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ABSTRAKT 

 Hlavním zaměřením diplomové práce je metodika výpočtu cenových kalkulací. Teoretická 

část je věnována zpracování literárních podkladů zaměřených na problematiku kalkulací. Je 

zde řešena struktura nákladů, kalkulační postupy a jejich členěním. Následně je definována 

problematika cenových kalkulací. Praktická část je věnována popisu metodiky výpočtu 

cenových kalkulací ve společnosti BONATRANS GROUP a. s. Hlavním cílem je posouzení a 

návrh možností zpřesnění výpočtu cenových kalkulací v této společnosti. 
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ABSTRACT  

 The main focus of the thesis is the methodology of calculation of the price calculations. 

The theoretical part is devoted to the process of literary documents aimed at the issue of 

calculation. There is dealt with cost structure, calculation procedures and their breakdown. 

Then is defined the issue of price calculations. The practical part is devoted to the calculation 

methology description in the BONATRANS GROUP a.s. The main objective is the 

assessment and the proposal of the more precise calculation option of the price calculations in 

this company. 

KEY WORDS  

    Calculation, accounting, costs, calculation formula, planned calculation, final calculation, 

price calculations.  
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ÚVOD 

Problematiku kalkulací lze jejich zaměřením zařadit do kategorie nezbytné manažerské 

ekonomiky, neboť kalkulace nákladů a následně i cen představuje jeden ze základních pilířů 

rozhodovacího procesu, vedoucího k prosperitě firmy. 

Cílem každého podniku je dosahování zisku. Zajištění tohoto cíle bez správně 

vypočtených nákladových a cenových kalkulací je v současné době těžko proveditelné. 

Potřebu sledovat a analyzovat náklady, by měl mít každý výrobní podnik, který chce na trhu 

nejen obstát, ale být i v delším časovém horizontu úspěšný. Cenové kalkulace mají 

nezastupitelnou roli při určení cílových nákladů a jsou nezbytnou součástí podnikového 

řízení, podniku poskytují základní a důležité informace o nákladech na jednotku výkonu. 

V současné ekonomické situaci je velký tlak na snižování nákladů a konkurenceschopnost. 

Správné kalkulování nákladů je podmínkou pro úspěšná cenová vyjednávání, jejichž cílem je 

jak pokrytí vynaložených nákladů a dosažení potřebného zisku, tak i snaha, aby takto 

stanovená cena byla pro zákazníky akceptovatelná.   

Celkové náklady závisí na velikosti podniku, jeho organizační struktuře a na efektivnosti 

jeho systému řízení. Vedení podniku potřebuje pro svá rozhodování aktuální a spolehlivé 

podklady. Pro tento rozhodovací proces nepostačují informace finančního účetnictví, proto se 

musí doplnit. K tomu slouží manažerské účetnictví, z něhož vychází systém kalkulací. 

Cenové kalkulace tvoří informační základnu pro srovnávání cen z jiných zdrojů 

(marketing, konkurence apod.) a je východiskem pro další rozhodování o tom, které produkty 

je vhodné vyrábět a které nikoli. Používání správně vytvořených cenových kalkulací 

pomohou podniku efektivně nasměrovat prodejní úsilí a vytvořit tlak na snižování nákladů a 

zajištění efektivnosti výroby. 

Práce je rozdělena do dvou základních částí, jejichž jednotlivé body vychází z bodů 

definovaných v Zadání této diplomové práce. V teoretické části, na základě dostupné odborné 

literatury, jsou vymezeny teoretické zásady kalkulačního systému a cenových kalkulací. 

V praktické části je definována současná metodika výpočtu cenových kalkulací ve společnosti 

BONATRANS GROUP a. s. a je zde navrženo zpřesnění této metodiky.  
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1 KALKULACE 

Úspěch každého podnikatelského subjektu, zejména v tržním hospodářství, závisí mimo 

jiné na kvalitě vnitropodnikového ekonomického systému řízení. Jedním z nejvýznamnějších 

prvků tohoto systému je oblast kalkulací nákladů a tvorby cen.
1
 

Kalkulací se, dle Fibírové, rozumí přiřazení (propočet) nákladů, marže, zisku, ceny nebo 

jiné hodnotové veličiny na naturálně vyjádřenou jednotku výkonu (výrobek, práci nebo 

službu, na činnost nebo operaci, kterou je třeba v souvislosti s procesem tvorby výkonu 

provést).
2
 

Podle Krčové se kalkulací ve smyslu početního postupu rozumí vyčíslení jednotlivých 

složek nákladové ceny nebo nákladů na kalkulační jednici. Důležitou roli zde hraje časové 

hledisko vyčíslování nákladů.
3
 

V odborné terminologii má pojem kalkulace trojí smysl, a to: 

 jako činnost vedoucí ke zjištění či stanovení nákladů na konkrétní výkon podniku, 

který je přesně druhově, objemově a jakostně vymezen; 

 vyjadřuje se jím také výsledek této činnosti, tj. systém vzájemně skloubených 

propočtů zpracovaných pro podstatné kalkulační jednice a za různým účelem; 

 v neposlední řadě se jím rozumí část informačního systému.
4
 

Obecně lze kalkulace výrobků rozdělit na dvě specifické skupiny podle druhu podkladů, 

na základě kterých se vypočítávají náklady na jednicový materiál: 

 kalkulace výrobků vycházející z receptur; 

 kalkulace výrobků vycházející z kusovníku. 

Receptury používají podniky: 

 s velkosériovou až hromadnou výrobou, jejichž technologie výroby zahrnuje 

fyzikálně - chemické nebo fyzikálně – mechanické výrobní procesy; 

 a to v rámci materiálových toků charakterizovaných jako: 

 analytický proces (např. koksovny, rafinerie ropy); 

                                                 
1
 DLUHOŠOVÁ, D.;  MRUZKOVÁ, J.;  RATMANOVÁ, I. Teorie nákladů a kalkulace. Ostrava: VŠB - TU 

Ostrava, EkF, 1997. s. 53 
2
 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJKOVÁ, L.; WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI a.s., 2007.  

s. 111 
3
 KRČOVÁ, S. Náklady a kalkulace. Ostrava: UNION, 2007. s. 29 

4
 MRUZKOVÁ, J. Kalkulace. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, EkF, 2006. s. 4 
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 syntetický proces (např. vysoké pece, ocelárny, výroba stavebních hmot); 

 neutrální proces (např. válcovny, tažírny, lisovny, výroba odlitků); 

 analyticko – syntetický proces (např. výroba potravin, léčiv, barev). 

Kusovníky používají podniky: 

 s kusovou a malosériovou výrobou, jejichž technologie zahrnuje především 

montážní a kompletační procesy; 

 a to v rámci materiálového toku charakterizovaného jako syntetický proces (např. 

výroba strojů, domácích spotřebičů, aut, letadel, počítačů).
5
 

Také mohou existovat podniky, ve kterých se pro jeden druh výrobku mohou používat jak 

receptury, tak také kusovníky. Jako příklad tohoto tvrzení lze uvést například BONATRANS 

GROUP a. s., kde hutní část výroby (válcovna) je v rámci receptury používána tzv. předváha, 

vyjadřující celkovou váhu spotřebovaného materiálu na výrobu jednoho železničního kola. 

Kusovníky jsou pak v této společnosti používány při kompletaci jednotlivých vyrobených a 

nakoupených částí konečného výrobku. 

1.1 Kalkulační pojmy 

Podle Krále je kalkulace (metoda jejího výpočtu) závislá: 

 na vymezení předmětu kalkulace; 

 na způsobu přiřazování nákladů předmětu kalkulace; 

 na struktuře nákladů (kalkulačního vzorce), ve které se zjišťují nebo stanovují 

náklady na kalkulační jednici.  

Předmětem kalkulace jsou všechny druhy výkonů, které podnik vytváří a pro které se 

kalkulace sestavují. Tento je vymezen kalkulační jednicí a kalkulovaným množstvím. 

Kalkulační jednicí se rozumí konkrétní výkon (výrobek, služba), vymezený měrnou 

jednotkou, druhem a jakostí, na který se stanovují nebo zjišťují náklady a další hodnotové 

veličiny.  

Kalkulované množství představuje konkrétní počet kalkulačních jednic, pro něž byly 

stanoveny, respektive zjištěny v účetnictví celkové náklady. Jsou to náklady, které mají být 

nebo byly ve stanoveném období vynaloženy v souvislosti s vytvořením konkrétního 

                                                 
5
 KUTÁČ, J; JANOVSKÁ, K. Podnikový controlling: učební text. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2012. s. 85 



4 

 

množství kalkulačních jednic.
6
 Kalkulovaným množstvím může být např. roční objem 

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

nejpřesněji přiřadit náklady kalkulační jednici.
7
 

Proces přiřazování nákladů na kalkulační jednici je označován jako alokace nákladů. 

V tomto procesu se rozlišuje: 

 cíle alokace; 

 principy alokace; 

 alokační fáze; 

 rozvrhová základna. 

Cílem alokace nákladů je poskytnutí informací o nákladech, které jsou pro dané 

rozhodování relevantní. Každý způsob alokace musí respektovat nejen vztah nákladů 

k objektu, ale zejména rozhodovací úlohu, která bude na základě tohoto přiřazení řešena. 

V procesu alokace lze rozlišit tři různé principy přiřazování nákladů výkonům: princip 

příčinnosti (příčinné souvislosti) vzniku nákladů, princip únosnosti (reprodukce) nákladů a 

princip průměrování. 

Alokační fáze se rozumí dílčí část celkového procesu přiřazování nákladů finálním 

výkonům, jejímž cílem je vyjádřit míru příčinné souvislosti mezi náklady a finálním 

výkonem.  

Rozvrhová základna je veličina, která vyjadřuje souvislost mezi finálními výkony a 

nepřímými (režijními) náklady. Tato základna tak umožňuje vyjádřit nikoliv přímý, ale 

zprostředkovaný vztah nákladů k jednici výkonu a základním požadavkem na její aplikaci je 

co možná nejpřesnější příčinná souvislost (spotřeba přímého materiálu, mzdové náklady 

přímých pracovníků, počet odpracovaných hodin).
8
 

1.2 Kalkulační systém a jeho využití 

Kalkulace nákladů výkonů patří mezi základní nástroje řízení. Jejich význam a využití se 

projevuje v celé řadě úloh, a to zejména: 

                                                 
6
 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press s. r. o., 2010. s. 124-126 

7
 DEAKIN, E. B.; MAHER, M.. Cost accounting. 3rd ed. Homewood, IL: Irwin, c1991. s. 16 

8
 LANDA, M.; POLÁK, M. Ekonomické řízení podniku. Brno: Computer Press a. s., 2008. s. 36-37 
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 Při řízení hospodárnosti – hlavně při řízení jednicových nákladů, popř. ostatních 

variabilních nákladů. 

 Při tvorbě vnitropodnikových cen – ceny vnitropodnikových výkonů zpravidla 

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

vystihnout interní náklady a výnosy středisek. 

 Při sestavování plánů a rozpočtů – kalkulace nákladů poskytuje základní vstupní 

informace při sestavování rozpočtů nákladů. 

 Při návrhu cen externím odběratelům – kalkulace nákladů je důležitým podkladem 

pro posouzení tržní ceny, při rozhodování o změnách cen, individuálních slevách. 

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

z kritérií ovlivňující rozhodování o struktuře a objemu výkonů. 

 Při rozhodování o způsobu provádění výkonu – podnik může výkony a činnosti 

obstarat různým způsobem (vlastní činností nebo nákupem). 

 Při oceňování aktiv vytvořených vlastní činností – kalkulace v manažerském 

a finančním účetnictví slouží pro ocenění nedokončené výroby (činnosti).
9
 

Kalkulace mají těsnou vazbu na další prvky systému ekonomického řízení podniku, viz 

Obr. 1.1:  

 

10
 

Jednotlivé součásti tohoto systému poskytují informace pro samotnou tvorbu kalkulací 

nebo využívají informace o nákladech jednotlivých výkonů pro zajištění jejich správného 

fungování.  

                                                 
9
 FIBÍROVÁ,J.; ŠOLJKOVÁ,L.; WAGNER,J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha:ASPI a.s., 2007. s.222 

10
 MRUZKOVÁ, J. Kalkulace. Ostrava: VŠB -TU Ostrava, EkF, 2006. s. 11- vlastní zpracování 

 

Obr. 1.1– Vazba kalkulací na další prvky ekonomického řízení podniku  
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1.2.1 Rozpočetnictví 

Rozpočtování je proces navazující na vymezené věcné úkoly podniku a 

vnitropodnikových útvarů.
11

 

Rozpočetnictví je určeno pro vnitřní řízení a to zejména útvarové na určité časové období. 

Zahrnuje:  

 rozpočty střediskových nákladů (výnosů);  

 rozpočetní výsledovku (rozpočet výnosů a nákladů); 

 rozpočetní rozvahu (aktiva, pasiva); 

 rozpočet peněžních toků (příjmů a výdajů); 

 rozpočet kapitálových (investičních) výdajů.
12

  

Vazbu na kalkulace nákladů mají především rozpočty střediskových režijních nákladů a 

výnosů, které poskytují údaje pro sestavení předběžných kalkulací. Rozpočet (plán) nákladů 

je v podstatě nákladovým úkolem pro dané středisko na určité časové období (nejčastěji rok, 

pololetí, čtvrtletí). Pro tvorbu předběžných kalkulací nákladů jsou využívány zejména 

rozpočtované (plánované) režijní náklady, protože jejich výše je vyvolána činností určitého 

vnitropodnikového útvaru, který se podílí na zajišťování (výrobě) daných výkonů za určité 

časové období a tyto společné náklady je obvykle nutno na jednotlivé druhy výkonů 

(kalkulačních jednic) rozvrhnout (alokovat).
13

   

Hlavní rozdíly mezi rozpočtem a kalkulací je zachycen v tabulce (Tabulka 1.1): 

Tabulka 1.1– Rozdíly mezi rozpočtem a kalkulací 
14

 

Rozpočet Kalkulace 

Vypočítává se pro určité období. Vypočítává se pro určitý počet výrobků. 

Je zaměřen na náklady a výnosy. Je zaměřen na náklady. 

U nákladů je prvořadé hledisko odpovědnosti, 

tj. hledisko organizačně místní. 

U nákladů je prvořadé hledisko účelu jejich 

vynaložení a místa vzniku. 

Týká se vnitropodnikového útvaru. Týká se výkonů (výrobků, služeb). 

Je podrobnější v režijních nákladech. 

Režijní náklady shrnuje do globálních položek 

(tím nevypovídá, kolik režie výrobek skutečně 

vyvolal, ale kolik mu bylo přiřazeno). 

                                                 
11

 LAZAR, J. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: GRADA Publishing a. s., 2012. s. 20 
12

 MRUZKOVÁ, J. Kalkulace. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, EkF, 2006. s. 11-15 
13

 KUTÁČ, J; JANOVSKÁ, K. Podnikový controlling: učební text. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2012. s. 89-90 
14

 KRČOVÁ, S. Náklady a kalkulace. Ostrava: UNION, 2007. s. 55 
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1.2.2 Operativní evidence 

Operativní evidence zachycuje průběžně skutečné údaje o výrobním procesu, a to 

technické a technologické parametry (např. spotřebované suroviny, časy provedení 

jednotlivých operací, prostoje, spotřebu energií, zkoušky, měření, objem výroby). Poskytuje 

údaje pro sestavování výsledných kalkulací, tvorbu a aktualizaci detailních technicko-

hospodářských norem (THN) na jednotlivé výrobky.  

Operativní evidence je zdrojem údajů pro tvorbu výsledných kalkulací, tvorbu a 

aktualizaci THN na jednotlivé výrobky, které se poté používají pro sestavení kalkulací 

předběžných. Na kvalitě operativní evidence závisí také i kvalita a vypovídací schopnost jak 

výsledných, tak i předběžných kalkulací. 

1.2.3 Účetnictví 

Účetnictví zachycuje podle účetních zásad náklady a výnosy, pohyby na kapitálových a 

majetkových účtech, účtech věřitelů. Slouží ke zjištění a sestavování rozvahy, výkazu tvorby 

a rozdělení zisku (výsledovka) a toku peněžní hotovosti (cash flow).
 15

 

1.2.3.1 Finanční účetnictví 

Finanční účetnictví je zaměřeno na podnik jako celek a uživateli jsou vlastníci, vedení 

podniku a také okolí podniku (banky, finanční úřady, dodavatelé, akcionáři). 

Finanční účetnictví poskytuje údaje o nákladech pro sestavování výsledných kalkulací. 

Taktéž poskytuje podklady pro sestavení předběžných kalkulací, a to v případech, kdy není 

k dispozici (nebo se v podniku nesestavuje) rozpočet nákladů a výnosů. Ve vztahu 

k rozpočetnictví (viz Obr. 1.1), existují metody, kdy rozpočet, zejména režijních nákladů, je 

tvořen na základě nákladů skutečných, které jsou převzaty z finančního účetnictví a upraveny 

na podmínky budoucího období.  

1.2.3.2 Vnitropodnikové účetnictví 

Vnitropodnikové účetnictví se zabývá sledováním hodnotových toků (nákladů a výnosů) 

v jednotlivých útvarech podniku. Využívá především kalkulace vnitropodnikové ceny pro 

ocenění předávek výrobků, prací a služeb mezi jednotlivými vnitropodnikovými útvary. Podle 

                                                 
15

 DLUHOŠOVÁ, D.; MRUZKOVÁ, J.; RATMANOVÁ, I. Teorie nákladů a kalkulace. Ostrava: VŠB - TU 

Ostrava, EkF, 1997. s. 55 
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použitého typu této ceny se může jednat např. o kalkulaci předběžnou zahrnující vlastní 

náklady výroby, nebo pouze variabilní náklady. 

1.2.3.3 Manažerské účetnictví 

Manažerské účetnictví představuje soubor metod a nástrojů, které poskytují informace a 

umožňují odpovědným pracovníkům v ekonomické oblasti provádět jak analýzy situace za 

minulé a řízení současného období, tak zejména řešit rozhodovací úlohy, týkající se 

budoucnosti. Metody manažerského účetnictví využívají údaje historické (převzaté 

z finančního a vnitropodnikového účetnictví), údaje předběžné (převzaté z rozpočetnictví) a 

údaje speciálně upravené pro potřeby rozhodnutí o budoucnosti – náklady oportunitní nebo 

tzv. kalkulační náklady, vycházející z reálného ocenění spotřebovaných výrobních faktorů 

(např. kalkulační odpisy, kalkulační úroky, kalkulační nájemné). 

Manažerské účetnictví využívá kalkulace výsledné, předběžné nebo kalkulace, které 

obsahují kalkulační náklady nebo náklady oportunitní, které slouží pro tvorbu cen, 

ekonomické hodnocení investičních záměrů, strategické (dlouhodobé) plánování atd.
16

 

1.2.4 Statistika 

Podniková statistika využívá hospodářských čísel z finančního účetnictví, výkazů, 

vnitropodnikového účetnictví i kalkulací k tomu, aby specifickými postupy tato čísla 

transformovala podle potřeb uživatelů pro rozhodování a řízení. Vyhodnocuje dosažené 

skutečnosti (srovnáním v čase nebo s jinými podniky) a poskytuje tak další informační 

materiál pro následná rozhodování a směřování podniku do budoucna.
17

 

Statistika podává podrobné informace v požadovaném rozsahu a formě pro rozhodnutí 

podnikového vedení: 

 v časových řadách; 

 v absolutních a poměrových ukazatelích; 

 v indexech, stanovujících vývoj požadovaných údajů. 

                                                 
16

 MRUZKOVÁ, J. Kalkulace. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, EkF, 2006. s. 12-13 
17

 SYNEK, M.; KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. Praha: C.H.Beck, 2010. s. 295-296 
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 Ve vztahu ke kalkulacím nákladů poskytuje údaje pro tvorbu a aktualizaci THN, 

předběžných kalkulací i kalkulací výsledných (rozvrhové základny pro rozvrh nepřímých 

nákladů na výrobek).
18

 

1.2.5 Členění nákladů 

Úkolem členění nákladů je podle stanovených kritérií odlišit skupiny nákladů, 

v souvislosti s rozhodovacími úlohami, které management při hodnotovém řízení řeší.
19

 

1.2.5.1 Druhové členění nákladů 

Z hlediska jejich účetního zobrazení jsou prvotní a stávají se předmětem již při jejich 

vstupu. Jsou externí a z hlediska možnosti jejich podrobnějšího členění v podniku jsou 

jednoduché. Předností je průkaznost a jednoznačnost vykázané spotřeby zdrojů podniku. 

Nezabývá se však příčinou vynaložení těchto nákladů.  

Druhy nákladů: 

 spotřeba materiálu a energie; 

 spotřeba a použití externích prací a služeb; 

 mzdové a ostatní osobní náklady; 

 odpisy nehmotných a hmotných dlouhodobých aktiv; 

 finanční náklady.
20

 

1.2.5.2 Účelové členění nákladů 

Účelový vztah nákladů ke konkrétním výkonům, činnostem, útvarům a procesům je 

možno sledovat na rozdílné úrovni a podrobnosti.  

Prvním krokem je členění nákladů na: 

 Technologické náklady - jsou vynaloženy na tvorbu výkonů, jsou vyvolané 

technologií dané činnosti. 

 Náklady na obsluhu a řízení - zajišťují základní podmínky průběhu procesů, 

činností a útvarů, jsou relativně nezávislé na tom, jaké konkrétní výkony se 

vytvářejí. 

                                                 
18

 DLUHOŠOVÁ, D.; MRUZKOVÁ, J.; RATMANOVÁ, I. Teorie nákladů a kalkulace. Ostrava: VŠB - TU 

Ostrava, EkF, 1997. s. 56 
19

 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing a. s., 2007, s. 76 
20

 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing a. s., 2007, s. 76 
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Na předchozí členění nákladů navazuje členění na: 

 Jednicové - jsou částí technologických nákladů, které jsou příčinně vyvolány 

vytvořením každé konkrétně definované jednotky výkonu (jednice). 

 Režijní – u nich není možné vyjádřit jejich bezprostřední vztah ke konkrétní 

jednotce výkonu, jsou to společné náklady druhu výkonu, skupiny výkonů, útvarů 

apod.
21

 

1.2.5.3 Kalkulační členění nákladů 

Toto členění je nezbytné pro sestavování kalkulací a je ovlivněno požadavky na 

vypovídající schopnost kalkulace. Zabývá se otázkou početně technického způsobu přiřazení 

(alokace) nákladů konkrétně vymezenému předmětu kalkulace (nejčastěji výkonu). 

Při tomto členění se rozlišují náklady:  

 Přímé - lze přiřadit konkrétnímu výkonu jednoznačně (dělením počtem výkonů), 

tyto náklady souvisejí s jeho vytvořením. 

 Nepřímé – pro přiřazení těchto, společných nákladů, je nutné využít metod 

kalkulace. 

1.2.5.4 Členění podle závislosti na objemu prováděných výkonů 

V závislosti na změně množství výkonů se náklady člení na: 

 Variabilní - jsou spotřebovány v proporcích, které vyžaduje určitý objem výkonů a 

dle typu závislosti na objemu výkonu je dále dělíme na: 

 Proporcionální náklady – lineární – mění se přímo úměrně se změnou 

objemu výroby. Tempo růstu nákladů i objemu výroby je stejné. Při 

nulovém objemu výroby, variabilní náklady nevznikají. 

 Podproporcionální náklady – degresivní - tyto náklady rostou v celkové 

výši pomaleji než objem produkce. Tempo růstu je nižší než tempo růstu 

objemu produkce. Pro tyto náklady platí, že pokud se nevyrábí, nevznikají 

žádné náklady. A přírůstky nákladů se zvyšujícím se objemem výkonů 

postupně klesají.  

                                                 
21

 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJKOVÁ, L.; WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI a. s., 2007,  

s. 99-105 
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 Nadproporcionální náklady – progresivní - Tyto náklady rostou v jejich 

celkové výši rychleji, než roste objem výkonů. Tempo růstu těchto nákladů 

je vyšší než tempo růstu objemu výkonů. Platí, že jestliže se nevyrábí, 

žádné náklady nevznikají. A přírůstky nákladů se zvyšujícím se objemem 

výkonů rostou.  

 Fixní – jejich vynaložení zajišťuje podmínky pro zhotovení výkonů v daném 

období; zajišťuje určitou produkční kapacitu. Fixní náklady jsou vynakládány po 

uplynutí určitého časového období (den, týden, měsíc, čtvrtletí, rok).
22

 

1.2.5.5 Členění podle místa vzniku a odpovědnosti 

Náklady jsou přiřazovány podle odpovědnosti na vnitropodnikové útvary (střediska). 

Členění nákladů podle místa vzniku závisí na struktuře podniku a průběhu nákladů, které 

v něm vznikají. Dle místa vzniku tedy náklady členíme na: 

 Odpovědnostní středisko – nákladové, ziskové, investiční, rentabilní, výnosové, 

nákladové. 

 Prvotní náklady- externí. 

 Druhotné náklady- interní. 

1.2.6 Kalkulační náklady  

Manažerské účetnictví vychází z hodnotového pojetí nákladů, ve kterém nevystupují 

pouze náklady, které jsou podloženy reálným výdejem peněz, ale i takové, které sice nemají 

odpovídající ekvivalent výdeje peněz, ale svými důsledky ovlivňují ekonomickou racionalitu 

dané podnikatelské aktivity. Příkladem takovýchto nákladů mohou být tzv. kalkulační úroky, 

kalkulační nájemné a kalkulační odpisy.
23

  

Kalkulační náklady je potřeba promítnout do kalkulací určených k rozhodování, který 

výrobek je rentabilnější, případně určených pro cenová rozhodování.  

Pro zjištění hospodářského výsledku podniku z pohledu manažerského účetnictví, tj. 

hodnotového pojetí nákladů, je potřeba zjištěné kalkulační náklady odečíst od hospodářského 

výsledku vykázaného ve finančním účetnictví. 

                                                 
22

 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJKOVÁ, L.; WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI a. s., 2007. s. 

105-109 
23

 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press s. r. o., 2010. s. 61 
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1.2.6.1 Kalkulační úroky 

Kalkulační úroky se používají u vlastního kapitálu. Jejich cílem je ekonomicky reálný 

pohled na vykázaný hospodářský výsledek.  

Do účetních (daňových) nákladů lze započítat jen úroky z cizího kapitálu. Kalkulační 

úroky se definují ve výši, která odpovídá reálným úrokům, které by bylo možno získat 

půjčením vlastních peněz s obdobným rizikem.  

Protože ve skutečnosti musí přiměřený výnos přinášet i vázaný vlastní kapitál (jinak by 

bylo vhodnější jej použít jiným způsobem), vyjadřuje se ocenění kapitálu jako výrobního 

faktoru v hodnotovém pojetí pomocí kalkulačních úroků. Pro zjištění hospodářského výsledku 

z pohledu manažerského účetnictví je potřeba hospodářský výsledek vykázaný ve finančním 

účetnictví o kalkulační úroky snížit.
24

 

1.2.6.2 Kalkulační nájemné 

Kalkulační nájemné lze použít tam, kde podnik používá vlastní kancelářské, výrobní, 

skladovací a prodejní prostory a pozemky pro činnost podniku.  

Cílem kalkulačního nájemného ekonomicky reálného pohledu na vykázaný hospodářský 

výsledek. Pro zjištění hospodářského výsledku podniku z pohledu manažerského účetnictví je 

potřeba o definované kalkulační nájemné snížit hospodářský výsledek vykázaný ve finančním 

účetnictví.  

Do účetních (daňových) nákladů lze započítat pouze náklady spojené s údržbou budov a 

pozemků. Reálně však existuje tržní nájemné. Kalkulační nájemné se definuje ve výši, která 

odpovídá tržní hodnotě nájmu vlastních prostorů a ploch.
25

 

1.2.6.3 Kalkulační odpisy 

Cílem kalkulačních odpisů je reálný (ekonomický) pohled na vykázaný hospodářský 

výsledek. Hodnota kalkulačních odpisů vychází ze současné reálné pořizovací ceny daného 

hmotného investičního majetku a z reálné doby jeho odepisování.  

                                                 
24

 HRADECKÝ, M.; LANČA, J.; ŠIŠKA, L. Manažerské účetnictví. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. s.73-75 
25

 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing a. s., 2007. s. 98 
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Kalkulační odpisy se používají především u vlastního technického vybavení (výrobní 

zařízení, přepravní a skladovací systémy, dopravní prostředky apod.). Pro vlastní kancelářské, 

výrobní, skladovací a prodejní prostory a pozemky by se mělo přednostně používat kalkulační 

nájemné.  

Použití kalkulačních odpisů má význam tam, kde úroveň účetních odpisů neodpovídá 

reálné hodnotě pořízení nového majetku a reálné době jeho používání.  

V případě cenově nízkých původních investic, jsou ve finančním (daňovém) účetnictví 

používány adekvátně nízké odpisy, které však neodpovídají současné výrazně vyšší 

pořizovací ceně daného majetku. Jedná se především o budovy (výrobní haly), strojní a 

výrobní zařízení pořízené před rokem 1990, jejichž původní pořizovací cena je zlomkem 

současné obvyklé pořizovací ceny. V tomto případě by se měly tam, kde chceme vyčíslit 

reálnou hodnotu nákladů, používat kalkulační odpisy. Například při definování nabídkových 

(cenových) kalkulací.  

Použití kalkulačních odpisů má své opodstatnění i v případech, kdy jsou ve finančním 

účetnictví vykazovány nulové odpisy u již odepsaného majetku, který však nadále plní svou 

funkci (například v důsledku nevyužívání účetních odpisů).  

Pro zjištění hospodářského výsledku podniku z pohledu manažerského účetnictví je 

potřeba, tak jako u kalkulačních úroků a nájemného, odečíst kalkulační odpisy od 

hospodářského výsledku vykázaného ve finančním účetnictví.  

1.2.7 Struktura nákladů v kalkulaci 

Kvalitní kalkulace by měla podávat informace nejen o celkové výši nákladů na kalkulační 

jednici, ale také o jejich struktuře. Struktura, v jaké se stanovují a zjišťují náklady výkonů je v 

každém podniku odlišná a bývá individuálně vyjádřena v tzv. kalkulačním vzorci. 

Kalkulační vzorec je systematické uspořádání nákladových položek v kalkulaci takovým 

způsobem, aby bylo možné určit vlastní náklady na kalkulační jednici.
26

 Pojem „vzorec“ 

nelze chápat jako jednoznačně danou formu vykazování, spíše naopak. Důležitým znakem 

kalkulačního systému pokrokových podniků je to, že způsob řazení nákladových položek, 

podobnost jejich členění, vztah ke kalkulaci ceny a dalších hodnotových veličin i struktura 

                                                 
26

 MRUZKOVÁ, J. Kalkulace. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, EkF, 2006. 105 s., s. 16 
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mezisoučtů se vykazují variantě s ohledem na uživatele a rozhodovací úlohu, k jejímuž řešení 

má kalkulace přispět.
27

 

1.2.7.1 Typový kalkulační vzorec 

Jednotlivé složky nákladů se vyčíslují v kalkulačních položkách, které tvoří tzv. 

všeobecný (typový) kalkulační vzorec (viz Tabulka 1.2). Tento sice není závazný, ale je v ČR 

používán ve velkém počtu podniků.  

Tabulka 1.2 – Typový kalkulační vzorec 
28

 

 

1.2.7.2 Dynamický kalkulační vzorec 

Vedle členění kalkulačních položek na jednicové (zjistitelné na jednotku kalkulační 

jednice) a režijní (společné pro více kalkulačních jednic) je dalším důležitým členěním 

nákladů, ale i výnosů, na variabilní a konstantní. Přidáním tohoto členění do kalkulačního 

vzorce vzniká tzv. Dynamický kalkulační vzorec, jehož položky se následně podle potřeby 

člení na jednotlivé druhy nákladů a výnosů.
29

 

Takzvaná dynamická kalkulace si zachovává informační základ všeobecného 

kalkulačního vzorce. Jeho vypovídací schopnost je však rozšířena a dozvíme se z něj, jak 

budou náklady v jednotlivých fázích ovlivněny změnami v objemu prováděných výkonů.
30

 

 

                                                 
27

 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press s. r. o., 2010. s. 137- 138 
28

 HRADECKÝ, M.; LANČA, J.; ŠIŠKA, L. Manažerské účetnictví. Praha: GRADA Publishing, a. s., 2008.  

s. 178 – vlastní zpracování 
29

 KUTÁČ, J; JANOVSKÁ, K. Podnikový controlling: učební text. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2012. s. 99 
30

 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press s. r. o., 2010, s. 138- 141 
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1.2.7.3 Kalkulační vzorec ABC 

Nejpřesnější metodou výpočtu kalkulací je metoda ABC - kalkulace nákladů podle 

činností. Příklad vzorce, který je při této metodě používán, je popsán níže (Tabulka 1.3).  

Tabulka 1.3 – Příklad kalkulačního vzorce ABC pro výrobky střediska 20 
31 

Poznámka 
Kalkulační 

skupina 

Kalkulační 

položka 
Název kalkulační položky 

Jednicové náklady 

kalkulačního střediska 20            
(středisko té fáze výroby, za 

kterou se kalkulace sestavují) 

20 0101  Spotř. jednicového materiálu dle 1. položky receptury 

20 0102  Spotř. jednicového materiálu dle 2. položky receptury 

20 : : 

20 01xy  Spotř. jednicového materiálu dle xy-té polož. receptury 

20 0501  Odpad z jednicového materiálu - druh 1 

20 0502  Odpad z jednicového materiálu - druh 2 

20 0503  Odpad z jednicového materiálu - druh 3 

20 ∑  JEDNICOVÉ NÁKLADY CELKEM 

Režijní náklady kalkulačního 

střediska 20                  
(středisko té fáze výroby, za 

kterou se kalkulace sestavují) 

20 1001  Materiál režijní 

20 1101  Energie režijní 

20 1201  Služby režijní 

20 1301  Mzdové náklady režijní  

20 ∑  REŽIJNÍ NÁKLADY STŘ. 20 CELKEM  

Spotřeba výkonů (činností)              

předaných střediskem 01  

01 1001  Materiál režijní 

01 1101  Energie režijní 

01 1201  Služby režijní 

01 1301  Mzdové náklady režijní  

01 ∑  REŽIJNÍ NÁKLADY STŘ. 01 CELKEM 

Spotřeba výkonů (činností)                           

předaných střediskem 02  

02 1001  Materiál režijní 

02 1101  Energie režijní 

02 1201  Služby režijní 

02 1301  Mzdové náklady režijní  

02 1901  Ostatní náklady režijní  

: : :            : 

Spotřeba výkonů (činností)                       

předaných střediskem 19  

19 1001  Materiál režijní 

19 1101  Energie režijní 

19 1201  Služby režijní 

19 1301  Mzdové náklady režijní  

19 ∑  REŽIJNÍ NÁKLADY STŘ. 19 CELKEM 

 VN ∑   VLASTNÍ NÁKLADY CELKEM 

Odbytové náklady - činnosti 

střediska 98 

98 4101   Odbytové náklady jednicové 

98 4201   Odbytové náklady režijní  

98 ∑   ODBYTOVÉ NÁKLADY CELKEM 

     Činnosti střediska 99 99 6101   SPRÁVNÍ REŽIE 

 UVN ∑   ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY CELKEM 

                                                 
31

 KUTÁČ, J; JANOVSKÁ, K. Podnikový controlling: učební text. Ostrava: VŠB –TU Ostrava, 2012. s. 102-103 
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Kalkulace ABC je metodou, která přiřazuje náklady na základě dílčích aktivit. Pokouší se 

identifikovat skutečné náklady spojené s obsluhováním každého zákazníka. Alokuje nepřímé 

náklady, jako jsou administrativní náklady, kancelářské výdaje, provozní potřeby aj., činnostem, 

které je skutečně využívají.
32

 

Příklad kalkulačního vzorce ABC – pro výrobky střediska 20 je uveden v předcházející 

tabulce. Na výrobě výrobků na středisku 20 se kromě tohoto střediska podílí svými činnostmi 

i střediska 1 až 19, jejichž hodnoty vnitropodnikových předávek se na jednotlivé kalkulační 

jednice (výrobky) střediska 20 rozvrhují pomocí vztažných veličin.  

1.3 Kalkulační postupy a jejich členění 

Kalkulační hlediska, týkající se technik a metod přiřazování nákladů na jednotku výkonu 

lze rozčlenit: 

 Z hlediska vztahu kalkulací k časovému horizontu jejich zpracování a využití: 

 kalkulace ex ante – předběžná (plánová, propočtová, operativní); 

 kalkulace ex post – výsledná. 

 Kalkulace ve vztahu k využívání kapacity: 

 kalkulace statická – nepružná, nereaguje na využití kapacity; 

 kalkulace dynamická – pružná, ovlivněná využitím kapacity. 

 Kalkulace podle rozsahu použitých nákladových položek: 

 kalkulace úplných nákladů (absorpční kalkulace) – absorbující všechny 

položky nákladů, tj. náklady režijní; 

 kalkulace neúplných nákladů – zaměřuje se jen na některé složky nákladů, 

např. náklady variabilní. 

 Kalkulace podle stupňů řízení: 

 kalkulace nákladů výroby, provozu; 

 kalkulace nákladů výkonu; 

 kalkulace úplných vlastních nákladů; 

 kalkulace podnikové ceny. 

 Kalkulační techniky: 

 kalkulace dělením, vyrábí-li se jeden druh výrobku; 

                                                 
32

 KOTLER, P.; KELLER, K. L. Marketing management. 12th edition New Jersey: Pearson Education Inc, 2006. 
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 kalkulace dělením s poměrovými (ekvivalenčními) čísly, vyrábí-li se jeden 

druh výrobku v různých provedeních (např. velikostech); 

 kalkulace přirážková – výroba více druhů výrobků; 

 kalkulace s použitím hodinových paušálů. 

 Kalkulace s hlediska propojení s dalšími informačními systémy: 

 kalkulace systémová; 

 kalkulace nesystémová. 

 Kalkulační metody z hlediska hromadnosti a organizace výroby: 

 kalkulace prostá; 

 kalkulace zakázková; 

 kalkulace vícestupňová (fázová, postupná); 

 kalkulace sdružených výkonů. 

 Kalkulace podle způsobu ocenění: 

 kalkulace souhrnné; 

 kalkulace rozdílové.
33

 

1.3.1 Členění z hlediska vztahu kalkulací k časovému horizontu zpracování a 

využití 

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

strategického rozhodování, taktického, preventivního, operativního řízení nebo následného 

ověření průběhu provádění podnikových výkonů. Z tohoto hlediska lze jednotlivé kalkulace 

tvořící kalkulační systém rozčlenit způsobem, který je zachycen na následujícím Obr. 1.2: 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.2- Kalkulační systém a jeho členění z hlediska vztahu kalkulací k časovému horizontu zpracování 
34

 

                                                 
33

 MACÍK, K. Kalkulace nákladů– základ podnikového controllingu. Ostrava: MONTANEX a. s., 1999. s. 31-32 
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1.3.1.1 Kalkulace nákladů a kalkulace ceny 

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. 

Kalkulace nákladů je písemný přehled jednotlivých složek nákladů a jejich úhrn na 

kalkulační jednici. 

Kalkulace ceny je vyjádření hodnoty výrobku a služeb na trhu. Je důležitým faktorem 

určující podíl firmy na trhu a zároveň určující výsledek hospodaření firmy, hlavně zisk.
 

Kalkulace ceny je popsána detailněji v bodě 2. 

1.3.1.2 Kalkulace předběžná  

Předběžná kalkulace představuje propočet nákladů na kalkulační jednici před zahájením 

jakýchkoliv činností na výrobku nebo službě, obchodování či na počátku určitého období. K 

dispozici nejsou všechny potřebné informace pro její stanovení, proto se jedná o odhad 

nákladů na kalkulační jednici. Předpokládané náklady se určí např. z norem spotřeby, norem 

pracnosti nebo ze zkušeností z minulých období. Hlavním cílem je určit, jaké náklady budou 

vynaloženy na výrobu kalkulační jednice, zda se podniku vyplatí výrobek vyrábět a slouží 

jako podklad pro cenová vyjednávání.
35

 

1.3.1.3 Kalkulace výsledná 

Výsledná kalkulace vyjadřuje skutečné náklady vynaložené nebo průměrně vynaložené na 

jednotku výkonů vyrobenou v určitém období či dávce.  

Výsledná kalkulace při porovnání s operativní kalkulací slouží zejména jako podklad pro 

kontrolu hospodárnosti útvarů výroby ve vynakládání jednicových nákladů.
36

 Porovnáním 

plánové a výsledné kalkulace dochází k intervalové kontrole plnění plánovaného úkolu.
37

 

Význam výsledné kalkulace je větší v takových podmínkách podnikání, které jsou 

charakteristické delším výrobním cyklem a zakázkovým typem finálního produktu. 

Setkáváme se s ním např. ve stavební výrobě, činnostech projekčních, výzkumných a 

                                                                                                                                                         
34

 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, s. r. o., 2010. s. 192 – vlastní zpracování 
35

 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJKOVÁ, L.; WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI a. s., 2007. s. 

139 - 140 
36

 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJKOVÁ, L.; WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI a. s., 2007. s. 

225 - 229 
37

 COKINS, G. Activity-based cost management: an executive's guide. New York: John Wiley, 2003. s. 82 
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vývojových pracovišť, činnost auditorských firem atd. Naopak nižší vypovídací schopnost má 

výsledná kalkulace v podmínkách hromadné a sériové výroby výrobků, jejichž výroba je 

charakteristická krátkým výrobním cyklem a které jsou určené pro „neznámého“ konečného 

spotřebitele (produkce obuvi, domácích spotřebičů, výroba a montáž počítačů…). 

Největší vypovídací schopnost má výsledná kalkulace v oblasti jednicových nákladů. 

Sestavuje se však obvykle i na úrovni plných nákladů zejména s cílem zjistit skutečné náklady 

finálního výkonu. Je využívána spíše při střednědobých a dlouhodobých úvahách o přínosu 

jednotlivých výkonů k celopodnikovým výsledkům a rozhodování o dalším zaměření 

činnosti.
38

 

1.3.1.4 Kalkulace propočtová 

Propočtová kalkulace patří mezi kalkulace předběžné. Sestavuje se u nových výrobků a to 

v době, kdy se výrobek teprve technicky vyjasňuje (zpravidla v etapě výzkumu, vývoje) a kdy 

není k dispozici podrobná konstrukční a technologická dokumentace. Podkladem pro její 

sestavení se stávají kalkulace výsledné, ceny, náčrty, technické parametry, hmotnosti apod. 

stejných či podobných výrobků.  Pokud neexistuje srovnatelný výrobek, je tato kalkulace 

stanovena propočtem (odhadem).
39

 

Tato kalkulace plní funkci limitu nákladů pro útvary technické přípravy výroby, které 

zajišťují konkrétní podmínky tvorby výkonu. 

V hromadné a sériové výrobě představuje propočtová kalkulace jedno ze základních 

kritérií při posuzování předběžné účinnosti (ziskovosti) nového výkonu. Porovnáním 

propočtové kalkulace s cenou akceptovatelnou na trhu se zjišťuje, zda navrhovaný výrobek 

zajistí požadovaný zisk. 

V zakázkově orientovaném typu činnosti podniku vyjadřuje propočtová kalkulace 

nákladovou náročnost individuálního výkonu v daných podmínkách. Je podkladem pro 

zpracování cenové nabídky a jednání o ceně s konkrétním zákazníkem. 

V souvislosti s rostoucí konkurencí se role propočtové kalkulace mění. Jejím hlavním 

cílem již není vyjádřit současné podmínky výroby a jejich nákladovou náročnost (kalkulace 

                                                 
38

 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJKOVÁ, L.; WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI a. s., 2007. s. 

229-230 
39

 HRADECKÝ, M.; LANČA, J.; ŠIŠKA, L. Manažerské účetnictví. Praha: GRADA Publishing a.s., 2008. 

 s. 183 
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reálných nákladů), ale spíše cílové podmínky, kterých by měl být podnik schopen 

dosáhnout, pokud chce s výrobkem vstoupit na trh a být při jeho prodeji úspěšný. Tento 

přístup k vyjádření nákladové náročnosti výkonu se zpravidla nazývá kalkulace cílových 

nákladů.
40

 

Popesko uvádí, že v současné době je kalkulace cílových nákladů (Tagret Costing) jednou 

z nejrozšířenějších metod strategického manažerského účetnictví. Výchozím bodem plánování 

nákladů je tržní cena pro plánovaný nový výrobek, který vychází z poznatků průzkumu trhu - 

metoda je tedy orientovaná na zákazníka.
41

 

1.3.1.5 Kalkulace plánová 

Plánové kalkulace se využívají v případě výkonů, jejichž výroba či provádění se opakují 

v průběhu delšího období (především v hromadné a velkosériové výrobě). Využití tohoto typu 

kalkulací v podnicích se zakázkovou výrobou je omezené a jejich funkci plní kalkulace 

operativní.  

Plánová kalkulace se sestavuje v období, kdy jsou již známy spotřební a výkonové normy. 

Při jejich sestavování se vychází z existujících podmínek daných konstrukčními vlastnostmi 

výkonu a technologickými postupy. Je v nich třeba zohlednit všechny uvažované změny. 

Plánová kalkulace představuje významný podklad při zpracování hlavního podnikového 

rozpočtu (náklady rozpočtové výsledovky, výdaje v rozpočtu cash flow, zásoby vlastní 

výroby v rozpočtové rozvaze). Sestavuje se především v položkách jednicových nákladů, 

popř. v položkách variabilních jednicových nákladů. Fixní režijní náklady se zahrnují jen 

v některých případech, jako např. pokud je plánová kalkulace podkladem pro stanovení 

vnitropodnikové ceny na úrovni plných nákladů nebo pokud změna variabilních nákladů je 

důsledkem sníženého nebo zvýšeného vynaložení fixních nákladů. 

1.3.1.6 Kalkulace operativní 

Operativní kalkulace vyjadřuje předem stanovené náklady, které odpovídají konkrétním 

konstrukčním a technologickým podmínkám činnosti. Představuje výši nákladů podle 

konstrukční a technologické dokumentace zpracované v útvarech zodpovědných za přípravu 

                                                 
40

 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, s. r. o., 2010. s. 197 
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výroby. Ve srovnání s plánovou kalkulací představuje operativní kalkulace další zpřesnění 

nákladů podle konkrétních podmínek. 

Operativní kalkulace se sestavuje v oblasti materiálových nákladů na základě norem 

spotřeby jednicového materiálu a jednotkové ceny materiálu. V případě jednicových mezd se 

vychází z výkonových norem, které vyjadřují spotřebu času a práce, a také mzdových tarifů 

vyjádřených na časovou jednotku práce. 

Obsah a struktura operativní kalkulace, obdobně jako u plánové kalkulace, vyplývá 

z jejího využití jako nástroje řízení jednicových nákladů. Proto položky jednicových nákladů 

jsou opět pro její stanovení klíčové.
42

 

1.3.2 Kalkulace ve vztahu k využívání kapacity 

Z tohoto hlediska lze rozdělit kalkulace na statickou (nepružnou) a dynamickou 

(pružnou), ovlivněnou využitím kapacity. 

Statická kalkulace nepřihlíží ke stupni využití provozní kapacity. Náklady na jednotku 

výkonu jsou konstantní při různém objemu výkonu. Tato kalkulace tedy nereaguje na změnu 

objemu výkonu.
43

 Profesor Král se o této kalkulaci zmiňuje jako o propočtu hodnotových 

veličin, který platí pouze pro jediný, předem rozhodnutý objem a sortiment výkonů.
44

 

Dynamická kalkulace dále rozvíjí široce využívanou myšlenku odděleného kalkulování 

(ale také řízení a informačního zobrazení) fixních a variabilních. Tato forma kalkulace je 

založena na kombinaci členění nákladů podle závislosti na objemu prováděných výkonů 

s dalšími hledisky. Její vypovídací schopnost je rozšířena o to, jak budou náklady 

v jednotlivých fázích ovlivněny změnami v objemu prováděných výkonů.
45

   

Aplikace principů dynamické kalkulace do kalkulačního systému podniku se 

v současnosti jeví jako velmi efektivní způsob kalkulace nákladů výkonu a nabídky cen 

stanovených na základě těchto kalkulací mohou motivovat odběratele k nákupu většího 

množství výrobků najednou. 
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Dynamické kalkulace jsou třeba tam, kde se kalkulace používají pro modelování nákladů, tj. 

tam kde se hledá odpověď na otázku, co se stane s celkovými náklady, když se změní objem 

výroby některých výrobků.   

1.3.3 Kalkulace podle rozsahu použitých nákladových položek 

Členění kalkulací dle tohoto hlediska souvisí se zahrnutím nákladových položek na 

kalkulační jednici. Není to jen otázka struktury kalkulačního vzorce, ale především rozdílné 

možnosti využití kalkulací při kontrole a řízení nákladů a zisku, závislé na typu kalkulace. 

1.3.3.1 Kalkulace úplných nákladů 

Kalkulace úplných nákladů vyjadřuje buď předběžné, nebo skutečné úplné vlastní 

náklady při daném objemu výkonů. Jednotlivý výkon vyvolává fixní i variabilní náklady. 

Úplné vlastní náklady na kalkulační jednici, jsou vlastně průměrnými celkovými náklady, 

které jsou rovny součtu průměrných variabilních a fixních nákladů na jednotku výkonu. 

Zisk na výrobek se nevyvíjí lineárně s rostoucím objemem produkce, ale je způsoben 

degresí jednotkových fixních nákladů.  

Vzhledem k tomu, že kalkulace úplných vlastních nákladů obsahuje i náklady fixní, které 

jsou převážně náklady nepřímými, může dojít k nepřesnosti v důsledku jejich rozvržení na 

kalkulační jednici. Fixní náklady věcně nesouvisí s objemem výroby, ale s časem. Kdežto 

veličiny, podle kterých probíhá rozvrhování nepřímých nákladů, mohou vycházet z veličin, 

které s objemem výroby souvisí. 

1.3.3.2 Kalkulace neúplných nákladů 

Kalkulace neúplných nákladů dovádí na kalkulační jednici pouze přímé nebo variabilní 

náklady. Princip spočívá v přiřazení výkonům jen těch nákladů, které jsou poměrně snadno 

přiřaditelné nebo zjistitelné. Tyto kalkulace jsou také v literatuře označovány jako kalkulace 

variabilních nebo dílčích nákladů, ale v případě uvedené prodejní ceny i jako kalkulace 

krycích příspěvků (příspěvků na úhradu). 

Základní filozofií kalkulace neúplných nákladů je, že jednotlivý výkon vyvolává pouze 

přímé či variabilní náklady. Fixní náklady jsou považovány za nedělitelný celek, který bylo 

třeba vynaložit v souvislosti se zajištěním podmínek pro podnikání. Jsou výsledkem celkové 

činnosti za určité časové období. Ekonomický přínos při prodeji výrobku za konkrétní cenu, je 
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vyjádřen pomocí veličiny příspěvek na úhradu, také označován jako marže. To, zda v daném 

období bude dosaženo zisku nebo vznikne ztráta, závisí na celkovém objemu prodeje (výši 

výnosů) a jeho struktuře (každý výrobek má jiný příspěvek na úhradu).
46

 

1.3.4 Kalkulace podle stupňů řízení 

Toto hledisko kalkulace souvisí s organizací podniku. Vyjadřuje postupné rozšiřování 

kalkulace o další položky, souvisí s kalkulačním členěním nákladů a sestavením kalkulačního 

vzorce. 

Dle Macíka lze rozdělit kalkulace podle stupňů řízení následujícím způsobem: 

 Kalkulace nákladů výroby, provozu – zde jsou zahrnuty přímé náklady a výrobní 

režie. 

 Kalkulace nákladů výkonu – včetně zásobovací a správní režie. 

 Kalkulace úplných vlastních nákladů - včetně nákladů na odbytovou režii. 

 Kalkulace podnikové ceny – včetně kalkulovaného zisku.
47

 

1.3.5 Kalkulační techniky 

Kalkulační techniky jsou výpočetní postupy propočtů přímých a nepřímých nákladů na 

jednotku výkonu. 

1.3.5.1 Kalkulace dělením 

Náklady na kalkulační jednici (n) se zjišťují podle položek kalkulačního vzorce dělením 

úhrných nákladů (N) za období počtem kalkulačních jednic (q) vyrobených v období, viz 

vzorec (1). Jedná se o nejjednodušší kalkulační metodu použitelnou u stejnorodé výroby, či 

služeb. Náklady připadající na sledovaný útvar se vydělí počtem kusů, případně hmotnostní 

jednotkou apod. 

  
 

 
 

(1) 

Používá se nejčastěji v hromadné výrobě (těžba uhlí a rud, výroba piva, limonád atd.), ve 

strojírenství jen při omezeném výrobním sortimentu (výroba turbín, motorů). 
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1.3.5.2 Kalkulace dělením s poměrovými (ekvivalenčními) čísly 

Tuto kalkulaci se používá při výrobě výrobků, které se liší pouze velikostí, tvarem, hmotností, 

pracností nebo jakostí (např. hutnické, cihlářské, dřevařské výrobky), u nichž by zjišťování 

výrobních nákladů bylo zdlouhavé. Poměrová čísla se zvolí podle poměrů spotřeby času na 

výrobu, hmotnosti výrobků, spotřeby přímých mezd, z poměru prodejních cen, případně i 

podle jiných poměrů. Celkový objem poměrových jednotek se vypočítá pronásobením 

poměrových čísel a příslušného objemu a jejich sečtením. Celkové náklady se dělí 

vypočteným celkovým objemem poměrových jednotek, čímž se dostanou náklady na 

jednotku výroby s hodnotou poměrového čísla ve výši 1,0. Náklady na jednotku výroby 

konkrétního výrobku se pak vypočítají jako součin vypočtené hodnoty nákladu na jednotku 

výrobku s hodnotou poměrového čísla 1,0 a hodnoty poměrového čísla daného výrobku. 

Poměrové číslo vyjadřuje míru odlišnosti jednotlivých výrobků od stanoveného základu.  

1.3.5.3 Kalkulace přirážková 

Tato kalkulace se používá pro kalkulování režijních nákladů při výrobě různorodých 

výrobků, a to většinou v sériové a hromadné výrobě.
48

 Využívá pro přiřazování společných 

nepřímých nákladů výkonům hodnotově nebo naturálně vyjádřené rozvrhové základny, klíče. 

Podíl nepřímých nákladů na jednotlivé druhy výkonů se v sumační metodě zajišťuje ve 

vtahu mezi nepřímými náklady a jedinou (tzv. univerzální) rozvrhovou základnou. Vychází 

tedy z předpokladu, že veškeré nepřímé náklady se vyvíjejí úměrně jedné veličině, která je 

zvolena jako rozvrhová základna (hodina práce, spotřeba strojového času, spotřeba materiálu 

atd.).
49

 

1.3.5.4 Kalkulace s použitím hodinových paušálů 

Náklady jsou na výrobky přiřazovány dle práce, vyjádřené spotřebou času v hodinách. 

Paušál lze vypočítat jako podíl režijních nákladů střediska a časového vyjádření kapacity 

útvaru (celkového objemu plánovaných nebo skutečných provozních kapacit). 

Výsledkem tohoto podílu je paušál na jednu provozní hodinu příslušného útvaru vyjádřenou 

v korunách na hodinu. 
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1.3.6 Kalkulace s hlediska propojení s dalšími informačními systémy 

O kalkulaci systémové lze hovořit tehdy, když je kalkulační subsystém propojen 

s podsystémy, jako je účetnictví, operativní evidence a rozpočetnictví. Například sečtením 

hlavního (řídícího) účtu s účtem odchylek dostaneme účtování ve skutečných cenách, což je 

podkladem pro výslednou kalkulaci.  

Kalkulace mimosystémová je tvořena izolovaně mimo soustavu vnitropodnikového 

účetnictví a soustavy rozpočtů.
50

 

1.3.7  Kalkulační metody z hlediska hromadnosti a organizace výroby 

Rozhodujícím faktorem pro určení a výběr kalkulace je hromadnost, resp. typ výroby, 

výrobní sortiment, opakovanost výroby, organizační struktura podniku a prostorové 

uspořádání výrobního procesu. 

1.3.7.1 Kalkulace prostá 

Kalkulace prostá je využívána v jednoduchých výrobách s homogenní produkcí, která se 

neustále opakuje, aniž by docházelo ke vzniku nedokončené výroby. Zde dochází pouze ke 

kalkulaci dokončené výroby, kdy vzhledem k její homogenitě lze aplikovat při výpočtu 

vlastních nákladů na kalkulovaný výkon kalkulaci dělením (viz bod 1.3.5.1). 

Je zřejmé, že u takovýchto výrob není nutné vytvářet pro účely kalkulace komplexní 

složky nákladů, tj. složky režijní. Jejich vznik je podmíněn organizací vnitropodnikových 

útvarů. Kalkulaci vlastních nákladů můžeme vyjádřit přímo v druhové nákladové struktuře dle 

výsledovky podniku. 

1.3.7.2 Kalkulace zakázková 

Zakázková metoda kalkulace, zachycená na Obr. 1.3, se používá především u výroby 

kusové a malosériové, které jsou charakterizovány neopakovaností nebo nízkým stupněm 

opakovanosti výroby. Na každou zakázku je vydán samostatný výrobní příkaz a náklady na ně 

jsou sledovány v evidenčním a kalkulačním listě. Tato metoda většinou využívá pro 

rozvrhování nepřímých nákladů kalkulační techniky přirážkové kalkulace (viz bod 1.3.5.3), 

což není přesná metoda. Ve společnosti BONATRANS GROUP a. s. se u zakázkové 

kalkulace používá pro rozvrhování nepřímých nákladů přesnější metoda (technika), a to 
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metoda rozvrhování nákladů podle činností (aktivit) – dle metody ABC (Activity Based 

Costing). 

Výhoda zakázkové metody kalkulace je v její účetní jednoduchosti a přehlednosti, což 

jsou vlastnosti, které přispívají k jednoduššímu řízení. Musí však být zajištěno správné 

zachycení přímých složek nákladů na jednotlivé zakázkové listy. Další výhodou této metody 

je snadné zjišťování nedokončené výroby z rozdílu náběhu a odvádění na evidenčním a 

kalkulačním listě. 

Tato metoda se zaměřuje zejména na sledování hodnotových parametrů jednotlivých 

individuálních výkonů – zakázek. Důležitým podkladem pro zakázkovou metodu kalkulace je 

zpracování schématu kalkulace zakázky, jehož příklad je uveden v následujícím obrázku 

(Obr. 1.3): 

 

Obr. 1.3 – Schéma kalkulace zakázky 
51

 

1.3.7.3 Kalkulace vícestupňové 

Fázová metoda kalkulace je využívána ve výrobních procesech, u kterých dochází 

k sekvenčnímu předávání rozpracované výroby od počáteční do dokončující fáze.
52

 Tedy 

výrobu jednoho druhu finálního výkonu zajišťuje několik útvarů. Základní proces je rozdělen 
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do několika fází (viz Obr. 1.4), které se liší charakterem činností, objemem prováděných 

výkonů v jednotlivých časových úsecích a většinou také místem provádění.
53

 

Předmětem kalkulace tedy nejsou podnikové výkony v rámci jednotlivých výrobních fází. 

Kalkulace nákladů je zaměřena na výsledný produkt. V každé fázi výroby je aplikována 

prostá metoda kalkulace (viz bod 1.3.7.1) samostatně, a to z toho důvodu, že jednotlivými 

fázemi nemusí procházet při postupném zpracování produktu vždy stejný počet 

kalkulovaných výkonů. V každé fázi se určí náklady na kalkulovaný meziprodukt či 

polotovar. Součet nákladů na jednotku produkovaného výkonu za všechny fáze představuje 

pak náklady na jednotku konečného výkonu. Kromě proměnlivého množství vyráběných 

produktů se zjišťují a kalkulují náklady v každé fázi výroby také proto, že v každé fázi 

dochází ke vzniku nedokončené výroby.
54

 

Náklady vynaložené na činnosti a výkony předávané mezi jednotlivými fázemi jsou 

zachyceny v následujícím obrázku (Obr. 1.4): 

 

 

Obr. 1.4 – Schéma fázové metody kalkulace 
55
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Postupná (stupňová) metoda kalkulace je používána zejména ve zpracovatelském 

průmyslu, a to v těch výrobách, kdy produkt postupně prochází jednotlivými technologickými 

i organizačně oddělenými výrobními stupni. Výroba každého stupně zpravidla tvoří 

samostatně realizovatelnou produkci. Dokončený produkt se na všech stupních, kromě 

posledního, nazývá polotovarem (viz Obr. 1.5). 

Princip postupné kalkulace spočívá v tom, že stupeň přejímající polotovary 

z předcházejícího stupně eviduje tyto jako materiál a přidružuje jim své zpracovací náklady. 

Tímto způsobem se kumulují náklady jednotlivých stupňů a v posledním stupni jsou 

zachyceny všechny náklady na výrobek, tedy kalkulace celého výrobku.
56

  

Náklady hlavní činnosti se sledují dle jednotlivých stupňů a jsou mezi těmito stupni 

předávány, jak je patrné z následujícího schématu v rámci Obr. 1.5: 

 

Obr. 1.5 - Schéma postupné metody kalkulace 
57

 

1.3.7.4 Kalkulace sdružených výkonů 

V případě sdružených výkonů se jedná o zvláštní případ výroby dvou nebo více různých 

výrobků z jednoho druhu materiálu, u něhož se aplikuje přirážková kalkulace (bod 1.3.5.3). 

Sdružené výkony jsou na sebe vázány určitým způsobem zpracování výchozí suroviny nebo 

materiálu. Technologie zpracování vstupů určuje vznik několika různorodých produktů, které 

jsou na sobě závislé a jejichž vzájemný poměr nelze v průběhu výroby většinou ovlivňovat. 

Z hlediska kalkulace vznikají u sdružených výkonů náklady, které jsou sdruženým 

výkonům společné a nelze je při jejich vzniku vzájemně oddělit zvlášť pro každý výkon.
58
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1.3.8 Kalkulace podle způsobu ocenění 

Podle způsobu ocenění lze kalkulace členit na souhrnné a rozdílové.  

Souhrnné kalkulace zjišťují skutečné náklady úhrnnou částkou za jednotlivé položky. 

Dle Krčové, by bylo lépe tento typ kalkulací označit jako metody evidence a kalkulace 

nákladů. Přiměřenost vynaložených nákladů umožňují kontrolovat až po sestavení výsledné 

kalkulace, proto se nehodí pro běžnou, operativní kontrolu.
59

 

U rozdílových kalkulací se sledují nejen skutečné, ale i předem stanovené náklady 

(náklady rozpočtové, náklady plánované) a rozdíly mezi plánovanými a skutečnými 

náklady.
60

 Odchylky se analyzují podle příčin vzniku a odpovědnosti nebo i z hlediska využití 

výrobních činitelů. Rozdílové metody se používají převážně pro řízení přímých (jednicových) 

nákladů, a to v opakované (např. hromadné a sériové) výrobě s montážní technologií; méně v 

řízení režijních nákladů.
61
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2 CENOVÉ KALKULACE 

V odborné literatuře, bez výjimky, se lze dočíst, že kalkulace ceny vyjadřuje kalkulaci 

ceny výkonu, která obsahuje i kalkulovaný zisk. Charakteristické přitom je, že stanovené 

náklady a především kalkulovaný zisk se upravují dle prodejního záměru (získání dodávky 

v nabídkovém řízení), popřípadě podle důsledků, které by měl prodej výrobků pro podnik. 

Kalkulace ceny slouží ke zjištění nákladů a dalších faktorů tuto cenu ovlivňujících. 

Tvorba cen má spoustu aspektů. Pro efektivní kalkulace je potřeba mít dobrý přehled o 

struktuře nákladů. Jedině tak budou kalkulace relevantní. Dále je potřeba vhodně zvolit 

kalkulační jednici a rozvrhovou základnu.  

Například docent Janok ve své publikaci „Cenová stratégia“ píše, že cenové kalkulace 

mají zvláštní význam při diferenciaci cen, zejména pokud jsou poskytovány rabaty, které jsou 

závislé na požadovaných množstvích (množstevní rabaty).
62

 

Profesor Král se o cenové kalkulaci (kalkulaci ceny) zmiňuje jako o relativně samostatné 

oblasti rozhodovacích úloh. Od kalkulací nákladů se značně liší, a to zejména svým obsahem 

a celkovým přístupem k její tvorbě. Na rozdíl od kalkulace nákladů, kde jsou zobrazovány 

předpokládané nebo skutečně dosažené náklady, cenová kalkulace zobrazuje návratnost 

nákladů a tvorbu zisku ve formě výnosů. Obsahuje tedy kalkulovaný zisk nebo jinou veličinu 

vyjadřující požadovanou úroveň zhodnocení ekonomických zdrojů vložených do podnikání.
63

 

Cena výrobku je úzce spjata s fixními a variabilními náklady. Musí být tak vysoká, aby: 

 Uhradila variabilní náklady na jednotku výroby. 

 Přispěla k úhradě fixních nákladů - ty jsou hrazeny až při určitém objemu 

produkce. 

 Naplňovala základní smysl podnikání, to znamená, aby obsahovala zisk. 

Náklady pro účely výpočtu cenových kalkulací je nutné, z pohledu manažerského 

účetnictví, upravit o kalkulační náklady (viz bod 1.2.6) především pak o kalkulační odpisy, 

úroky a nájemné.  
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Pro potřeby výpočtu cenových kalkulací je vhodné provádět i oceňování jednicových 

nákladů dle manažerského účetnictví. Taktéž lze zvolit i odlišný způsob rozvrhování režijních 

nákladů než tomu je u předběžných či výsledných kalkulací. 

Jak je patrné z Obr. 2.1, který bývá často uváděn v odborné literatuře, je pro cenovou 

kalkulaci potřebná jiná základní informační základna než pro jiné druhy kalkulací. Při 

sestavování cenových kalkulací lze vycházet z kalkulací předběžných či výsledných, nebo 

tyto kalkulace mohou být používány jako kalkulace ceny. V literatuře jsem se setkala 

s obojím zařazením. 
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         Obr. 2.1– Informační základna pro ekonomické řízení a kontrolu hospodárnosti a efektivnosti 

výroby 
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2.1 Kalkulace prodejní ceny 

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

(viz Tabulka 1.2). Většina výkonů je určena k prodeji mimo podnik (externí výkony). Jejich 

cena vzniká v tržní ekonomice na základě vzájemného působení nabídky a poptávky. V 

tržních podmínkách se cenová kalkulace používá jako podklad pro jednání se zákazníky 

(odběrateli), pro nabídky do soutěží a výběrových řízení. Je-li cena určena jako maximálně 

dosažitelná na trhu a odběratel požaduje předložení kalkulace, je jejím cílem prokázat 

únosnost jednotlivých nákladových položek a zisku.
65

 

Jak již bylo řečeno na začátku bodu 2, Král kalkulaci ceny řadí do relativně samostatné 

kapitoly. Dle jeho názoru jde o informační nástroj cílové ceny finálního výkonu. Kalkulace 

ceny vychází z nákladů v jejich ekonomickém pojetí, obsahuje kalkulovaný zisk nebo jinou 

veličinu, vyjadřující požadovanou úroveň zhodnocení ekonomických zdrojů vložených do 

podnikání. Cílovou cenu lze vypočítat odečtením slev poskytovaných zákazníkům (viz 

Tabulka 2.2) a nákladů, které byly vynaloženy.
66

 

V prostředí tržního hospodářství je stanovení ceny za výrobek silně ovlivněno 

podmínkami trhu. Ceny vznikají objektivně, nikoli na základě propočtu, a pokud chce podnik 

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

hospodaření. Při stanovení prodejní ceny musí podnik vycházet z maximální přijatelné ceny 

pro zákazníka, zároveň však musí zjišťovat, jak tato cena hradí podniku jako dodavateli 

náklady na tvorbu a prodej výkonů a jak zajišťuje vlastní požadavky podniku na udržení a 

rozvoj podnikání (plánovaný zisk). Ačkoli se cena tvoří odvozením od užitných vlastností 

výrobků, podnik musí vytvářet vlastní „stínové“ kalkulace jako podklad pro rozhodování, zda 

přijmout či odmítnout zakázku.
67

 

2.2 Kalkulace cílových nákladů 

V literatuře je uváděna pod názvem Target Costing neboli cílené řízení nákladů. Tato 

metoda, jak píše např. Synek, vychází z toho, že cenu neurčují vzniklé náklady, ale trh. Z tržní 

ceny (konkurenční tržní ceny) a plánované ziskové přirážky se odvodí přípustné náklady, 

které je trh ochoten akceptovat. Pokud jsou podnikové náklady vyšší, musí být podrobeny 
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důkladné analýze a přizpůsobeny cílovým nákladům. Racionalizace se netýká jen výroby, ale 

i předvýrobních etap (marketingu, výzkumu, vývoje, zásobování, odbytu, controllingu, 

logistiky). Jejím hlavním cílem je snižování nákladů.
68

  

Na rozdíl od Synka, Král kalkulaci cílových nákladů řadí do propočtových kalkulací (Obr. 

1.2). Popisuje ji jako důležitý nástroj řízení nákladů v předvýrobní etapě. Jejím smyslem je 

stanovení předpokládaných nákladů výkonu, na základě jeho očekávané ceny a požadovaného 

zisku. Tím je vytvářen tlak na hledání možností, jak snížit nákladovou náročnost výkonu již 

ve fázi výzkumu a vývoje. Výsledkem by měl být takový finální výkon, který splňuje všechny 

požadavky zákazníků, ale jehož náklady a cena zajistí také požadovaný zisk pro výrobce.
69

 

Petřík uvádí, že při cílovém řízení nákladů se na základě průzkumu trhu přesně specifikují 

zákaznické požadavky na produkt i cílová tržní cena, která je stanovena plně na základě 

reálné poptávky. Požadovaná celková zisková marže je odvozena pouze od cílové prodejní 

ceny, stejně jako celkové cílové náklady produkce. Ty pak nemohou být z dlouhodobého 

hlediska překročeny, přičemž dlouhodobý horizont by se měl v ideálním případě shodovat s 

ekonomickým životním cyklem produkce. Tyto celkové cílové náklady se určí tak, že se od 

cílové prodejní ceny odečte požadovaná zisková marže a následně se stávají základním 

podnikovým kontrolním a plánovacím limitem.
70

 

V literatuře od Šoljakové se lze dočíst, že využití kalkulace cílových nákladů je vyšší 

v případě výroby složitých výrobků, ve výrobách s rozsáhlým výzkumem a vývojem, a 

v odvětvích s vyšší konkurencí. Kromě cílové ceny je třeba stanovit cílový zisk. Cílový zisk 

bývá vyjádřen procentem, které odpovídá požadovanému zhodnocení vložených prostředků. 

Šoljaková navrhuje odvození od cílové hodnoty ukazatele ROA (rentabilita aktiv). Můžeme 

také vyjít z cílové hodnoty ukazatele ROS (rentabilita tržeb), nebo jiného ukazatele.
71

 

Za hlavní přínos této metody lze považovat přenesení pozornosti manažerů od řízení a 

zlepšování podmínek ve výrobní fázi, do fáze vývoje. Již v této fázi je potřeba se snažit uvést 

do souladu design a konstrukci výrobku s požadavky zákazníků na přijatelnou cenu výrobku, 

která představuje „strop“ pro náklady podniku. 

 

                                                 
68

 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha: GRADA Publishing a. s., 2007. s. 115 
69

 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press s. r. o., 2010. s. 630 
70

 PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy - Manažerské účetnictví v praxi, Praha: Grada Publishing a. s.,   

    2005. s. 106 
71

 ŠOLJAKOVÁ, L. Manažerské účetnictví pro strategické řízení. Praha: Management Press s.r.o., 2003. s.73-75 



34 

 

Obecný postup sestavení kalkulace cílových nákladů lze popsat následujícími kroky:  

 Stanovení cílové ceny a očekávaného objemu prodejů nového druhu výrobku 

marketingovým průzkumem mezi jeho potencionálními spotřebiteli. 

 Odvození cílových nákladů tím, že se od očekávaných tržeb odečte požadovaná 

výnosnost (ziskovost), které chce podnik dosáhnout z daného druhu výrobku. 

 Srovnání cílových nákladů s vypočtenými předpokládanými náklady.
72

 

2.3 Kalkulační vzorce pro cenové kalkulace 

V bodě 1.2.7 je popsána struktura nákladů v kalkulaci, ale zde se zaměřím na kalkulační 

vzorce z pohledu využití pro cenové kalkulace.  

2.3.1 Všeobecný kalkulační vzorec 

Aby byl typový kalkulační vzorec (Tabulka 1.2) použitelný pro cenové kalkulace je 

potřeba jej upravit o prodejní cenu. Ve struktuře všeobecného kalkulačního vzorce (viz 

Tabulka 1.2) má cenová kalkulace (kalkulace ceny) odlišný vzhled než kalkulace nákladů. 

Kalkulační vzorec tohoto typu je používán v podnicích s hromadnou výrobou jednoduchého 

charakteru. 

Tabulka 2.1 – Všeobecný kalkulační vzorec 
73
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2.3.2 Retrográdní kalkulační vzorec 

Retrográdní kalkulační vzorec vyjadřuje zásadní rozdíl mezi kalkulací nákladů a kalkulací 

ceny, a tvoří tak základ nabídkového řízení nebo výchozí předpoklad pro jednání 

s odběratelem. Pro cenovou kalkulaci je tedy podstatně lépe využitelný než všeobecný 

kalkulační vzorec. 

Z tohoto vzorce lze zjistit, jak tržní cena pokrývá náklady výrobce (prodejce) a zda vytváří 

požadovaný zisk.
74

  

Cenová kalkulace zde vychází z úrovně zisku (resp. příspěvku na úhradu), kterou podnik 

musí generovat z cenových úprav (např. o slevy) a tuto hodnotu porovnává 

s předpokládanými náklady (viz Tabulka 2.2).  

Tabulka 2.2 – Retrográdní kalkulační vzorec 
75

 

 

2.3.3 Dynamický kalkulační vzorec 

I když je retrográdní kalkulační vzorec oproti všeobecnému pro cenové kalkulace lepší, 

pořád ještě není dostačující. Další možností pro tvorbu cenových kalkulací je využití 

dynamického kalkulačního vzorce. Tento je možno modelovat a přizpůsobovat změnám ve 

výrobě. Je možné v něm jednodušším způsobem zohlednit změny ve velikosti zakázky, kdy se 

v kalkulaci změní pouze variabilní náklady a fixní zůstanou stejné. 
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Tato forma kalkulace se využívá ve velkosériové výrobě. Převážně jako podklad pro 

ocenění vnitropodnikových výkonů předávaných na různé úrovně podnikové struktury. Jedna 

z jejích možných variant je popsána viz Tabulka 2.3.
76

 

Tabulka 2.3 - Dynamický kalkulační vzorec 
77

 

 

2.3.4 Kalkulační vzorec ABC 

Při tvorbě cenových kalkulací je nejlépe využít kalkulaci ABC, která vychází z toho, že 

režijní náklady nelze přepočítávat podle měřítek vyjadřujících objem. Je potřeba je alokovat 

podle dílčích činností (aktivit), základem rozlišení aktivit je určení příčiny vzniku nákladů.  

Metoda ABC při své aplikaci poskytuje široké spektrum informací o nákladech, 

činnostech, aktivitách, výkonech a nákladových objektech. Tyto náklady začaly být 

využívány nejen pro samotnou cenovou kalkulaci, ale i pro řízení činností prováděných 

v podniku a také pro restrukturalizaci podnikových procesů a aktivit.  
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Vedle toho, že je ABC kalkulace nástrojem, který slouží primárně k výpočtu nákladů na 

určitý nákladový objekt, je díky svým charakteristikám i velmi významným nástrojem 

nákladového řízení. Slouží ke snižování nákladů a jejich optimalizaci.
78

 

Tento vzorec je převážně využíván všude tam, kde je složitý výrobní proces a je nutné 

rozlišit (přiřadit) náběh nákladů k jednotlivým činnostem. Je vhodný pro malosériovou či 

kusovou výrobu. Kalkulační vzorec ABC je uveden již v Tabulce 1.3. Pro potřeby cenových 

kalkulací jsou na konci tohoto vzorce přidány kalkulační položky, ve kterých je uvedena 

prodejní cena a hospodářský výsledek – Zisk / Ztráta. 
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI BONATRANS 

GROUP a. s. 

Pro zpracování diplomové práce jsem si vybrala společnost BONATRANS GROUP a. s. 

se sídlem na ulici Revoluční 1234 v Bohumíně. Dle obchodního rejstříku, je tento podnik 

zapsán u Krajského soudu v Ostravě od 31. 3. 2006 pod spisovou značkou B 3173,               

IČ: 27438678.
79

 

3.1 Představení společnosti 

Akciová společnost BONATRANS GROUP má již více jak padesátiletou tradici a je 

nástupnickou organizací firmy Bonatrans a. s. Společnost patří k nejvýznamnějším výrobcům 

železničních dvojkolí a jejich dílů na světě. Ve srovnání se světovou konkurencí se časem 

vypracoval do pozice největšího výrobce železničního dvojkolí v Evropě s nejkomplexnějším 

výrobním sortimentem. Společnost je spolehlivým partnerem národních i soukromých železnic, 

městských dopravních podniků, výrobců, opraven a provozovatelů kolejových vozidel v téměř 70 

zemích světa. 

BONATRANS GROUP a.s. je jediným českým výrobcem železničních dvojkolí, náprav, kol, 

obručí a kotoučů, a jejich výroba představuje 99% výnosů společnosti. V rámci svých vedlejších 

podnikatelských činností dále provozuje ubytovací služby, provádí výzkum a vývoj v oblasti 

přírodních, technických a společenských věd, vyrábí plastové a pryžové výrobky, poskytuje 

software a poradenství v oblasti hardware a software atd.  

Společnost je součástí koncernu BONATRANS GROUP HOLDING B. V., který drží 100% 

jejich hlasů a je tak jediným akcionářem. Výstavba společnosti BONATRANS GROUP a.s. byla 

financována emisí 6 ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1 mil. Kč, společnost tedy 

disponuje základním kapitálem ve výši 6 mil. Kč. V současné době zaměstnává okolo 1300 

zaměstnanců. 

3.2 Historie společnosti 

Historicky první zmínka počátku výroby dvojkolí a jejich částí je z roku 1965, kdy 

společnost Železárny a drátovny Bohumín začaly s výstavbou Závodu železniční dvojkolí. V 
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roce 1965 závod vyrobil první náhradní díly a nástroje pro válcovnu kol. Roku 1966 byla 

zahájena výroba na válcovně kol a obručí a kovárně náprav.  V roce 1967 opustila novou 

obrobnu první opracována kola, nápravy a smontovaná dvojkolí. Hlavní produkci v té době 

tvořila železniční dvojkolí dodávaná tuzemským zákazníkům a na trhy střední Evropy. 

Po revoluci v roce 1989 nastaly zásadní změny tržních podmínek. Ztráta tradičních 

východních trhů přinutila hledat nová odbytiště v zemích západní Evropy, ale i mimo ni.  

V roce 1993 vybudovala a certifikovala německá inspekční společnost TUV CERT pro 

závod systém jakosti, který odpovídal normám EN ISO 9001, díky tomuto kroku firma 

získala certifikáty systému řízení jakosti od společnosti Lloyd`s Register Assurance Company 

a Association of American Railroads a další certifikáty, osvědčení od soukromých a státních 

železničních společností, včetně výrobkových certifikátů. 

Roku 1997 byla zahájena výstavba nových hal pro obrábění kol a montáž dvojkolí, pro 

zajištění dalšího dynamického rozvoje. Nová pracoviště byla pak uvedena do provozu v 

polovině roku 1998. Následně došlo k založení společnosti BONATRANS a. s., kdy byl 

Závod železniční dvojkolí od společnosti ŽDB a. s. zcela osamostatněn a veškerá aktiva, 

práva a závazky byly převedeny na tuto společnost k 1. 10. 1999. 

V následujícím období společnost ve velké míře expanduje na zahraniční trhy a rozvíjí své 

obchodní aktivity. Investicemi do nových technologií výrazně posunuje své produkční 

možnosti. V roce 2007 dosahuje obrat společnosti devítinásobku obratu v roce 1991. 

3.3 Výrobní sortiment 

Společnost BONATRANS GROUP a.s. vyrábí železniční dvojkolí, kola, nápravy a obruče 

pro všechny typy kolejových vozidel. Výrobky jsou určeny pro montáž do nových vagónů 

nebo jako náhradní díly pro údržbu stávajícího vozového parku. Výrobky společnosti se 

vyznačují velmi různorodým uplatněním – od lokomotiv, přes osobní a městskou dopravu, až 

po nákladní a speciální vagóny. Dvojkolí je dodáváno spolu s různými typy ložiskových 

systémů, brzdových kotoučů, převodovek, popřípadě tlumičů hluku. Veškerý sortiment se 

vyrábí v různých provedeních dle příslušných norem cílové železnice. Firma nabízí výrobky 

vlastní konstrukce nebo výrobky dle dokumentace zákazníka. Výzkum a vývoj patří mezi 

nejdůležitější oddělení podniku a ve spolupráci s vysokými školami vyvíjí nejen nová 

konstrukční řešení, ale vyvíjí i nové materiály pro výrobu jednotlivých komponent. 
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Výrobní sortiment společnosti musí splňovat náročné požadavky zákazníků, zejména v 

oblasti kvality a bezpečnosti, to znamená, že veškeré výrobky společnosti jsou vyráběny a 

dodávány zásadně dle mezinárodních předpisů železniční unie UIC nebo předpisů 

jednotlivých železničních správ. Dále s ohledem na životní prostředí, soustředí 

BONATRANS GROUP a.s. velkou pozornost na problematiku hluku, což je důležité zejména 

v aplikaci pro městskou a hromadnou dopravu.  

Přehled výrobního sortimentu společnosti BONATRANS GROUP a. s.:  

 Nápravy běžné nebo hnací (standardní, duté, molybdenované). 

 Kola (surová, opracovaná): 

 monobloky železniční (holé, s brzdovými kotouči, s tlumičem); 

 monobloky tramvajové; 

 pryží odpružená kola; 

 kotouče pro složená kola; 

 Obruče (lokomotivní, vozové, tramvajové). 

 Dvojkolí běžná nebo hnací (s brzdovými kotouči, ložiskovými domky, 

převodovkou). 

3.4 Výrobní proces 

Výrobní proces ve společnosti probíhá ve dvou ucelených technologických celcích, 

kterými jsou teplá část a obrobna. 

Teplá část podniku je z technologického hlediska rozdělena na válcovnu a kovárnu. 

Válcovna je souhrnný název pro přípravu vsádky, válcovnu a zušlechťovnu, kde jsou 

vyráběna surová kola, obruče a kotouče. Výroba probíhá na dvou linkách, na lince monobloku 

a lince obručí. Výrobní proces zahrnuje výrobu surových kol, náprav a obručí ze surového 

materiálu. BONATRANS GROUP a. s. vyrábí přes 300 typů surových kol a 200 typů obručí, 

a to i v malých sériích. 

Obrobna je určena ke strojírenskému opracování surových výrobků za studena. 

Opracování probíhá na lince náprav, na lince kol a lince obručí. I zde se vyskytuje možnost 

výstupu pro odběratele, v podobě opracovaných samostatných součástí jako jsou volná kola a 

volné nápravy. Obrobna podniku je vybavena více obráběcími centry pro kola i nápravy, což 

zajišťuje souběžnou výrobu různých sortimentů. V průběhu celého obrábění jsou výrobky 
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identifikovány čárovými kódy, pomocí kterých jsou zaznamenávány provedené operace, ale i 

doprovodné informace.  

Po ukončení se kola vyvažují na vyvažovacích strojích. Dále se kola i nápravy podrobují 

nedestruktivním zkouškám, které zajišťují, že ve výrobcích nejsou žádné povrchové či vnitřní 

vady.  

Nápravy a kola určené k montáži do dvojkolí pokračují do montážní linky, kde dojde ke 

slisování částí ve dvojkolí. Dvojkolí mohou být buď holá, nebo osazená příslušenstvím, např. 

brzdovými kotouči, ložiskovými domky, u hnacích dvojkolí i převodovkou. 

3.5 Majetková struktura a vývoj tržeb 

Stručné zachycení majetkové struktury společnosti BONATRANS GROUP a. s. v období 

let 2008 – 2011 je zachycen viz Tabulka 3.1. Tyto informace jsou veřejně dostupné ve 

výročních zprávách v Obchodním rejstříku vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.  

Jak je z následující tabulky patrné, v roce 2010 došlo k navýšení dlouhodobého majetku, a 

to jako důsledek změn ve vlastnické struktuře skupiny. BONATRANS GROUP a. s. získala 

100% podíl ve společnosti ŽDB GROUP a. s., který v roce 2011 prodává své mateřské 

společnosti BONATRANS GROUP HOLDING B. V. 

Tabulka 3.1 – Rozbor struktury majetku v celých tis. Kč 
80

 

 
 

2008 2009 2010 2011 

AKTIVA CELKEM 3 684 106 3 624 117 5 742 562 3 893 546 

     Dlouhodobý majetek 1 019 149 1 192 977 3 676 596 1 605 957 

     Oběžný majetek 2 587 125 2 372 510 2 033 317 2 270 145 

     Ostatní aktiva 77 832      58 630 32 649 17 444 

PASIVA CELKEM 3 684 106 3 624 117 5 742 562 3 893 546 

     Vlastní kapitál 1 044 044 1 505 807 3 390 570 1 209 926 

      Cizí zdroje 2 639 882 2 118 310 2 351 986 2 677 771 

      Ostatní pasiva 180               0 6 5 849 

  

Vývoj tržeb 

Poptávka na železničním trhu je závislá na hospodářském cyklu domácí i světové 

ekonomiky. A tak se ani této firmě nevyhnuly dopady světové hospodářské krize. Zákazníci 
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požadovali přesun dodávek objednaného sortimentu na pozdější dobu nebo rušili zakázky. 

Přesto se však úroveň tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb udržuje v objemech nad 

úrovní 5 mld. Kč (viz Obr. 3.1). Velmi významným faktorem ovlivňující dosahované tržby 

společnosti je také vývoj měnového kurzu koruny vůči zahraničním měnám, zejména euru, 

neboť se společnost značně orientuje na vývoz své produkce. 

 

 

Obr. 3.1- Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb v tis. Kč 
81

 

3.6 Personální obsazení a organizační struktura 

Personální obsazení 

Společnost BONATRANS GROUP a.s. je stabilní firmou a i přes dopady světové 

hospodářské krize, zaměstnává v průměru vyrovnaný počet zaměstnanců, který naopak 

každým rokem mírně stoupá, jak je patrné z následující tabulky (Tabulka 3.2). 

Tabulka 3.2 – Průměrné stavy zaměstnanců 
82

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

Stavy dělnických profesí 859 911  937 950 993 

Stavy THP pracovníků 288 295 302 305 306 

Celkový stav zaměstnanců 1 147 1 206 1 239 1 255 1 299 

 

Organizační struktura  

Jménem společnosti BONATRANS GROUP a.s. jednají členové představenstva. Řídí 

společnost prostřednictvím liniové organizační struktury, která je založena na principu 

jednoznačně určeného vedoucího pracovníka pro každého zaměstnance. Dále je organizační 

struktura společnosti charakteristická centralizovanou koncentrací rozhodovacích oprávnění 
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do pravomocí vrcholového vedení. Na Obr. 3.2 je uvedeno organizační schéma, které graficky 

vyjadřuje formální organizační strukturu společnosti. Jak je ze schématu patrné, 

představenstvo řídí, přes generálního ředitele, osm organizačních útvarů.  

Organizační strukturu, znázorněnou na následujícím obrázku, lze označit za plochou.  

 

Obr. 3.2 – Organizační schéma BONATRANS GROUP a. s.
83
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4 METODIKA VÝPOČTU CENOVÝCH KALKULACÍ VE 

SPOLEČNOSTI BONATRANS GROUP a. s. 

Současná metodika tvorby plánových a nabídkových kalkulací vychází z kalkulačního 

vzorce ABC (Activity Based Costing), který je v různých obměnách používán zhruba od 

poloviny 90. let. Kalkulační vzorec je popsán v příloze č. 1 této práce. 

Kalkulace ABC mapuje a nákladově oceňuje procesy a aktivity společnosti a přiřazuje 

náklady objektům s použitím skutečných fyzických výkonů prováděných činností a aktivit. 

Smyslem této metody je přiřazení nákladů vztahové veličině ovlivňující jejich výši a dochází 

tak k oddělenému řízení fixních a variabilních nákladů. Následně dochází k přiřazení nákladů 

finálním výkonům. Pro metodu jsou důležitá data z účetnictví, analýza a definice procesů a 

aktivit, měření a přepočty.  

Postupem kalkulace ABC v podniku je přiřazení nepřímých nákladů jednotlivým 

aktivitám na základě vztažné veličiny, která určuje způsob přepočtu nákladů zjištěných z 

účetní evidence na jednotlivé aktivity. Dále se zjistí celkové náklady na dané aktivity, vymezí 

se vztažná veličina a stanoví se náklady na jednotku aktivity. Následně se z nákladů na 

jednotku aktivity a objemu jednotek určí náklady na nákladový objekt (na výkon, na 

zákazníka).  

Základními vstupními údaji jsou technickohospodářská norma (THN) výrobku (především 

spotřeba materiálu), pracnost výrobku ohodnocená normovačem časovou normou, 

technologické palivo a technologická energie, náklady na speciální výrobní pomůcky – 

nástroje (SVP) a ostatní normovaný materiál.  

Pro všechny stupně kalkulace je shodný kalkulační vzorec s tím, že surový výrobek 

vstupuje jako polotovar vlastní výroby do kalkulace opracovaného výrobku a opracovaný 

výrobek vstupuje jako polotovar do kalkulace zakázky. 

4.1 Základní pojmy 

Pro definování metodiky výpočtu cenových kalkulací ve společnosti BONATRANS 

GROUP a. s. je nutno vymezit základní používané pojmy. 
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Ve společnosti BONATRANS GROUP a. s. je předmětem kalkulace (kalkulační jednicí) 

tzv. produkt, jímž jsou veškeré výkony (zakázky, výrobky), které jsou výstupem výrobního 

procesu směrem mimo závod. 

Přímé náklady: 

 Náklady přímo přiřaditelné produktům (kalkulačním jednicím). Tyto přímé 

náklady jsou dále rozděleny na: 

 Přímé jednicové náklady, které jsou přiřaditelné až na jednotku kalkulační 

jednice (např. spotřeba základního materiálu, polotovarů, odpadu atd.). 

 Přímé režijní náklady, které nejsou přiřaditelné na jednotku kalkulační 

jednice, ale jen s výrobou kalkulačních jednic přímo souvisí (např. přímé 

mzdy, dopravné výrobků atd.). Na konkrétní kalkulační jednici, se tyto 

náklady rozvrhují pomocí vztažných veličin. 

Nepřímé náklady: 

 Náklady režijního charakteru, které se podílejí se na zhotovení produktu a nejsou 

zjistitelné na konkrétní kalkulační jednici, proto se musí na danou kalkulační 

jednici rozvrhnout. Tyto náklady jsou ve společnosti BONATRANS GROUP a. s. 

dále děleny na: 

 Výrobní – jsou to nepřímé náklady tzv. hlavních (výrobních) středisek (viz 

Příloha č. 2), u kterých existuje příčinná souvislost s jejich vynaložením při 

výrobě jednotlivých produktů (kalkulačních jednic). Tato příčinná 

souvislost je definována v rámci tzv. Vztažných veličin, které slouží 

k rozvržení celkových nepřímých nákladů na jednotlivé kalkulační jednice. 

 Nevýrobní – jedná se o nepřímé náklady nevýrobních (obslužných) 

středisek, které jsou na jednotlivé kalkulační jednice rozvrhovány pomocí 

alokačních klíčů, které již nemusí vyjadřovat příčinnost těchto nákladů 

s výrobou jednotlivých produktů (např. střediska spojená se správou a 

řízením závodu). 

Celkové náklady produktu - součet přímých a nepřímých nákladů daného produktu. 

Náklady na jednotku produktu - rozdíl mezi celkovými náklady produktu a celkovým 

množstvím měrných jednotek daného produktu. 
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Primární náklady: 

 Prvotní (externí) náklady přímo zaúčtované na nákladové středisko ve finančním 

účetnictví.  

 Nezahrnují vnitropodnikové náklady. 

Sekundární náklady: 

 Vnitropodnikové náklady, které vznikají v důsledku mezistřediskových předávek 

výkonů. 

 Příkladem těchto nákladů je např. vnitropodnikové zúčtování nájmu ploch, na 

základě vnitropodnikové sazby za m
2
 a užívaných ploch. 

Celkové náklady nákladového střediska - součet primárních a sekundárních nákladů 

nákladového střediska. 

Vztažná veličina (VV): 

 Tato veličina je používána u přímých a nepřímých režijních nákladů výrobního 

charakteru. 

 Vztažné veličiny se používají ve dvou případech, a to pro převod: 

 výkonů z vedlejších středisek na střediska hlavní; 

 nákladů z hlavních středisek na kalkulační jednice (výrobky). 

 Vztažná veličina je veličina vyjadřující příčinnou souvislost s předávkami výkonů 

mezi středisky. V těchto případech vyjadřuje naturální hodnotu předaného výkonu. 

 Příkladem vztažné veličiny jsou metry čtvereční u nákladových středisek typu 

budovy, člověkohodiny u nákladových středisek údržby, strojohodiny u 

nákladových středisek obráběcích strojů, kusy u nákladových středisek typu 

expedice, apod. 

Kalkulační sazba: 

 Režijní náklady na jednotku výkonu nákladového střediska (např. na hodinu práce 

nákladového střediska údržby, strojohodina střediska Tunelové pece, atd.). 

 Jedná se o podíl celkových nákladů nákladového střediska a celkovou hodnotou 

vztažné veličiny předanou nákladovým střediskem za určité období. 

Nákladová střediska - elementární jednotky, které jsou příčinou a místem vzniku 

nákladů. 
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Alokační klíč – v podobě poměrového čísla. Nevyjadřuje souvislost mezi nákladem a 

předaným výkonem. Je používán k rozvrhování nepřímých režijních nákladů nevýrobního 

charakteru. 

4.2 Rozdělení nákladových středisek 

Členění nákladů podle středisek uvnitř podniku vychází z organizační struktury podniku 

(závody, skupinová střediska, střediska, provozy pracoviště, výrobní linky atd.) a z charakteru 

činnosti, kterou dané středisko má (výrobní servisní, správní). V závislosti na charakteru 

nákladového střediska a jeho vztahu k ostatním objemům nákladového a kalkulačního 

systému lze nákladová střediska ve společnosti BONATRANS GROUP a. s. rozdělit na: 

 Hlavní výrobní nákladová střediska: 

 Výkony hlavních nákladových středisek jsou přímo měřitelné ve vztahu 

k produktům a jsou jim předávány na základě specifických vztažných 

veličin (člověkohodiny, strojohodiny, atd.). 

 Náklady hlavních nákladových středisek v sobě zahrnují taktéž náklady 

pomocných, resp. smíšených nákladových středisek. 

 Příkladem takovéhoto nákladového střediska je válcovací trať, kde je 

vykazován čistý provozní čas podle jednotlivých výrobků, nebo 

Karuselová pec (VV – strojohodiny). 

 Vedlejší nákladová střediska: 

 Výkony vedlejších nákladových středisek nemají přímý vztah 

k produktům, ale k jiným, tzv. přijímajícím nákladovým střediskům, na 

které své náklady přenášejí. 

 Příkladem je nákladové středisko provozní údržby, jehož výkony 

(odpracované hodiny) nejsou měřitelné ve vztahu k výrobku, nýbrž ve 

vztahu k výrobnímu nákladovému středisku, na kterém je opravovaný stroj 

evidován. 

 Dalšími příklady jsou nákladová střediska typu budovy, šatny, sklady 

režijního materiálu, seřizovači, vnitrozávodová doprava a výrobní 

nákladová střediska typu „společné“ (např. společné válcovny, společné 

linky kol apod.). 
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 Společná nákladová střediska: 

 Nákladová střediska, která mohou dodávat své výkony (vztažnou veličinu) 

jak na jiná nákladová střediska, tak zároveň i na produkty. 

 Zde lze zařadit všechna nákladová střediska služeb, která poskytují výkony 

interně i externě (např. nákladová střediska pomocných provozů). 

Celkový počet nákladových středisek se v současné době, ve společnosti BONATRANS 

GROUP a. s., pohybuje okolo 300. 

4.3 Definování skupin a stupňů kalkulací  

Kalkulace ve společnosti BONATRANS GROUP a. s. probíhají ve třech základních 

fázích, a to: 

 surový výrobek; 

 opracovaný výrobek; 

 zakázka. 

Aby bylo jasně rozlišitelné, které náklady jsou spojeny s výrobou a které náklady jsou 

spojeny až s prodejem, jsou definované kalkulační jednice dále rozděleny do dvou hlavních 

skupin:   

 Výroba: 

 kalkulace polotovaru – rozumí se jím výstup jednotlivých výrobních 

stupňů, který je určen k dalšímu zpracování v následujících výrobních 

stupních za účelem finalizace výrobku; 

 kalkulace výrobní zakázky – finální výrobek vyrobený dle přesně 

specifikovaných požadavků konkrétního zákazníka; 

 Obchod: 

 kalkulace obchodní zakázky. 

4.3.1 Kalkulační stupně 

Kalkulace nákladů na výrobu polotovaru a výrobní zakázky umožňuje sledování a 

vyhodnocování výrobních nákladů samostatně za jednotlivé polotovary, výrobní zakázky, kdy 

každý polotovar či výrobní zakázka tvoří samostatnou kalkulační jednici.  
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Ve společnosti BONATRANS GROUP a. s. je používána metoda postupné (stupňové) 

kalkulace. Výroba finálního produktu (výrobku) probíhá ve třech vzájemně navazujících 

stupních: 

 válcování (kola, obruče, kotouče) a kování (nápravy); 

 opracování (obrábění); 

 finalizace. 

Dochází i k situacím, kdy konkrétní výrobek nemusí projít všemi výrobními stupni, 

vždy však musí být zachována posloupnost výrobních stupňů. V rámci prvního a druhého 

výrobního stupně vzniká polotovar, který v závislosti na definovaném technologickém 

postupu představuje vstup pro navazující výrobní stupeň nebo finální výrobek určený 

k prodeji zákazníkovi. V rámci třetího výrobního stupně již vždy vzniká finální výrobek. 

4.3.1.1 Válcování a kování 

Válcování a kování je prvním výrobním stupněm, při kterém vzniká surový výrobek 

(surové kolo, surová obruč, surová náprava). V této fázi výroby je vyroben polotovar, který je 

až na výjimky „anonymní“ a lze jej použít jako vstup pro více druhů polotovarů stupně 

následujícího. Také může vstupovat přímo do kalkulace finálního výrobku již určeného 

k prodeji zákazníkovi. Tento případ nastává v situacích, kdy je zákazníkem požadován 

výrobek bez opracování. 

Výroba válcováním a kováním probíhá opakovaně v různých výrobních dávkách na 

základě výrobních příkazů a vykazuje svým charakterem případy hromadné výroby. Tímto 

postupem vzniká identický produkt, který je označen číslem tvářecího či kovacího postupu, 

ale zpravidla ještě nemá vazbu na konkrétní obchodní zakázku. 

Kalkulační jednicí, na kterou se sledují a kalkulují náklady za příslušné časové období 

(bez ohledu na počet výrobních příkazů), je surový výrobek jednoznačně identifikovatelný 

osmimístným kódem, který se skládá z kódu sortimentu (např. kola „MŽ“, obruče „OB“, 

nápravy „NA“) a čísla tvářecího či kovacího postupu. 

4.3.1.2 Opracování 

V tomto stupni dochází k opracování (obrábění) polotovarů vstupujících z předchozího 

výrobního stupně(surových výrobků) a vzniká další polotovar, a to opracovaný výrobek 

(opracované kolo, opracovaná obruč, opracovaná náprava). Opracovaný výrobek je pak opět 
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vstupem pro další, navazující výrobní stupeň (finalizace výrobku), kde jako volný díl 

představuje finální výrobek určený k prodeji nebo pokračuje ve výrobním procesu přes 

montážní linku a tvoří součást finálního výrobku v podobě smontovaného dvojkolí.  

Výroba na provozu obrobna má převážně charakter zakázkové výroby, kdy jednotlivé 

polotovary postupně prochází různými dílčími operacemi v závislosti na přesných 

parametrech budoucího finálního výrobku specifikovaných v technickém výkresu. Většina 

polotovarů druhého výrobního stupně je tak v podstatě jedinečná, přesto existují i případy, 

kdy tentýž opracovaný výrobek je vstupem pro dvě i více zakázek. V této fázi výroby je již 

známa vazba na konkrétní obchodní zakázku, i zde však může být v případě objemných 

zakázek jeden výrobek vyráběn na základě více výrobních příkazů.  

Kalkulační jednicí, na kterou se sledují a kalkulují náklady za příslušné časové období 

(bez ohledu na počet výrobních příkazů), je opracovaný výrobek, který je jednoznačně 

identifkovatelný šestnáctimístný ID kódem. Pro identifikaci volného kola je používáno 

označení „MZH“ či „MZO“, podle toho zda se jedná o kolo hrubované či opracované, kola 

určeného do dvojkolí „MZD“, volné nápravy „VNH“ či „VNO“, nápravy do dvojkolí „NOD“ 

atd. Dále následuje číselný kód a na konci této řady je označení jakosti (např. 

MZH111.03.00R7T). 

4.3.1.3 Finalizace 

Do tohoto výrobního stupně spadají veškeré operace, které je nezbytné provést na 

polotovarech vstupujících z předchozích výrobních stupňů tak, aby vznikl finální výrobek 

připravený k expedici zákazníkovi. Rozsah jednotlivých operací je již specifický pro 

konkrétní výrobní zakázky.  

V případě výroby dvojkolí se jedná především o montáž, jejíž podstatou je smontování 

opracovaných výrobků (kola, náprava) do jednoho finálního výrobku (smontované dvojkolí). 

Součástí tohoto procesu může být i montáž komponentů, při které je na dvojkolí montováno 

další příslušenství (ložiskové systémy, brzdové kotouče, tlumiče hluku apod.). Dané 

kompoonenty nejsou vyráběny ve společnosti BONATRANS GROUP a. s., ale jsou externě 

nakupovány nebo si je dodává sám zákazník.  
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Dále jsou v rámci třetího výrobního stupně prováděny různé dokončovací práce (barvení, 

povrchové úpravy) a činnosti související s přípravou výrobku k expedici zákazníkovi (balení, 

nakládka, přejímací kontrola apod.).  

Kalkulační jednicí, na kterou se sledují a kalkulují náklady za příslušné období je výrobní 

zakázka, která je identifikovatelná dle označení, začínajícího „Z_“ a následuje interní číslo 

zakázky (např. Z_48.2002/52). 

4.3.1.4 Kalkulace polotovarů a výrobní zakázky 

Kalkulace polotovarů jednotlivých kalkulačních stupňů je sestavována do úrovně 

„výrobních nákladů“, v tomto ocenění vstupují polotovary jako „polotovar vlastní výroby“ do 

kalkulace polotovaru následujícího kalkulačního stupně nebo přímo do kalkulace výrobní 

zakázky (viz Obr. 4.1). 

 

Obr. 4.1 - Kalkulace a postup polotovarů výrobními stupni 
84

 

Kalkulace výrobní zakázky vychází z dílčích kalkulací polotovarů jednotlivých 

výrobních stupňů, kterými výrobek v závislosti na jeho typu a technologickém postupu 

prochází. Kalkulace výrobní zakázky zahrnuje veškeré náklady na montáž, dokončovací 

práce, náklady na přípravu výrobku k expedici zákazníkovi a náklady útvarů se 

zprostředkovanou vazbou k výrobě (např. útvar výrobního ředitele, útvar technického ředitele, 

útvar nákupního ředitele apod.). 

Kalkulace nákladů na kalkulační jednici je prováděna v kalkulačním systému ATACALC 

a tento využívá datovou základnu jednotlivých výrobních provozů společnosti (finanční 

účetnictví, operativní výrobní evidence atd.). 

                                                 
84
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4.3.1.5 Kalkulace obchodní zakázky 

Obchodní zakázkou je chápán každý nový obchodní případ, ať se již jedná o jednorázovou 

či opakovanou výrobu konkrétního výrobku přesně specifikovaného technickým výkresem 

dodaným zákazníkem nebo zhotoveným ve společnosti dle požadavků zákazníka (výrobní 

zakázka) a jeho prodej konkrétnímu zákazníkovi dle podmínek sjednaných s daným 

zákazníkem v uzavřené kupní smlouvě (přepravné, provize apod.).  

U dlouhodobějších obchodních případů, kdy je uzavírána rámcová smlouva na opakované 

dodávky, se výroba uskutečňuje na základě zákazníkem potvrzené dílčí objednávky (tj. 

odvolávky na uzavřenou rámcovou smlouvu), pro účely vyhodnocování nákladů se však za 

kalkulační jednici považuje rámcová smlouva, tzn. zakázka jako celek. U rámcových smluv 

uzavřených na období delší než jeden rok bude z technického hlediska nezbytné zakázku na 

konci roku „uzavřít“ (v systému) a pro další rok založit zakázku „novou“, tak aby bylo možné 

v příslušném roce zakázku vyhodnotit z hlediska rentability.  

Obchodní zakázka je jednoznačně identifikovatelná podle svého evidenčního čísla, které 

je shodné s číslem výrobní zakázky (např. 48.2002/52). Jediný rozdíl spočívá v tom, že 

v rámci kalkulačního systému je u výrobní zakázky používán navíc kód „Z_“, kdežto u 

obchodní zakázky je číslo bez tohoto příznaku. 

Do kalkulace obchodní zakázky vstupují náklady z kalkulace zakázky výrobní, ke které 

jsou připočítány další náklady a režie, jak je patrné z Obr. 4.2. 

 

 

 

 

Obr. 4.2 – Přebírání nákladů z výroby do kalkulace obchodní zakázky 
85
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4.4 Sběr informací pro sestavení plánových kalkulací  

Jelikož jsou roční plánové kalkulace jedním z hlavních informačních zdrojů pro výpočet 

cenových (nabídkových) kalkulací, je nutné rovněž definovat sběr informací a podkladů pro 

sestavení těchto kalkulací. Tyto podklady vycházejí z ročního finančního plánu a v průběhu 

roku se nemění.  

Plánové kalkulace jsou sestavovány na celkové plánované množství (dobré kusy). 

Vzhledem k charakteru výroby, je součástí celého procesu také stanovení plánovaných kusů 

předávek mezi jednotlivými výrobními stupni. 

4.4.1 Informace z obchodního úseku 

Pro sestavení plánových kalkulací jsou nejdůležitější informace z obchodního úseku. Tyto 

jsou zasílány na oddělení controllingu formou obchodního plánu, jako soubor MS Excel. 

Z této lze vyčíst veškerá data týkající se plánovaných zakázek, ať již je to země určení, 

teritorium, odběratel, dodací podmínky a kód i s detailním popisem výrobku (tvářecí či kovací 

postupy, THN). Dále se z něj dozvíme hmotnosti daného sortimentu, plánované kusy včetně 

rozdělení na kvartální prodeje a taktéž celkovou plánovanou prodejní cenu. Pokud se jedná o 

zahraničního odběratele, je zde taktéž uvedena měna a plánovaný roční kurz. 

Další informací z obchodního úseku je plán provizí, které se váží přímo k plánovaným 

zakázkám. 

4.4.2 Informace z technického úseku 

Pracovníci controllingu obchodní plán dále rozpracují do většího detailu a zasílají jej na 

technický úsek. Kde technologové, dle daných THN, rozepíší postup výroby. Z jejich tabulky 

lze vyčíst kusy, číslo a název operace, stroj, na kterém by se daný sortiment měl opracovávat, 

pracnost v hodinách na kus a taktéž zmetkovitost. Pro, vesměs každý výrobek, existují 

alternativní postupy výroby a technologové navrhnou nejjednodušší a nejrychlejší postup. 

Neřeší ovšem vytíženost strojů, toto je již v kompetenci logistiky. 

4.4.3 Informace z logistiky 

Dle podkladů z technického úseku, zpracuje útvar logistiky detailní plán výroby. Kde 

musí pracovníci útvaru zohlednit možnosti výroby, v návaznosti na využití výrobních kapacit 

a plánované odstávky či opravy strojů. Každý stroj a nákladové středisko má tedy 
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naplánovanou výrobu dle daných plánovaných THN, včetně kusů a času opracování. Z tohoto 

detailu lze zjistit počet kusů, které projdou daným střediskem, a v této návaznosti se vypočítá 

vztažná veličina. Pokud sortiment není možné, z jakýchkoli důvodů (kapacitních, výrobních, 

atd.), vyrobit v BONATRANS GROUP a.s. musí naplánovat i výrobu v kooperaci. 

4.4.4 Informace z úseku řízení jakosti 

Úsek řízení jakosti (ÚŘJ) při tvorbě kalkulací musí především stanovit plánovaný počet a 

druh prováděných zkoušek a délce jejich trvání (dle časové normy). 

Zkoušky jsou dvojího druhu, a to: 

 nedestruktivní – jen přístrojem (ultrazvuk, magnetoskopie, defektoskopie atd.); 

 destruktivní – dochází ke zničení výrobku (zkouška tvrdosti, pádem, tahem, 

úderem, v ohybu atd.) 

4.4.5 Informace údržby 

 Úsek údržby vytvoří plán celkového objemu oprav pro každý jednotlivý provoz zvlášť, a 

to pro elektroúdržbu, zámečníky atd. Při sestavování plán vychází ze skutečnosti předchozích 

let. Zde taktéž zohledňují plánované opravy, rekonstrukce i modernizace strojů. 

Náklady na každý hmotný investiční majetek jsou evidovány dle pracovních příkazů. 

Odpracované hodiny se ocení roční kalkulační sazbou (režijní přirážkou) a takto dostaneme 

výši fixních nákladů. Pokud se k těmto nákladům připočítají náklady na materiál, přímé 

mzdy, popřípadě nakupovaná údržba, dostaneme přímé náklady údržby. 

4.4.6 Informace z ekonomického úseku 

Pracovníci controllingu podklady z ostatních úseků zpracují a doplní o další informace, a 

to především z účetnictví. Do kalkulací musí být zahrnuty všechny náklady, spotřeby 

materiálu, služeb apod. 

Další položkou, plánovanou oddělením controllingu, jsou odpisy. V současné době se 

dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odepisuje dle odpisového plánu, podle kterého je 

majetek zařazován do skupin pro odepisování dle zákona č.586/92 Sb., O daních z příjmu 

včetně doplňku. Doba životnosti hmotného majetku je tedy dána zákonem a pro výpočet výše 

odpisů je používán účetní modul v systému SAP.  
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Tyto odpisy však neodpovídají posouzení skutečného opotřebení a reálné doby životnosti, 

k tomuto účelu jsou zavedeny odpisy kalkulační. Posouzení reálné doby životnosti je 

v případě společnosti BONATRANS GROUP a.s. odvozena z praktické zkušenosti a 

technicko – ekonomických podmínek (stupněm vytěžování kapacit). 

Dalším prvkem, který značně deformuje nákladový vztah hmotného investičního majetku 

a výrobek, je majetek pořizovaný formou finančního leasingu s následným odkupem 

pronajaté věci. U tohoto majetku takto pořizovaného se pro potřeby kalkulačních odpisů 

vychází z předpokládané doby životnosti a z celkové hodnoty, kterou má společnost zaplatit 

formou finančního leasingu. 

     V obou případech je hodnota kalkulačních odpisů stanovena jako podíl pořizovací ceny a 

předpokládané doby životnosti. Pro účely výpočtu kalkulací to v praxi probíhá tak, že jsou u 

tohoto majetku nejprve zaúčtovány odpisy účetní, které se posléze odečtou a připočítají se 

odpisy kalkulační. 

Controlling spadá dle organizačního členění pod ekonomický úsek a všechny získané 

informace zpracovává do souborů, které jsou přípravou pro import do programu ATACALC.  

 V oblasti přímých jednicových nákladů výrobního charakteru (základní materiál, 

polotovary vlastní výroby atd.) vychází z plánované spotřeby, stanovené na základě THN a 

plánovaných cen. V oblasti přímých režijních nákladů se vychází z plánované výše nákladů 

na dopravné, provize, balící materiál atd. 

Náklady nepřímé výrobního charakteru (zpracovací režie) jsou stanoveny na bázi 

plánované kalkulační sazby jednotlivých výrobních středisek a plánované vztažné veličiny 

střediska potřebného k výrobě na daném nákladovém středisku. A nepřímé náklady 

nevýrobního charakteru (správní a obchodní režie) jsou určeny na základě plánované přirážky 

jednotlivých typů režií ke zvolené rozvrhové základně v plánované výši. 

4.5 Výpočet cenových kalkulací 

Cenové (nabídkové) kalkulace jsou sestavovány v průběhu roku pro výrobky nebo 

zakázky, které nebyly zkalkulovány v rámci ročního plánu či na zcela nové výrobky, které ve 

společnosti nebyly vyráběny. Slouží především jako podklad pro cenotvorbu a následné 

rozhodování o případném přijetí či odmítnutí příslušné zakázky na obchodním oddělení. Dále 
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jsou nabídkové kalkulace využívány pro ocenění zásob vlastní výroby u nových výrobků, 

které nelze přiřadit k žádné již existující výrobkové skupině.  

Cenové kalkulace jsou sestavovány na základě: 

 Poptávaného objemu výroby (prodeje). 

 THN pro položky přímých (jednicových) nákladů (základní materiál, polotovary). 

 Plánovaných cen vstupů (použitá cena zůstává neměnná v průběhu celého roku). 

 Plánovaných režijních nákladů nákladových středisek, resp. vypočtených 

plánovaných kalkulačních sazeb režijních nákladů z ročního plánu. 

Princip sestavení nabídkové (cenové) kalkulace je obdobný jako v případě kalkulace 

plánové. Hlavní principy tvorby nabídkové kalkulace jsou následující: 

 Nabídkové kalkulace jsou sestavovány na jeden kus výrobku. 

 Kalkulace jsou sestavovány dle kalkulačního vzorce, který je v příloze č. 1 této 

práce. 

 Kalkulace je standardně sestavována jako kalkulace výrobní zakázky (tzn. do 

úrovně výrobních nákladů); v této podobě je podkladem pro finanční účtárnu i 

obchodní oddělení; v případě požadavku lze sestavit i kalkulaci obchodní zakázky 

(za předpokladu znalosti informací o přímých odbytových nákladech apod.). 

 V oblasti přímých (jednicových) nákladů vychází z THN spotřeby a aktuálních cen 

vstupů, ve specifických případech lze stanovit cenu individuálně (př. poptávka na 

zakázku s dobou realizace za 2 roky). 

 V oblasti nepřímých (režijních) nákladů využívá plánované kalkulační sazby a 

plánované režijní přirážky vypočtené v systému ATACALC v rámci výpočtu 

ročních plánových kalkulací výrobků. 

Nabídkové kalkulace jsou sestavovány na základě podkladů od všech zúčastněných 

útvarů, jak je popsáno v bodě 4.5.1. Zbývající potřebné informace zajišťuje přímo oddělení 

controllingu, zpravidla na základě podkladů použitých pro sestavení ročních plánových 

kalkulací.  

4.5.1 Sběr informací pro sestavení cenových kalkulací 

Sběr informací vychází z požadavků jednotlivých podnikových úseků, které jsou pak 

podkladem pro sestavení kalkulací. Probíhá pomocí elektronické podpory, kdy prvotní 

požadavek je vložen na intranet pracovníky obchodního úseku v podobě evidenční karty. Po 
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té se k danému případu vyjádří všechny dotčené úseky, aby bylo posléze možno zkalkulovat 

daný případ. 

4.5.1.1 Informace z obchodního úseku 

Informace z obchodního úseku (OÚ) jsou základem pro úspěšnou tvorbu cenových 

kalkulací. Na základě požadavků zákazníka zpracuje obchodní zástupce poptávku. Tuto 

následně předá v prvé řadě na technický úsek (TÚ), který určí, zda je možné, dle dané 

specifikace zákazníka, vůbec tyto požadavky uspokojit. 

Pokud je firma schopna daným požadavkům dostát, tak jak již bylo řečeno, OÚ je 

prvotním článkem pro zadání poptávky do evidenčního systému. Pro identifikaci daného 

případu je nutno zadat základní informace jako jsou evidenční číslo případu, číslo zakázky, 

odběratel, země určení. Dále je nutno vyspecifikovat požadované množství výrobku, jakost 

materiálu, způsob opracovaní a doložit výkresovou dokumentaci, ať již dodanou zákazníkem 

nebo zpracovanou konstruktéry BONATRANS GROUP a. s. 

Pro ekonomický úsek (EÚ) jsou důležité informace z OÚ pro ocenění přímých nákladů na 

zakázku. Jde především o informace o druhu a formě úhrady dopravného, výši provize, výši 

pojištění, bankovních a celních poplatcích a ostatních finančních nákladech spojených 

s konkrétní kalkulovanou zakázkou. Dále jsou to informace o nákupu příslušenství a 

komponentů a místě jejich montáže. 

4.5.1.2 Informace technického úseku 

Pokud je dodána výkresová dokumentace zákazníkem, je tato podkladem k vyjádření TÚ. 

Je taktéž možné použití výkresů společnosti BONATRANS GROUP a. s. či návrh nového 

designu a nakreslení výkresu dle specifikace a požadavků zákazníka. Pro výpočet kalkulací 

dodává technický úsek dva základní typy informací, a to: 

 množství a druh přímého materiálu; 

 určení technologické cesty výroby. 

Přímým materiálem se v této fázi rozumí spotřeba základního materiálu (oceli) včetně 

normované předváhy v kg na kus a výskytu jednotlivých druhů odpadů v kg/kus, určení 

jakosti a technickohospodářské normy (THN). Výpočet THN probíhá automatizovaně jako 

součást výpočtu kalkulace a to přímo na počet kusů dané zakázky. Mezi přímý materiál taktéž 

spadají speciální výrobní pomůcky - nástroje (SVP), kdy pracovníci TÚ musejí určit procento 
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novosti daného výrobku, a tím procento kalibrace a výroby nástrojů, které daný výrobek 

zatíží.  

Druhým okruhem informací je určení technologické cesty výroby na jednotlivých 

nákladových střediscích včetně druhu a délky operace, především na obrobně, které jsou 

následně předány oddělení odměňování EÚ.  

Taktéž je potřeba TÚ určit počet a druh příslušenství a komponentů, které případně budou 

na výrobek montovány. 

4.5.1.3 Informace z výrobního úseku a logistiky 

Důležitým údajem pro sestavení kalkulací je informace z logistiky, která spadá pod 

výrobní úsek, zda výroba bude probíhat ve firmě BONATRANS GROUP a. s. nebo zda bude 

řešena výrobou v kooperaci. Pokud by šlo o výrobu v kooperaci, musí být určena cena za kus 

nebo na zakázku, která bude poté navedena do přímých nákladů. Taktéž je nutné určit cenu 

přepravy výrobků, která je nedílnou součástí kooperace. 

Dále jsou nutné údaje VÚ o výrobě tvářecího postupu (TVP) na provozu teplé části. A to 

v tom smyslu, že je nutno určit, zda počet kusů TVP na kalkulovanou zakázku bude vyráběn 

samostatně či v rámci kampaně s další zakázkou. Toto rozlišení je nutné pro určení velikosti 

vztažné veličiny. Čas opracování je určen buďto samostatnou dobou válcování či kování nebo 

dobou válcování či kování, ke které se přičte čas přestavby na daný tvářecí postup. 

Pokud by daný výrobek byl opracováván na mechanických dílnách (MD) je nutno 

výrobním úsekem určit typ pracovního příkazu, na který bude provedeno opracování výrobku 

na MD. 

V neposlední řadě je potřeba vyjádření a určení počtu kusů příslušenství montovaných na 

výrobek dané zakázky. 

4.5.1.4 Informace z řízení jakosti 

Úsek řízení jakosti (ÚŘJ) i při tvorbě těchto kalkulací musí stanovit počet a druh 

prováděných zkoušek a délce jejich trvání (dle časové normy). 
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4.5.1.5 Informace z ekonomického úseku 

Aby bylo možné určit hodnotu vztažné veličiny, jsou na úseku controllingu zpracovávány 

podklady o délce pobytu každého kusu výrobku při tepelném zpracování v tunelových a 

žíhacích pecích. Tyto informace se připravují do výkazů na nákladová střediska odpovídající 

těmto pecím.  

Dle podkladů z výrobního úseku controlling taktéž dodává informace o průměrných 

časech potřebných na přestavby na střediscích Karuselové peci, Kovacího a děrovacího lisu, 

Linky monobloků, Linky obručí, Krokové ohřívací peci, Kalícího lisu a řezacího stroje. 

Ceny příslušenství a komponentů, se oceňují dle skladových karet metodou FIFO
86

 ze 

spotřeby ze skladu příslušenství. 

Ceny vstupního materiálu (oceli) se určují dle plánovaných cen, dle dodavatelů a 

jednotlivých jakostí. 

Oddělení odměňování stanoví, dle technology vytýčeného technologického postupu 

opracování a normočasů na určená nákladová střediska, množství vztažné veličiny na 

jednotlivé operace. 

Oddělení controllingu shromažďuje všechny potřebné údaje z jednotlivých úseků a na 

jejich základě sestaví nabídkovou kalkulaci s využitím kalkulačních sazeb jednotlivých 

nákladových středisek. 

4.5.2 Příprava a zpracování podkladů 

Jak již bylo řečeno, všechny tyto informace jsou vepsány do evidenční karty umístěné na 

intranetu a na jejich základě všech, zpracovává pracovník controllingu nabídkové kalkulace. 

Veškeré podklady pro sestavení nabídkové kalkulace (s výjimkou kalkulačních sazeb a 

režijních přirážek) jsou zpracovány a připraveny v MS Excel (soustava předdefinovaných 

tabulek), odkud jsou exportovány do kalkulačního systému ATACALC za účelem výpočtu 

vlastní nabídkové kalkulace. 
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4.5.2.1 Surový výrobek 

Ve fázi surového výrobku se, dle přiložené THN, do těchto tabulek vypisuje označení 

tvářecího či kovacího postupu (např. MŽ111.03, NA100.00). Dalšími údaji jsou hmotnost 

špalku (v kg), hmotnost výrobku (v kg), předváha, odpady (koncový, třísky, propal atd. 

v kg/t) a požadované označení jakosti. Dále je to počet kusů traťové výroby a počet kusů 

předávek, kde je zohledněna zmetkovitost či případné kusy potřebné na zkoušky.  

Pokud se jedná o nový sortiment nebo sortiment již dlouhou dobu nevyráběný, je v THN 

uvedeno procento kalibrace na výrobu nových nástrojů, které jsou na výrobu daného výrobku 

potřeba. Jde o podíl nákladů na výrobu nástrojů a počtu poptávaného množství. Z tohoto 

podílu je pak vypočteno dané procento kalibrace. 

Taktéž se musí uvézt druh tepelného zpracování, zda jde o kalení či žíhání. Jako poslední 

údaj je hmotnostně a dle druhu tepelného zpracování podobný tvářecí či kovací postup.  

4.5.2.2 Opracovaný výrobek 

Taktéž v této fázi se dle THN vypisují údaje do předdefinovaných tabulek. Jako prvotní 

informace je THN kód daného sortimentu (např. MZH111.03.00R7T, VNO100.08.00A1N). 

Dalším údajem je THN surového výrobku, který do opracovaného vstupuje formou 

polotovaru. 

Poté jsou to samozřejmě hmotnosti, a to jak surového (z předchozí fáze), tak hmotnost 

výrobku po opracování v kg. Tak jako u surového i zde se objevuje údaj o předváze, 

hmotnostech odpadů, které vznikají při opracování na všech strojích, kterými daný výrobek 

prochází atd. 

Na základě vyjádření TÚ je určena technologická cesta výroby na jednotlivých strojích, 

včetně druhu a délky operace. Každý stroj či skupina strojů s podobnými výkony a délkou 

opracování, má své nákladové středisko, na které je z plánu navedena kalkulační sazba, 

včetně mezd a pojištění pracovníků, na těchto strojích pracujících. 

Pokud se některá z operací provádí v kooperaci, je nutné náklady spojené s touto 

kooperací navést na daný výrobek. Tyto se zapíší jako přímý náklad na kooperace do tabulek 

natvrdo. Jedná se především o operace vrtání či molybdenování náprav, nebo válcování 

obručí malých průměrů. 
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4.5.2.3 Fáze – Zakázka 

V této fázi jsou dvě alternativy, a to: 

 zakázka ze surového či opracovaného výrobku – v tomto případě se již nikde 

žádné informace nezapisují a tato operace je již nadefinována v tabulce a probíhá 

automaticky při tvorbě kalkulace na surový či opracovaný výrobek; 

 zakázka na dvojkolí. 

Pokud jde o dvojkolí, jeho výroba i výpočet kalkulace probíhá až v této třetí fázi. Existuje 

další předdefinovaná tabulka pro linku montáže, kde se opět uvádí THN kód požadovaného 

sortimentu a THN opracovaného kola a nápravy, které jsou pro výrobu daného typu dvojkolí 

použity. I zde je potřebný údaj od technologů o časové normě potřebné k nalisování dvojkolí, 

která se uvede k danému stroji, na dané středisko. 

Pokud je požadavek zákazníka na montáž ložiskových domků, brzdových kotoučů, 

tlumičů hluku či převodovek, taktéž zde je uváděn čas potřebný na namontování těchto 

komponentů.  

Tímto krokem je ukončen proces zadávání údajů a následuje, jak již bylo řečeno na 

začátku bodu 4.5.2, import zpracovaných údajů do programu ATACALC pro samotný 

výpočet kalkulací. 

4.6  Příklad výpočtu kalkulační sazby 

Kalkulační sazby se ve společnosti BONATRANS GROUP a. s. používají u přímých 

režijních a nepřímých režijních nákladů. Pro ukázku výpočtu kalkulační sazby jsem vybrala 

nákladové středisko (NS) 11321, což je skupina strojů typu ATP a RTK (viz Příloha č. 2), 

kterých je celkem 6.  

Z důvodu utajení citlivých dat společnosti BONATRANS GROUP a. s., jsou následující 

použité hodnoty zkresleny koeficientem. 

4.6.1 Přímé režijní náklady 

Přímé režijní náklady zjistíme z účetnictví. Tyto náklady sice přímo souvisí s výrobou 

kalkulační jednice, ale na jednotku kalkulační jednice nejsou přidělitelné a z tohoto důvodu 

jsou rozvrhovány pomocí vztažných veličin. 
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Ukázka hodnoty přímých režijních nákladů na nákladové středisko (NS) 11321 je 

zobrazena viz Tabulka 4.1. 

Tabulka 4.1 – Přímé režijní náklady NS 11321 
87

 
 

NS Účet Název účtu Hodnota 

11321 502120/M Spotřeba technologické elektrické energie 1 623 276 

11321 521100/M Přímé mzdy výrobních dělníků včetně prémií a příplatků  3 555 610 

11321 524220/M Zákonné zdravotní pojištění k přímým mzdám 320 005 

11321 501220/M Spotřeba normovaného materiálu - nástroje 4 183 700 

11321 524110/M Zákonné sociální pojištění k přímým mzdám 888 903 

Celkem 10 571 494 

4.6.2 Nepřímé režijní náklady 

Nepřímé režijní náklady jsou náklady společně vynaložené na celé kalkulované množství 

produktů a nelze je jednoznačně stanovit na kalkulační jednici (produkt). Tak jako přímé 

režijní náklady, tak i nepřímé režijní náklady nákladového střediska 11321, jsou získány 

z účetnictví. Tyto jsou přímo zaúčtovány na analytických účtech tohoto střediska.  

Celková výše nepřímých režijních nákladů na nákladovém středisku 11321 (viz Tabulka 

4.2) je v tomto případě zaúčtována ve výši 17 270 851,-Kč.  

Tabulka 4.2 -  Nepřímé režijní náklady NS 11321 
88

 
 

Nákladové středisko 
 

Účet 
 

Název položky 
 

Hodnota 

11321 511100 Externí náklady – oprava HIM 2 618 974 

11321 501350 Spotřeba olejů a mazadel 192 600 

11321 501270 Ochranné pomůcky 134 820 

11321 501240 Spotřeba nářadí 32 100 

11321 524200 Zákonné zdravotní pojištění 412 549 

11321 524100 Zákonné sociální pojištění 1 145 970 

11321 551KO Kalkulační odpisy 2 372 464 

11321 . 

. 

.   

11321 521300 Mzdy režijních pracovníků + prémie 3 681 870 
 

Celkem 17 270 851 

 

4.6.3 Vztažné veličiny 

Pro určení celkového množství vztažných veličin je zapotřebí znát celkovou plánovanou 

výrobu produktů a spotřebu hodin daného produktu na daném stroji (viz Tabulka 4.3). 
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Spotřeba času při výrobě, je dána technickohospodářskou časovou normou na každý produkt, 

kterou určuje normovač.  

Tabulka 4.3 – Časová spotřeba na NS 11321 
89

 

 

NS 
 

Označení výrobku 
 

Spotřeba hodin 

11321 MZD111.70.00R7T 1 188 

11321 MZD217.07.00R7T 918 

11321 MZD255.16.00ER7 1 148 

11321 MZH122.41.00IRS 15 451 

11321 MZH155.13.00R3N 2 452 

11321 MZH155.22.00ER7 1 180 

11321 MZH155.30.00CLSB 1 198 

11321 MZH164.00.1AER7 3 658 

11321 MZH212.05.31ER7 2 568 

 . 

. 

.  

11321 MZO217.10.01ER7 2 739 

Celková spotřeba hodin 48 250 

 

4.6.4 Výpočet kalkulační sazby 

Kalkulační sazbou se rozumí hodnota režijních nákladů na jednotku kalkulační jednice, 

která je dána jako podíl mezi celkovými náklady nákladového střediska a celkovou hodnotou 

vztažné veličiny předanou nákladovým střediskem za určité období. 

Kalkulační sazba se vypočítá sečtením přímých režijních nákladů (bod 4.6.1) a nepřímých 

režijních nákladů (bod 4.6.2) a tento celkový součet se následně vydělí velikostí vztažné 

veličiny (bod 4.6.3).  

       č í                 
 ří é   ž   í  á              ří é   ž   í  á        

    ž á     č            
   

       č í                
                     

      
         č     

Takto se vypočte výše kalkulační sazby na 1 hodinu na daném středisku, v tomto případě 

na nákladovém středisku 11321. 
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5 NÁVRH ZPŘESNĚNÍ METODIKY VÝPOČTU CENOVÝCH 

KALKULACÍ VE SPOLEČNOSTI BONATRANS GROUP a.s. 

Kalkulační systém společnosti BONATRANS GROUP a. s. je propracovaný a ve své 

podstatě přesný. Ale všude se dá něco vylepšit a zpřesnit. Po prostudování všech vazeb a 

provázaností jsem shledala některé reálné možnosti zpřesnění. 

Doposud sestavování cenových kalkulací vycházelo z ročního plánu, kde byly dány 

plánové ceny materiálu, odpadů, energií atd. V dnešní době, kdy jsou ceny na trhu nestabilní, 

je nutné veškerá data a ceny aktualizovat, což současný způsob, kdy cenové kalkulace vychází 

z plánových, neumožňuje. 

V prvních měsících po sestavení plánu je možné, pro sestavování cenových kalkulací, 

vycházet z kalkulací plánových. Jako zpřesnění výpočtu cenových kalkulací ve společnosti 

BONATRANS GROUP a. s. navrhuji, aby se minimálně od druhého čtvrtletí pro sestavování 

těchto kalkulací vycházelo z kalkulací výsledných.  

V současné době se výsledné kalkulace sestavují a vyhodnocují po ukončení roční 

závěrky. Aby bylo možno výsledné kalkulace používat jako podklad pro kalkulace cenové, 

musel by se interval výpočtu výsledných kalkulací zkrátit.  

Výsledné kalkulace, lze sestavovat měsíčně, vždy po skončení účetní uzávěrky za 

příslušný měsíc, kdy jsou k dispozici skutečné náklady a výnosy, které jsou přiřaditelné 

k zakázkám a výrobkům dokončeným či uzavřeným v daném měsíci. V podmínkách 

BONATRANS GROUP a. s., kde existuje složitý výrobní proces procházející několika 

fázemi, při velkém objemu nakupovaného materiálu, nástrojů apod. se může stát, že některé 

faktury od dodavatelů mohou dojít se zpožděním. Pak by nebylo možno danou zakázku 

správně vyhodnotit. Proto by bylo, dle mého názoru, nejschůdnějším řešením sestavování 

výsledných kalkulací v intervalu za jednotlivá čtvrtletí v postupu od počátku roku.  

Zavedení tohoto systému by znamenalo pro oddělení controllingu další, časově náročnou 

práci. Je proto nutná pomoc a spolupráce všech zúčastněných oddělení při přípravě podkladů, 

pro možnost zpracování výsledných kalkulací. Jedním z hlavních předpokladů pro pravidelné 

a včasné sestavení kalkulací je zabezpečení kvalitní datové základny. 
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Dalším důležitým bodem je propojení všech informačních systémů, které jsou v podniku 

zavedeny, tak aby byly podklady relevantní a nedocházelo k výpadkům dat v evidenci a 

následnému složitému dohledávání. Nebo alternativně, zvolení nového a vhodného 

informačního systému, který toto propojení umožní. 

5.1 Podklady pro výpočet výsledných kalkulací 

Aby mohly být výsledné kalkulace použity jako cenová základna pro cenové kalkulace, je 

nutné dodržovat takovou metodiku výpočtu výsledných kalkulací, která bude shodná 

s metodikou výpočtu plánových kalkulací. 

Z informačního systému SAP se pro potřeby výpočtu výsledných kalkulací musí převézt 

údaje o realizovaných a expedovaných zakázkách. Z dalších provozních oddělení dále pak 

převést jak skutečné náklady a výnosy v detailu za jednotlivá střediska a analytické účty, tak 

údaje naturální hodnoty spojené s výrobou vztahující se k výrobě daného střediska 

(člověkohodiny, strojohodiny). 

5.1.1 Oddělení statistiky 

Pro úspěšné sestavení výsledných kalkulací je potřeba, aby oddělení statistiky dodalo 

oddělení controllingu operativní evidenci materiálového toku (spotřeby oceli na jednotlivé 

zakázky).  

Jelikož spotřeba základního materiálu tvoří nejvýznamnější položku v rámci kalkulačního 

vzorce, je tudíž nutné sledování skutečné spotřeby tohoto materiálu, ale také odpadů dle 

jednotlivých kalkulačních jednic. Výpočet spotřeby odpadů pak vychází ze skutečného 

objemu odpadu, počtu kusů zmetků atd. a je oceňován aktuálními cenami (z finančního 

účetnictví - SAP) za prodej šrotu dle jednotlivých druhů odpadu (třísky, koncový odpad, 

zmetky atd.).  

Dalším podkladem z oddělení statistiky je evidence rozpracované výroby a pohybu 

polotovarů mezi jednotlivými fázemi výroby.  Na základě informačních podkladů z linky kol 

a linky náprav lze vyčíst předávky z teplé části (fáze výroby 1 – surový) na obrobnu (fáze 

výroby 2 – opracování).  
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5.1.2 Evidence výroby 

Jednotlivé provozy, na základě evidence výroby pomocí čárových kódů, poskytnou 

pracovníkům controllingu informace o skutečném náběhu nákladů na jednotlivá střediska a ti 

přiřadí výkony na dané zakázky. Nejde jen o náklady spojené s výrobou samotnou, ale i o 

mzdové náklady jednotlivých pracovníků (zaměstnanců i externích pracovníků), kteří se na 

této výrobě přímo podíleli. 

Z teplé části výroby jde o evidenci přípravy vsádky, kovárny, válcovny a kooperací 

(informační podklady válcovny). Dalším podkladem je evidence žíhacích a tunelových pecí, z 

které se vypočítá doba procesu žíhání na tvářecí postup (TVP) v minutách.  

Pokud jde o příslušenství a další komponenty používané a spotřebované při výrobě 

v daném období, je výše nákladů určována na základě výdeje ze skladu komponentů.  

Technologická energie rovněž vychází ze skutečné spotřeby zaúčtované na příslušných 

analytických účtech a nákladovém středisku.  

Dalším podkladem z výroby je skutečná spotřeba barev, tuků zajišťovacího materiálu atd., 

která připadá na kus vyrobeného výrobku. 

5.1.3 Přímé odbytové náklady 

Přímé odbytové náklady zahrnují skutečné náklady na dopravné, provize, balící a 

zajišťovací materiál. Rovněž do této kategorie spadají různé finanční poplatky, jako jsou 

například bankovní poplatky spojené se zajištěním výroby či poplatky za akreditivy. 

Dopravné za přepravu výrobků k zákazníkovi pro jednotlivé zakázky jsou stanoveny na 

základě zkušeností z minulých přijatých faktur za dopravu a se znalostí aktuálních 

přepravních tarifů. V případě, že se vystavená faktura vztahuje k více zakázkám 

přepravovaným současně, je nutno vypočítat podíl každé zakázky na této přepravě. 

Výše vyplacených provizí je taktéž rozúčtována dle faktur od zprostředkovatelů a 

přidělená na jednotlivé zakázky. 
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5.1.4 Režie 

Rovněž je nutné do výsledných kalkulací zahrnout veškeré režie, které nabíhají na 

konkrétní polotovary (výrobky). 

Jedná se o zásobovací režii, což jsou náklady nákladových středisek typu skladů 

vstupního materiálu. Tyto jsou ve výsledné kalkulaci jednotlivých polotovarů (výrobků) 

stanoveny na bázi skutečné přirážky z hodnoty skutečně vydaného materiálu pro výrobu 

daného polotovaru (výrobku). 

Zpracovací režie výrobku, se týká všech hlavních nákladových středisek typu stroje či 

linky. Jsou stanoveny na základě kalkulační sazby střediska a skutečného doby opracování 

potřebné k výrobě daného polotovaru (výrobku). 

Odbytová režie se týká středisek, která se zabývají přípravou výrobků k expedici 

zákazníkovi. Základem pro výpočet této režie je kalkulační sazba příslušného střediska a 

skutečně vyexpedované počty kusů výrobků v rámci jednotlivých zakázek. 

Správní režie výrobních úseků se týká především středisek řízení jakosti a závisí na 

počtu hodin provedených zkoušek pro jednotlivé zakázky a hodinové sazby. 

Obchodní režie je ve výsledné kalkulaci obchodní zakázky stanovena na základě 

skutečné přirážky na korunu skutečně dosažených tržeb dle podkladů z fakturace.  

Závodová správní režie souvisí se správou a řízením závodu. Je rozvržena do 

jednotlivých obchodních zakázek pomocí přirážky na korunu nepřímých nákladů. 
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ZÁVĚR 

Kalkulace patří mezi klasické nástroje vnitropodnikového ekonomického systému řízení, 

jejichž úkolem je poskytnout informace o nákladech, které byly v souvislosti s konkrétními 

výkony vynaloženy. Znalost nákladů na výrobu jednotlivých výrobků je velmi důležitá pro 

výpočet cenových kalkulací.  Pomocí kalkulace nákladů lze v různých časových intervalech 

porovnávat jejich vývoj, kontrolovat rentabilitu a hospodárnost výkonů, stanovit rozpočty 

vnitropodnikových útvarů a také stanovovat vnitropodnikovou cenu výkonů.  

Cenové kalkulace jsou základním nástrojem pro tvorbu cen, sloužící jako podklad 

k cenovým vyjednáváním se zákazníkem. Nákladově orientovaná cena je nejjednodušší a 

nejčastěji používanou metodou kalkulace ceny. 

Každý podnik působící na trhu vynakládá úsilí k tomu, aby v konečném důsledku dosáhl 

zisku. Aby mohl zisku dosahovat, musí prodávat své výkony, ze kterých mu plynou tržby. 

Peněžním vyjádřením směnné hodnoty výkonu je cena. Ať již podnik při stanovení své 

cenové politiky použije nákladově, poptávkově či konkurencí orientovanou tvorbu cen svých 

výrobků, vždy musí zjišťovat, jaké jsou jeho vlastní náklady jednotlivých výkonů. Odpovědi 

na otázku, zda se daný výrobek vyplatí při určité ceně prodávat, či za jakou nejnižší možnou 

cenu je podnik schopen výrobek vyrobit, lze účinně zjistit dle vypočtené cenové kalkulace. 

Tyto kalkulace jsou pak podkladem ať již při účasti v poptávkových řízeních, či při zkoumání 

efektivnosti hospodaření podniku a řízení faktorů ovlivňujících výnosnost vloženého 

vlastního kapitálu.   

Obecným cílem této diplomové práce je objasnění metodiky výpočtu cenových kalkulací 

na teoretické úrovni a posléze v praktické části ve společnosti BONATRANS GROUP a. s. 

Zpracováním diplomové práce byly splněny všechny čtyři cíle ze zadání. 

Prvním cílem práce bylo definování teoretických zásad kalkulačního systému. Tento cíl je 

plněn v prvním bodě této práce. Jsou zde popsány základní pojmy týkající se kalkulací a dále 

pak kalkulační systém a jeho využití. Následuje členění nákladů, kalkulační náklady a 

struktura nákladů v kalkulacích. Další část prvního bodu je zaměřena na kalkulační postupy a 

jejich členění z různých hledisek. 

Druhý cíl, a to vymezení cenových kalkulací v odborné literatuře, je zpracován v bodě 2. 

Cenové kalkulace jsou v odborné literatuře, bez výjimky, popisovány jako kalkulace ceny 



69 

 

výkonu, která zahrnuje i kalkulovaný zisk. V tomto bodě jsou popsány dvě zásadní dělení 

těchto kalkulací na kalkulaci prodejní ceny a kalkulaci cílových nákladů. Rovněž jsem zde 

porovnala použitelnost kalkulačních vzorců k výpočtu cenových kalkulací. 

Třetím cílem bylo definování současné metodiky výpočtu cenových kalkulací ve 

společnosti BONATRANS GROUP a.s. Tento bod je plněn ve čtvrtém bodě. Jsou zde 

popsány základní pojmy, členění nákladových středisek, dělení skupin a stupňů kalkulací 

v této společnosti. Dále je zde popsán sběr informací z různých úseků, sloužící jako základna 

pro výpočet kalkulací, a také příprava a zpracován podkladů pro tyto kalkulace. V neposlední 

řadě je zde ukázka výpočtu kalkulační sazby pro vybrané nákladové středisko 11321. 

Hlavním cílem diplomové práce je návrh zpřesnění metodiky výpočtu cenových kalkulací 

ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. Po prostudování dané problematiky v odborné 

literatuře a ve společnosti BONATRANS GROUP a. s. navrhuji, aby se při výpočtu cenových 

kalkulacích nevycházelo celý rok jen z dat plánových kalkulací, což je současná praxe, ale 

aby se od 2. čtvrtletí vycházelo z výsledných kalkulací, které odráží skutečné ekonomické 

podmínky běžného roku. 
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PŘÍLOHA č. 1 - Kalkulační vzorec  

V této příloze je popsán kalkulační vzorec ABC používaný v BONATRANS GROUP a.s. 

včetně rozborů přímých a nepřímých nákladů jednotlivých fází výrobků. 

01 Základní (přímý) materiál 
Materiál, který vstupuje do výrobku a tvoří jeho základní část 

(podstatu) – spotřeba oceli dané jakosti (monoblok, kontislitek).  

Tato položka je pouze u kalkulace 1. stupně (surový výrobek). 

02 Ostatní přímý materiál 

 

Komponenty pro dvojkolí (brzdové kotouče, ložiskové domky) a 

ostatní příslušenství (koncové desky, šrouby, pojistné plechy), 

které nejsou dodány přímo zákazníkem.  

Tato položka je naplněna jen v kalkulaci 3. stupně (výrobní 

zakázka). 

03 Polotovary vlastní výroby 

 

Výrobky ze stejné nebo jiné produkce, které ještě neprošly všemi 

výrobními stupni a musí být proto dokončeny nebo kompletovány 

do finálních výrobků v dalším výrobním procesu. 

Tato položka je naplněna v kalkulaci 2. či 3. stupně. 

04 Kooperace, náklady na prodej 

 

Náklady na kooperace z důvodu nedostatku vlastních kapacit nebo 

kooperace operací, pro které nemá společnost potřebné strojní 

vybavení a kvalifikované zaměstnance.  

V současné době může být tato položka naplněna v kalkulaci 

polotovaru 1. výrobního stupně (surový výrobek – frézování 

obručí, výroba speciálního typu kol) a 2. výrobního stupně 

(opracovaný výrobek – vrtání náprav, molybdenování sedel). 

05 
 

Vsádka = 01 + 02 + 03 + 04 

06 Odpad 

 

Výnosy z prodeje odpadu, který vzniká při výrobě výrobku 

na jednotlivých výrobních stupních. Výnosy tedy snižují náklady 

na přímý materiál spotřebovaný při zhotovování 

polotovaru/výrobku.  

Tato položka bude naplněna pouze v kalkulaci polotovaru 1. a 2. 

výrobního stupně (surový výrobek či opracovaný výrobek). 

07 Ryzí vsádka = 05 - 06 

08 Technologické energie 

 

Energie spotřebovaná k výrobním účelům (elektrická energie, 

plyn, stlačený vzduch, užitková voda).  

Tato položka bude naplněna v kalkulaci všech výrobních stupňů. 

09 Režijní materiál normovaný 

 

Materiál sloužící k vytvoření specifických vlastností výrobku 

(barvy, kyslík, acetylén, tuky), zajišťovací materiál (podkladové 

dřevo) nebo materiál nezbytný ke zhotovení výrobku, který se ale 

nestává jeho součástí (nástroje). 

Tato položka může být naplněna u všech výrobních stupňů. 

10 Přímé mzdy 

 

Přímé mzdy (výrobních dělníků, i externích) vč. příplatků, prémií 

a sociálního a zdravotního pojištění. 

Tato položka bude naplněna v kalkulaci všech výrobních stupňů. 

11 Normované náklady = 07 + 08 + 09 + 10 

12 Zásobovací režie výrobku 

 

Příspěvky hlavních nákladových středisek (podíl nepřímých 

nákladů) - sklad vstup.materiálu, příslušenství dvojkolí“, náklady 

útvaru nákupního ředitele. 

Tato položka bude v kalkulaci polotovaru 1. a 3. výrob. stupně. 

13 Zpracovací režie výrobku 

 

 

Podíl nepřímých nákladů všech hl. výrobních nákladových 

středisek (stroje, linky), kterými polotovar v průběhu výrobního 

procesu prochází na základě technologického postupu nebo nákl. 

středisek jejichž činnost spočívá v zabezpečení výrobního procesu 

a řízení vlastní výroby (vedení úseku válc. a kovárna, vedení 

provozu obrobna a montáže, ÚVŘ, ÚLŘ, příprava výroby).      

Tato položka bude naplněna v kalkulacích všech výrob. stupňů. 

14 Odbytový režie výrobku 

 

Podíl nepřímých nákladů nákladových středisek, které mají 

charakter „fyzické expedice výrobků“ (expedice teplá část, balení 

a příprava dvojkolí k expedici, expedice dvojkolí,…) a náklady 

střediska zajišťujícího expedici po administrativní stránce.  

Tato položka bude naplněna pouze v kalkulaci 3. výrob. stupně. 



 

 

15 Správní režie výrobních úseků 

Podíl nepřímých nákladů nákladových středisek odboru řízení 

jakosti (metalografická laboratoř, mechanická a nedestruktivní 

zkušebna, výstupní technická kontrola, vstupní kontrola a 

reklamace, servisní středisko, certifikace) a středisek organizačně 

začleněných pod úsek technického ředitele (útvar technického 

ředitele, konstrukce dvojkolí, výzkum a vývoj). 

Tato položka bude naplněna v kalkulaci všech výrobních stupňů. 

16 Výrobní náklady = 11 + 12 + 13 + 14 + 15 

17 Závodová správní režie 

 

Příspěvky hlavních nákladových středisek souvisejících s řízením 

a správou závodu, středisek správy závodu (generální ředitel, 

ÚFŘ, odbor personalistiky a vzdělávání,…). 

18 Obchodní režie závodu 
 

Podíl nepřímých nákladů hlavních nákladových středisek 

spadajících pod útvar obchodního ředitele. 

19 Mimořádné náklady 
 

Kursové ztráty z odběratelských faktur 

20 Vlastní náklady =16 + 17 + 18 + 19 

21 Přímé odbytové náklady 

 

Náklady na dopravu hotových výrobků k zákazníkovi, provize, 

finanční poplatky (za bankovní záruky, akreditivy), balící 

materiál. 

22 Úplné vlastní náklady (ÚVN) = 20 + 21 

 

  



 

 

PŘÍLOHA č. 2 - Hlavní nákladová střediska  

Hlavní nákladová střediska Teplé části, válcovna a kovárna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní nákladová střediska obrobny 
 

Číslo NS Název NS Vztažná veličina 

11311  Brusírna nožů a nástrojů  Hodiny 

11312  Seřizování – linka kol  Hodiny 

11313  Seřizování – linka náprav  Hodiny 

11320  Společné linky kol, manipulace  Hodiny 

11321  Skupina strojů ATP a RTK  Hodiny 

11322  Linka Hegenscheid  Hodiny 

11323  Soustruhy – karusely SKI, SKJ, SKIQ, KK20  Hodiny 

11324  Vrtání injekčního otvoru, vyjiskřování  Hodiny 

11325  Karusel SKS, ATP4  Hodiny 

11326  Statické vyvažování  Hodiny 

11327  Příprava volných kol k přejímce  Kusy 

11328  Nátěry, paletizace volných kol  Kusy 

11341  Navrtání středicích důlků (KRB)  Hodiny 

11342  Hrubování náprav – soustruhy SPT 32 (6 ks)  Hodiny 

11343  Opracování čel náprav linka 011, VFQ80, linka SPON  Hodiny 

11344  Soustružení na čisto SPT 32 (3 ks)  Hodiny 

11345  Válečkování náprav  Hodiny 

11346  Broušení náprav - GIU  Hodiny 

11347  Broušení náprav - BUC  Hodiny 

11348  Soustruhy SU 63, soustruh TOA  Hodiny 

11349  Příprava náprav k přejímce  Kusy 

11361  Hydraulický lis Shaw  Hodiny 

11362  Lis CDR 500  Hodiny 

11363  Soustruh dvojkolí HGN  Hodiny 

11364  Úprava dvojkolí k přejímce, montáž příslušenství  Kusy 

11365  Povrchové úpravy dvojkolí, barvení  Kusy 

11366  Dynamické vyvažování  Hodiny 

11367  Korekce dvojkolí – ŠKODA 100  Hodiny 

11368  Balení a příprava dvojkolí k expedici  Kusy 

11369  Montáž ložiskových skříní  Kusy 

11372  Linka povrchových úprav dvojkolí  Hodiny 

11381  Expedice dvojkolí  Kusy 

 

 

Číslo NS Název NS Vztažná veličina 

11141  Karuselová pec  Minuty 

11142  Kovací a děrovací lis  Minuty 

11143  Linka monobloku  Minuty 

11144  Linka obručí  Minuty 

11145  Kovací a děrovací lis-universální SVP  Kusy 

11146  Linka monobloku-universální SVP  Kusy 

11147  Linka obručí  Kusy 

11161  Tunelové pece, manipulace za TP  Přepočtená minuta 

11162  Kalicí stroje, manipulace před TP  Kusy 

11163  Tryskání  Kusy 

11164  Skladování monobloku  Kusy 

11166  Expedice obručí  Kusy 

11167  Tunelová pec č. 2  Přepočtená minuta 

11168  Tunelová pec č. 3  Přepočtená minuta 

11181  Kroková ohřívací pec  Minuty 

11182  Kovací lis a řezací stroj Messer  Minuty 

11183  Krokové žíhací pece, rovnání  Přepočtená minuta 

11184  Tryskání a povrchové úpravy, doprava na obrobnu  Kusy 

11185  Kovárna – SVP  Kusy 

11186  Kalení náprav  Kusy 


