrových čísel.  

Tato poměrová čísla jsou odvozena z parametru, kterým se jednotlivé výrobky od sebe liší – 

výkonem výrobního zařízení. Výkon výrobního zařízení je v nepřímé souvislosti s nepřímým 

nákladem. Za základní výrobek byl zvolen výrobek A. Je výrobkem, který je vyráběn 

v největším objemu, je výrobkem standardním. Poměrové číslo výrobku, který je pracný více 

má hodnotu poměrového čísla větší, než výrobek méně pracný. Skutečná výroba se vynásobí 

poměrovými čísly a určí se celkový objem přepočtené výroby. Tím se zjistí množství 
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základního výrobku, kdyby se vyráběl pouze tento výrobek. Nepřímé náklady na 1 tunu 

přepočtené výroby (sazba) se zjistí jako podíl celkových nepřímých nákladů a celkové 

přepočtené výroby. Vynásobením sazby a poměrového čísla daného výrobku se získají 

nepřímé náklady v Kč/t daného druhu lepidla. Výše nepřímých nákladů, připadajících na 

vyrobené množství jednotlivých druhů lepidel se vypočítají vynásobením průměrných 

nákladů jednotlivých druhů lepidel skutečně vyrobeným množstvím. 

Výroba lepidel s nižším výkonem je více náročná, je jim tedy přiřazena vyšší hodnota 

režijních nákladů (mzdových nákladů, odpisů i správní režie). Důsledek tohoto přiřazení se 

projeví zejména v kalkulaci úplných vlastních nákladů výkonů.  

Současná průměrná měsíční výroba se pohybuje zhruba kolem 7 500 tun lepidel. Kapacita 

výrobního zařízení je 10 000 tun lepidel za měsíc. Pro dosažení maximální kapacity 

výrobního zařízení  by měla mít společnost zpracovánu tzn. optimalizaci výrobního 

sortimentu, s ohledem na náročnost strojního zpracování jednotlivých typů lepidel, jejich 

ziskovosti a odbytových možností. Tato optimalizace by měla společnosti dosáhnout 

maximálního zisku. 
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