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ABSTRAKT 

Diplomová práce je věnována tématu kalkulace v konkrétním podniku. V práci jsou uvedeny 

rozčlenění nákladu z různých hledisek, především dle objemu na fixní náklady a variabilní 

náklady, které jsou doplněný grafickým vyjádřením.  V další kapitole jsou uvedeny kalkulace, 

rozdělení kalkulačních nákladů, kalkulační vzorec, kalkulační metody. V práci jsou uvedeny 

cenové strategie a konkurenční cenové strategie. Dále je tato kapitola obohacená o grafické 

vyjádření poptávkové křivky a nabídkové křivky. Následně je charakterizován podnik,         

ve kterém byla kalkulace inovovaná. Závěrem diplomové práce je popis kalkulaci od původní 

až po současnou a navržení inovací kalkulace. V práci je uveden i vzorový výpočet kalkulace 

zvoleného výrobků.   
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Náklady, fixní náklady, variabilní náklady, kalkulace, kalkulační metody, kalkulační vzorec, 

cenová strategie, konkurenční cenová strategie.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

The dissertation deals with costing in a company. The dissertation involves costing division 

from different points of view, particularly division by volume of fixed and variable costs 

which are complemented by the charts. In the next chapter we can find costing, costing 

division, costing model. costing methods. The pricing strategy, competitive pricing strategy as 

well as graphic representation of supply and demand curve are mentioned in this chapter. 

Subsequently the company in which the costing was innovated is described there. Conclusion 

is dedicated to description of costing from original to current and suggestion of costing 

innovation. The dissertation also includes sample calculation of costing of chosen product. 
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Costs, fixed costs, variable costs, costing, costing methods, costing model, pricing strategy, 

competitive pricing strategy. 
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1 ÚVOD  

Každý podnik potřebuje, při své podnikatelské činnosti, znát tržby a náklady 

prodaných výrobků. Ačkoliv tyto informace jsou poskytované z minulého období,                

pro budoucí rozhodování a vývoj podniku jsou nezbytným prvkem.  

 

Důležitou součásti pro existenci podniku patří náklady. Tyto náklady jsou 

nepostradatelným ukazatelem činnosti podniku. Je to peněžní ocenění spotřeby všech 

výrobních faktorů. Pro manažerské rozhodnutí je důležité náklady rozčlenit zejména podle její 

závislosti na změnách objemu výroby a to na náklady fixní a náklady variabilní. Náklady     

na podnikatelskou činnost proto hrají klíčovou roli v každém podniku.  

 

V následující kapitole je dalším významným nástrojem pro řízení podniku a to 

kalkulace. Důležité je členění nákladu v rámci kalkulace. Díky kalkulaci se sestavují ceny     

za jednotku výkonů (výrobků, služeb), to je za jednotku kalkulační jednice. Pro volbu 

vhodného kalkulačního postupu a použití metody je rozhodující hlavně typ a stupeň 

homogenity výroby. Nedílnou součástí jsou typy nákladových kalkulací, získání a zpracování 

informací pro jednotlivé druhy kalkulací na výkon (výrobek, službu) podniku.  

 

Cenová strategie je individuální část každého podniku. V běžné praxi se zpravidla 

cena nerovná hodnotě výkonu. Je ovlivněná poptávkou a nabídkou na trhu. Při stanovení ceny 

výkonu (výrobku, služby) si k celkovému součtu vložených nákladů do výroby přičte marži   

a získá tak prodejní cenu. Jak už bylo řečeno, tuto cenu ovlivňuje především trh a situace na 

něm. Podniky také sledují konkurenční cenovou strategii, zvláště z důvodu dobrého postavení 

a prosperování na trhu mezi globálními konkurenty.  

 

Cílem diplomové práce je zaměření na kalkulace v konkrétním podniku. Proto je 

nezbytné představit podnik, ve kterém je tato kalkulace analyzována, jeho činnost a postavení 

produkce na trhu.  

 

Posledním bodem diplomové práce je definování minulé kalkulace přes současnou 

kalkulaci až k upravené nové kalkulaci. V tomto bodě je popsaná první kalkulace po vzniku 

podniku až po jejích druhou inovovanou kalkulaci. Podnik se rozhodl využít nabídky 
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společnosti, která vytvořila program na kalkulaci (tvorbu cen výkonu). Tudíž odeslala 

kalkulaci, avšak dostala konstatování, že jejích dosavadní kalkulace je pro jimi vytvořený 

program nevyhovující a musí ji upravit. Proto mým úkolem bylo navržení kalkulace či 

inovování jejich dosavadní kalkulace, kterou dosud užívali pro kalkulování cen svých výkonů 

(výrobků). Součástí tohoto bodu je uvedená vzorová kalkulace výpočtu.  
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2 NÁKLADY 

Náklady znamenají určité vstupy do podniku, aby se následně změnily ve výstupy.  

Pro podnik je důležité mít nákladové položky v menších hodnotách jako výnosy a to proto, 

aby podnik dosahoval zisku a prosperoval tak na trhu své produkce. 

 

Pro ekonomické řízení podniku mají mimořádný význam ekonomické informace, 

zejména o nákladech. Finanční účetnictví chápe náklady jako snížení ekonomického 

prospěchu během určitého účetního období, a to jednak ve formě snížení (úbytku, spotřeby) 

aktiv, jednak ve formě zvýšení závazků. V manažerském účetnictví se však pojem nákladů 

používá v mnoha různých souvislostech. Důvodem je to, že v podnikové praxi existuje mnoho 

různých typů nákladů a tyto náklady jsou klasifikovány podle okamžitých potřeb 

managementu. [8] 

 

Mezi nejčastější náklady se řadí materiálové náklady, osobní náklady, odpisy či 

externí služby a ostatní náklady.  

 

Přímé materiálové náklady jsou přímo spotřebovávány na výrobu výrobků. Tyto 

náklady tvoří podstatnou část nákladů zvláště v průmyslových podnicích. Jako při každém 

nákladu, i zde se klade otázka „Jak snížit náklady za materiál?“ Avšak tak, aby se nezhoršila 

kvalita a charakter výrobku, které podnik vyrábí. Může se tudíž nakoupit materiál za nižší 

cenu, nebo snížit plýtvání materiálu. Při nakupování materiálu lze využit množstevní slevy, 

ale pro případ malých podniku, které nemají velké objemové zakázky, by se i původní 

množstevní sleva mohla navýšit. Příkladem je skladování, trvanlivost. Další úsporou             

je snížení plýtvání materiálu. Podstatou je využit materiál co nejvíce. Nad zbývajícím 

materiálem ještě zvážit, zda ho nejde spotřebovat na jiné výrobky a tím i rozšířit stávající 

výrobu.  

 

Osobní náklady jsou náklady na pracovní sílu. Mají další podstatný vliv na celkové 

náklady v podniku. U přímých osobních nákladů se jedná o náklady na mzdy pracovníků, 

kteří se přímo podílejí na výrobě nebo realizaci podnikových výkonů, a u nepřímých osobních 

nákladů se jedná o náklady na administrativní a technicko-hospodářské pracovníky, kteří      

se sice přímo na realizaci výkonu podniku nepodílejí, ale zajišťují činnosti nezbytné pro chod 

podniku jako celku. [16] 
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Odpisové náklady jsou další významnou skupinou nákladů. Představují snížení 

hodnoty aktiv z důsledku jejích opotřebení. K snížení odpisu lze využit budovu či zařízení 

s nižší hodnotou.  

 

Externí náklady jsou ostatní náklady, které nelze přiřadit do žádné předcházejících 

skupin. Příkladem externích nákladu je zákazník si objednávající drát, ale požádá společnost, 

jestli by drát nemohli pozinkovat. Ovšem daná společnost pozinkování neprovozuje,            

tak oslovi jinou firmu, která mu drát pozinkuje. Zákazník tak bude spokojen a podnik navázal 

obchodní vztah s jinou externí firmou.  

  

Každý podnik se snaží mít náklady co nejmenší, ale při osekávání nákladu musí dát 

pozor, aby se nezhoršila kvalita výkonů (výrobků nebo služeb).  

 

Mezi nejdůležitější náklady se řadí variabilní a fixní náklady, které se dělí podlé 

objemu produkce.  

 

2.1 Pojetí nákladů 

V systému manažerského účetnictví lze aplikovat v zásadě tři základní typy pojetí nákladů: 

 finanční pojetí nákladů, 

 hodnotové pojetí nákladů, 

 ekonomické pojetí nákladů. [8] 

 

2.1.1 Finanční pojetí nákladů 

Základním rysem finančního pojetí nákladů je jeho úzká vazby na zobrazení nákladů 

ve finančním účetnictví. Proto tedy při použití finančního pojetí je celkový součet nákladů   

ve finančním účetnictví za určité období shodný s celkovým objemem nákladů vykázaných 

v manažerském účetnictví, avšak liší se jejich bližší členění. [8] 

 

Tyto náklady jsou založeny na aplikaci peněžní formy koloběhu prostředků a vychází 

z projevů nákladů tržně ověřené vynaložení peněž a konečnou fází je jejich tržně ověřená 

náhrada. Proto lze náklady ve finančním pojetí vymezit jako peníze, které jsou investovány  

do výkonů (výrobků, služeb).  
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Náklady, jako spotřebované ekonomické zdroje, mohou být předmětem zobrazení 

pouze takové náklady, které jsou podloženy reálným výdejem peněz, a to buď bezprostředně 

například mzdy, nebo v minulosti (odpisy dlouhodobého majetku). Z toho plyne, že              

ve finančním pojetí nákladů nemohou v zásadě být obsaženy náklady, které nemají ekvivalent 

peněžního vydání, například kalkulační úrok z vlastního kapitálu). [8] 

 

K oceňování nákladů se používá historických cen příslušných vstupů, kterými byl 

oceněn aktuální nebo minulý výdej peněžních prostředků. [8] 

 

2.1.2 Náklady v hodnotovém pojetí 

Náklady v tomto pojetí představují v penězích vyjádřenou množstevní spotřebu 

ekonomických zdrojů za podmínek, které existují v reálném čase uskutečňování příslušných 

aktivit. Smyslem tohoto pojetí je tedy informační zobrazení koloběhu ekonomických zdrojů 

za podmínek, které platily nikoliv v době jejich pořízení, ale v současnosti. [8] 

 

Pro systém manažerského účetnictví vyplývají rozdíly mezi hodnotovým a finančním pojetím 

nákladů tyto základní poznatky: 

 při použití hodnotového pojetí je možné dokonce i nutné zahrnovat do nákladů            

i takzvané kalkulační náklady (neuváděné ve finančním účetnictví), zejména:  

- kalkulační odpisy dlouhodobého majetku, 

- kalkulační úroky z vlastního nebo cizího kapitálu, 

- kalkulační rizika, 

- kalkulační mzda podnikatele, 

- kalkulační nájemné, 

 spotřebované nebo využité ekonomické zdroje se neoceňují na bázi historických 

nákladů pořízení, ale na úrovni cen, které odpovídají jejich věcné reprodukci. [8] 

 

Hodnotové pojetí nákladů tedy vyznačuje značnou míru reálnosti ocenění jejich výše. 

Z praktického hlediska má značnou nevýhodu spočívající v tom, že aplikací hodnotového 

pojetí se součet nákladů ve finančním účetnictví. To má za důsledek odlišné pojetí nákladů     

a jejích ocenění. Proto se při použití tohoto pojetí uplatňuje dvouokruhová účetní soustava, 

která je samozřejmě složitější náročnější.  
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2.1.3 Ekonomické pojetí nákladů 

U ekonomického pojetí nákladů se náklady ekonomických zdrojů rovnají hodnotě, 

kterou lze získat při jejich nejefektivnějším využití. V uvedeném pojetí se tedy používají 

zejména oportunitní náklady a vzhledem k naprosté rozdílnosti mezi takto vyjádřenými 

náklady a jejich odrazem ve finančním účetnictví lze takto vytvořený systém použít jen        

ve výjimečných případech. [8] 

 

2.2 Klasifikace nákladů 

Náklady podle druhu jsou zpracovaný jako prvotní náklady ve finančním účetnictví  

a v účetnictví vnitropodnikovém jsou členěny podle účtové osnovy. 

 

Přesnost přiřazení nákladů vyvolaných výrobou určitého výkonu je ovlivňována 

hospodárnosti. To znamená, že zde musí být náklady na získání informace a její užitečnost 

v přiměřeném poměru.  

 

Náklady se v ekonomické teorii a podnikové hospodářské praxi člení podle různých 

hledisek. Prvním hlediskem pro třídění nákladů je jejich původ, který souvisí s druhem 

použitého výrobního faktoru. Základním hlediskem členění nákladů je členění nákladů podle 

druhů. 

 

2.2.1 Náklady druhové 

Druhové členění nákladů vychází ze spotřebovaných výrobních faktorů, které mají 

podobné znaky a jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách. Náklady podle druhů lze rozdělit   

do těchto skupin:  

 provozní náklady, 

 finanční náklady, 

 mimořádné náklady,  

 daně z příjmů z mimořádné činnosti. [10] 

 

Mezi provozní náklady se řadí spotřeba materiálu, spotřeba energie, služby (opravy  

a udržování, přepravné, cestovné), osobní náklady (mzdové náklady, sociální pojištění, 

sociální náklady), daně a poplatky (daň z nemovitosti, daň silniční, ostatní nepřímé daně a 
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poplatky), odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku a materiálu, rezervy           

a opravné položky k provozním nákladům, ostatní provozní náklady.  

 

K finančním nákladům jsou přiřazeny prodané cenné papíry a vklady, úroky, tvorba 

rezerv na finanční náklady, ostatní finanční náklady, daň z příjmů za běžnou činnost.  

 

Mimořádné náklady obsahují manka a škody, tvorba rezervy, ostatní mimořádné 

náklady, tvorba opravných položek. [10] 

 

V druhovém členění se nerozlišuje bezprostředně účel vynaložených nákladů, 

například v položce mzdy jsou obsaženy jak mzdy produkčních pracovníků tak režijní            

a odbytové mzdy. Neposkytuje tedy dodatečné informace pro hodnocení hospodárnosti          

a efektivnosti využití ekonomických zdrojů. [8] 

 

Hlavní význam druhového členění nákladů spočívá v tom, že je východiskem 

regulace kvantitativních proporcí mezi potřebou určité struktury a výší zdrojů a jejich 

pohotovou dispozicí. 

 

2.2.2 Náklady kalkulační  

Druhové členěné náklady nejsou vhodné pro stanovení nákladů na výrobní jednici.  

Je nutné transformovat druhové náklady na kalkulační náklady. Principem kalkulačního 

členění nákladů je rozdělení nákladů na náklady přímé a náklady nepřímé. Toto členění 

vychází z možnosti vyjádřit jednotlivé složky nákladů na jednotku kalkulovaného výkonu. 

Některé nákladové složky, které lze na kalkulační jednici určit respektive změřit, se nazývají 

náklady přímé. Náklady, které jsou různým kalkulačním jednicím společné a nelze je přímo 

přiřadit k těmto jednicím, se nazývají nepřímými náklady nebo též náklady režijními. Přesněji 

však se nepřímými náklady označují složky jednotlivých nákladových druhů, kdežto režijními 

náklady se označují souhrny nepřímých složek nákladů, které příslušnou režii tvoří. [10] 

 

Náklady podle kalkulačního členění mají tak dvě skupiny nákladů, a to přímé            

a nepřímé. Jejích konkrétních uspořádání se nazývá kalkulační vzorec (více kapitola 3.3). 

 

Náklady kalkulační se liší od druhových nákladů v tom, že kalkulační náklady 

obsahují směsi různých nákladových druhů, čímž se vytvářejí položky režijní, kdežto druhové 
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náklady obsahují čisté složky nákladů bez tvorby různorodých nákladových komplexních 

souhrnů. Lze tedy říci, že každá složka druhově členěných nákladů je homogenní, kdežto 

v kalkulačně členěných nákladech jsou některé složky heterogenní. Tyto heterogenní složky 

představují režie, například výrobní režie, technologická režie, všeobecná výrobní režie, 

správní režie. [10] 

 

2.2.3 Prvotní a druhové náklady 

 V průmyslovém podniku dochází u složitějších výrobků, například ve strojírenství, 

ke kooperaci často mnoha výrobních útvarů – dílen, středisek, stupňů zpracování. Poněvadž 

každé středisko zpracováním polotovarů z předcházejícího střediska přidává další náklady 

k tomuto polotovaru a pak jej zase předává do dalšího střediska, v němž se podle 

technologického postupu provádějí další pracovní operace, dochází postupně ke kumulaci 

nákladů při postupu výrobku výrobou. To znamená, že k nově vzniklým nákladům se 

v každém stupni zpracování přičítají náklady z předcházejících stupňů zpracování a tyto 

náklady se opakovaně zaznamenávají. [10] 

 

Dále mohou být poskytovaný služby pomocných útvarů hlavním a vedlejším 

výrobním útvarům, jako jsou například údržba a opravy zařízení, přeprava surovin                  

a materiálu, dodávky elektrické energie z vlastní elektrárny. Nebo mohou být poskytovány 

náhradní součásti a materiál útvarů hlavní a vedlejší výroby pomocným útvarům, jakož           

i služby a produkty mezi hlavními a vedlejšími útvary navzájem. Tyto opakovaně 

zaznamenávané náklady jsou náklady druhotné. Náklady vzhledem ke středisku, které se 

v každém stupni objeví poprvé, jsou náklady prvotní. Náklady prvotní se označují též jako 

náklady externí, které vstupují do podniku zvnějšku. Náklady druhotné jsou pak náklady 

interními, které se nemohou stát součásti nákladů externích. [10] 

 

Rozdělení nákladů na prvotní a druhotné je pro účel kalkulace velmi důležité a obě 

skupiny je třeba důkladně rozlišovat. Znakem prvotních nákladů je, že se v daném 

vnitropodnikovém útvaru objevuje poprvé a ještě nemají nikde záznam. Oproti druhotným 

nákladům, které již byly zaznamenány na jiném místě, a daný podnikový útvar je přičítán     

ke svým vynaloženým nákladům na převzaté výkony. Každé středisko tudíž zpracovává jak 

prvotní tak i druhotné náklady. V kalkulaci daného výkonu by se měly objevit jen náklady 

prvotní. Zachycením druhotných nákladů v kalkulaci výkonu by docházelo k nesprávnému 

započtení náklady, protože by se tam objevily některé složky nákladů několikrát.  
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2.2.4 Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení 

Základem tohoto členění je jejich vztah k činnosti, technologickému stupni či operaci 

v rámci produkčního procesu. 

 

Technologické náklady jsou náklady bezprostředně vyvolané danou technologií 

produkčního procesu – například spotřeba papíru určité kvality v tiskařské výrobě určité 

publikace. [8] 

 

Náklady na obsluhu a řízení jsou takové náklady, které byly vynaloženy za účelem 

vytvoření, zajištění a udržení podmínek racionálního průběhu dané produkční operace. 

Příkladem mohou být náklady na světlení tiskárny a plat mistra. [8] 

 

2.3 Náklady na objem výkonů 

Podle závislosti nákladů na změnách v rozsahu aktivit (objemu výkonů) se rozlišují dvě 

základní skupiny: 

 variabilní náklady (proměnlivé), které reaguji na změnu v objemu výkonů, ve své 

absolutní výší se při zvýšení objemu výkonů zvyšují a obráceně, 

 fixní náklady (stálé) nereagují na změny v objemu výkonů a zůstávají ve své 

absolutní výši neměnné. [8] 

 

Při určení podnikových nákladů na variabilní a fixní někdy dochází k problémům. 

Většina podnikových nákladů má totiž částečně variabilní i částečně fixní charakter. Tudíž 

v praxi vzniká problém zařazení do konkrétní nákladové položky. Vzhledem k tomuto 

problému je nutné při použití variabilních a fixních nákladů v určitém rozhodnutí uvědomit, 

že charakter příslušných nákladů se zjišťuje pomocí různých typů početně technických metod 

klasifikace fixních a variabilních nákladů je vždy pouze přibližná. Proto se toto uvedené 

členění používá zejména při plánování nákladů a v různých typech rozhodovacích úloh.   
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2.3.1 Variabilní náklady 

Variabilní náklady jsou náklady, jejichž objem roste spolu s objemem výroby, mění 

se. Tyto náklady vždy zahrnují něco, co se váže s každým jednotlivým vyrobeným výkonem 

(výrobkem nebo službou). Příkladem variabilních nákladů může být materiál na výrobu, 

obalové techniky, odpisy strojů. 

 

Celkové variabilní náklady se mohou měnit se změnou objemu produkce:  

 lineárně, tj. proporcionálně, 

 degresivně, tj. podproporcionálně, 

 progresivně, tj. nadproporcionálně, 

 smíšeně tj. degresivně progresivně.[11] 

 

 

Graf č. 1: Průběh celkových variabilních nákladů. [6] 

 

Proporcionální náklady se mění ve své celkové výši s objemem výkonů přímo 

úměrně a přírůstkové náklady každé další jednotky jsou stále stejné. 

 

Podproporcionální náklady se ve své absolutní výši s růstem výkonů zvyšují, ale 

pomalejším tempem. Přírůstkové náklady každé další jednotky objemu ta postupně klesají.  

 

Nadproporcionální náklady se ve své celkové výši mění v závislosti na objemu 

výkonů, a to rychlejším tempem. Při zvyšování objemu výkonů vykazují přírůstkové náklady 

každé další jednoty vyšší hodnotu.  
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Podniky se samozřejmě snaží variabilní náklady stlačit na minimum, protože i malé 

snížení se násobí počtem kusů a ve výsledných číslech představuje výrazné úspory. Proto jsou 

výhodné i nákupy drahých zařízení pro velký objem výroby, pokud by snížili variabilní 

náklady.  

 

2.3.2 Fixní náklady 

Fixní náklady se pří změně objemu výkonů nemění, nejsou závislé na objemu 

výkonu. Tyto náklady nezahrnují přímo, co by se vázalo na každý jednotlivý vyrobený výkon 

(výrobek, zboží či služba). Příkladem fixních nákladu je např. pronájmy výrobních prostorů, 

investice do strojů, zřízení telefonních linek, mzdy vedoucích pracovníků, pojištění, mzdy 

poskytování disponibilní služby (konzultace, poradenství).  

 

Tento typ nákladů vzniká zejména v důsledku jednorázových vkladů potenciálních, 

technicky nebo ekonomicky nedělitelných zdrojů a je charakteristicky určitou potenciální 

pohotovostí, to je schopnosti podílet se na uskutečnění určitého objemu výkonů za určitý 

časový interval. [8] 

 

Tato schopnost se označuje jako kapacita a proto se fixní náklad označují rovněž 

jako náklady kapacitní, popřípadě pohotovostní. [8]  

 

Celkové fixní náklady rozlišujeme: 

 absolutně fixní náklady,  

 intervalově fixní náklady.[10] 

 

 

Graf č. 2: Absolutně fixní náklady. [10] 
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Graf č. 3: Intervalově fixní náklady. [10] 

 

Fixní a variabilní náklady lze zkoumat za různě velké celky, nejrozsáhlejším 

stupněm agregace může být podnik, nejmenší zkoumanou jednotkou výrobní zařízení. 

Nejpřesnější informace získáme, zvolíme-li za zkoumanou výrobní jednotku celek                

co nejmenší, tento postup však bude velmi pracný a vynaloženému úsilí mnohdy nemusí 

odpovídat patřičné zvýšení kvality řízení daného procesu. Zvolíme-li naopak za zkoumanou 

výrobní jednotku celek rozsáhlý, ušetříme hodně práce, avšak výsledky analýzy budou hodně 

hrubé. Mezi oběma extrémy je proto třeba hledat optimální velikost výrobní jednotky,           

za kterou provádíme analýzu nákladů, obvykle za ni lze považovat hospodářské, popř. 

nákladové středisko. [1] 

 

2.3.3 Využití informací o fixních a variabilních nákladech v praxi 

Informace o závislosti nákladů na objem výkonů (výrobky, služby) rozlišuje kvalitu 

hodnotového řízení prakticky ve všech oblastech podnikatelského procesu. Nejvhodnější 

aplikací je to, že reagují na jeho zvyšující se neurčitost, a tudíž z toho vyplývá reagovat 

variantním způsobem na změny v jeho průběhu. Tyto náklady, jak variabilní tak fixní, 

společně tvoří variantně sestavovaného systému podnikových plánů, při kalkulování nákladů 

výkonů. Při kalkulaci tvoří zejména základ dynamické kalkulace.  

 

2.3.4 Rozlišení nákladů dle objemu výkonů 

Z hlediska rozlišení nákladů dle objemu výkonů se navíc ještě rozlišují: 

 celkové náklady, 

 průměrné náklady, 

 přírůstkové náklady. [8] 
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Celkové náklady představují úhrnnou výši nákladů vynaložených na určitý objem 

výkonů a vyjadřují tak rozsah nákladů, které je třeba zajistit pro realizaci daného objemu 

výkonů. [8] 

 

 

 

Graf č. 4: Průběh celkových nákladů. [6] 

 

Průměrné náklady představují podíl celkových nákladů, které připadají na jednotku 

výkonů při určitém objemu a jsou konečným měřítkem hospodárnosti dané aktivity – při 

poklesu průměrných nákladů se hospodárnost zvyšuje, při jejich růstu hospodárnost klesá.  

 

 

Graf č. 5: Průběh průměrných nákladů. [6] 

 

Přírůstkové náklady vyjadřují přírůstek celkových nákladů, který byl vyvolán 

přírůstkem objemu v určitém rozmezí. 



14 

 

3 KALKULACE 

Kalkulace je předběžné stanovení, neboli současné zjištění jednotlivých položek 

ceny za jednotku výkonu, to je výroba výrobků nebo poskytování služeb. Jedná se o činnost, 

kterou nazýváme tzv. kalkulování, spojenou s výsledkem této činnosti, to znamená výpočet 

nákladů na určený výkon. Kalkulace je v podstatě jiný název pro výpočet, výpočetní postup. 

Kalkulací lze vypočítat náklady určitého výkonu, jímž může být výrobek vyjádřen                

ve fyzických jednotkách (kusy, kilogramy, tuny, m
2
, m

3
, pracnost v hodinách, kilometry, 

spotřeba energie v kWh atd.)V podniku znamená kalkulace výpočet speciálně zaměřený       

na náklady, které je třeba vynaložit na vznikající výkon.  

 

 Předmětem kalkulace nemusí být jen výkon, představovaný určitým výrobkem, ale 

obecně také poskytovaná služba, vyjádřená v nákladní dopravě např. přepravenými 

tunokilometry, v energetice spotřebovanou energií v kilowatthodinách, v opravárenské           

a údržbářské činnosti počtem hodin vynaložených na opravy a údržbu zařízení, ubytovacích 

službách velikostí pronajaté plochy, ve zdravotnických zařízeních počtem obsazených lůžek 

za den, ve stravovacích zařízeních počtem vydaných jídel apod. [10] 

 

 Předmětem kalkulací ve výrobních podnicích nemusí být jen jeden výrobek, ale více 

drobných výrobků, např. hřebíky, matice, šroubky to může být např. 1 kg výrobků. Naopak    

u větších a složitějších výrobků může být kalkulace rozdělena na menší části. Předmětem 

kalkulace je tedy obecně kalkulovaný výkon neboli tzv. kalkulační jednice, kterou je nutno 

přesně vymezit. [11] 

 

 Kalkulační jednice je určitý výkon, který je vymezen měrnou jednotkou např. ks, kg, 

m, hod.  

 

3.1 Struktura nákladu v rámci kalkulace 

V tradičním pojetí nákladové kalkulace podávaly informace o výši celkových 

nákladů na určitý nákladový objekt. Cílem každého kalkulanta bylo vždy vyjádřit pokud 

možno celkové náklady určitého výkonu, protože tato informace byla jednoduše nejvíce 

využitelná pro manažerské rozhodování. Pro obchodníka je daleko cennější informace o tom, 
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jaké celkové náklady daný výkon vyvolal nebo na jakých se podílel, než informace, jaká byla 

výše materiálových a mzdových nákladů tohoto produktu. Pokud má totiž určitý výrobek 

nebo služba přinést pro firmu očekávaný zisk, měla by jeho cena uhradit veškeré náklady, 

které jsou k němu vázány.  Tradičním pojetí je tato podmínka základem tvorby zisku. [16] 

 

Zde se klade otázka „Co když nastane situace, že cena, za kterou jsme schopni tento 

výkon na trhu prodat, nedosahuje úrovně našich celkových nákladů?“ Lze tomu tak rozumět, 

že tento výkon (výrobek či službu) musí byt vyjmut z produkce podniku. S touto rozhodující 

otázkou se kladou další otázky a rozhodnutí. Příkladem je rozhodnutí, že podnik zruší 

produkci tohoto výkonu. S tím souvisí otázky, jak uhradíme náklady, které nám vznikly 

s výrobou, strategické náklady, náklady na výzkum či marketing.  

 

Dobrá nákladová kalkulace podává nejenom informaci o celkové výši nákladů         

na výkon, ale poskytuje obraz o tom, z jakých skupin se náklady výkonu skládají (obrázek    

č. 1) Taková strukturovaná kalkulace nejenom podává informace o výši jednotlivých skupin 

nákladů, ale umožňuje stanovovat úroveň ceny při různých situacích. V případě sezonního 

poklesu poptávky se podnik například může vzdát úhrady nákladů nebo spíše příspěvku 

výrobku na úhradu nákladů výzkumu a vývoje nových výrobku v zájmu úhrady existujících 

fixních nákladů. Kalkulace pak navíc podává informace o tom, jaká úroveň nákladů               

je uhrazena a poskytuje tak daleko přesnější obraz o schopnosti výkonu přispět k tvorbě zisku. 

Takto sestavená kalkulace umožňuje vykazovat kalkulace v určité variantní podobě, která 

usnadňuje její přizpůsobení různým uživatelům a různému účelu využití. [16] 

 

 

 

Obrázek č. 1: Úroveň nákladů v rámci kalkulace. [16] 
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Struktura jednotlivých nákladových položek je většinou v každém podniku odlišná. 

Každý podnik má jinou strukturu nákladů a jiné požadavky na její evidenci, klasifikaci           

a způsoby alokace.  

 

3.2 Sestavení kalkulace 

 Podle časového hlediska se sestavují kalkulace předběžné a výsledné. Předběžná 

kalkulace je sestavována před zahájením výkonu. Podkladem jí jsou rozpočty nepřímých 

nákladů a technickohospodářské normy spotřeby přímých nákladů. Kalkulace výsledná se 

sestaví po ukončení výkonu, popř. po skončení sledovaného období. Jako podkladem slouží 

údaje zjištěné z vnitropodnikového účetnictví.  

 

3.3 Kalkulační členění nákladů 

 Náklady představuji pro podnik spotřebu práce na výrobu a realizaci produktu, které 

jsou vyjádřeny v penězích. Náklady rostou v podniku neustále v průběhu výrobního procesu. 

Proto je zapotřebí stanovit časový úsek, za kterým jsou sledované jejich výše. V praxi se      

za základní časový úsek běžně volí kalendářní období např. rok, měsíc.  

 

 Náklady v kalkulacích se člení na náklady jednicové, neboli přímé, a na náklady 

režijní. Jednicové (přímé) náklady jsou takové, u kterých lze určit jejich přímý vztah             

ke kalkulační jednici příslušných výkonů. Náklady, které nejsou spojeny s jedním druhem 

výkonu a zajišťují průběh procesu podniku v obsáhlejších souvislostech, se nazývají režijní 

náklady. 

 

 Náklady podle kalkulačního členění mají vždy dvě skupiny nákladů, to jsou náklady 

jednicové (přímé) a režijní. Jejich konkrétní uspořádání se nazývá kalkulační vzorec. Každý 

podnik má svůj kalkulační vzorec.  
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Typový kalkulačního vzorce:  

1. Jednicový (přímý) materiál 

2. Jednicové (přímé) mzdy 

3. Ostatní jednicové (přímé) náklady 

4. Výrobní režie 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

5. Správní režie  

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

6. Odbytové náklady  

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

7. Zisk 

CENA VÝKONU (prodejní cena výrobků) [19] 

 

3.4 Metody výpočtu kalkulace 

Užití požadavku na fungování kalkulačního systému v různých podmínkách, jako 

například typ výroby, druh výroby, pak je možné kalkulační systém formulovat jako soubor 

kalkulací:  

1. Předběžných: 

 propočtových, 

 operativních,  

 plánových. 

2. Výsledných. [2] 

 

Předběžná kalkulace se sestavuje před výrobním procesem. Výsledná kalkulace      

po dohotovení procesů. V každé rozhodné etapě výrobního procesu je k dispozici nástroj, 

pomocí kterého je možné řídit vývoj nákladů na výkon.  

 

3.4.1 Propočtová kalkulace 

 Propočtová kalkulace se sestavuje u nových výrobků tehdy, když ještě není 

k dispozici podrobná konstrukční a technologická dokumentace. Podkladem pro sestavení je 

výsledná kalkulace, ceny, náčrtky, technické parametry, hmotnost, nebo také stejný,              
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či podobný výrobek. Spolehlivost této kalkulace záleží především na dostupnosti a solidnosti 

dokumentace, která je k užití. 

 

 Propočtová kalkulace se pak bude skládat pravděpodobně z větší části z nákladů 

přesně stanovených a zčásti z nákladů rozpočtových. Zkušenosti ze strojírenské kusové 

výroby totiž ukazují, že úplně nových výrobků, které plní nové funkce, je velmi málo             

a v naprosté většině jde u tzv. nových výrobků pouze o obměny některých jejich funkčních 

částí, změny technických parametrů apod. [2] 

 

3.4.2 Operativní kalkulace 

 Operativní kalkulace je kalkulací předběžnou, podkladem pro její sestavení jsou 

podrobné normy (standardy) spotřeby materiálu a času, platné právě k datu sestavení 

operativní kalkulace, je známa také pod pojmem kalkulace běžná nebo výrobní, protože slouží 

jako úkol pro výrobní útvary. [2] 

 

 Výše režijních položek se v operativní kalkulaci stanoví podle přirážek či sazeb 

režijních nákladů, vypočtených z příslušných rozpočtů režijních nákladů středisek, platných 

v době započetí výroby výrobku. [2] 

 

 Konstrukční a technologická dokumentace, obsahující normy spotřeby materiálu       

a času, se časem mění vlivem konstrukčních změn. Po každé takové změně se platná 

operativní kalkulace mění na novou operativní kalkulaci. Operativní kalkulace tedy 

v kterémkoliv okamžiku ukazuje platnou výši běžných, operativních norem spotřeby 

ekonomických zdrojů. Z této skutečnosti lze pak odvodit, že operativní kalkulace                   

je nejpřesnější sestavovanou kalkulací v podnicích, která je k dispozici. Svým charakterem   

je kalkulací okamžikovou. Funguje také jako vnitropodniková cena. [2] 

 

 Modifikaci operativní kalkulace představuje tzv. kalkulace základní. Jde o metodický 

nástroj normové metody nákladového účetnictví, jehož základem je operativní kalkulace, 

platná k 1. dni zvoleného období (to je zpravidla rok), pro něž se základní kalkulace 

vyhlašuje. Stejně jako operativní kalkulace funguje základní kalkulace jako vnitropodniková 

cena. [2] 
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3.4.3 Plánová kalkulace 

 Plánová kalkulace je poslední z řady předběžných kalkulaci. Je vhodným nástrojem 

řízení nákladů výkonů v opakované, stabilizované sériové i hromadné výrobě.  

 

Podrobnost norem, na nichž je plánová kalkulace postavena, se však liší:  

 v procesní, plynulé, nejspíše hromadné výrobě, produkující jeden nebo několik málo 

výrobků stále stejného typu a provedení, či podle neměnné receptury, 

 v heterogenní, mnohdy členité, nejspíše malosériové až velkosériové výrobě, 

produkující širší sortiment složitých výrobků. [2] 

 

 V prvním případě se podmínky výroby v průběhu času nemění, podrobné normy jsou 

podkladem pro sestavení plánové kalkulace. Dočasné výkyvy ve výrobních, materiálových, 

technologických podmínkách lze po dobu čekaného výkyvu snadno tolerovat v technologické, 

resp. výrobní dokumentaci. Tato kalkulace má tedy charakter kalkulací operativní jako úkol 

pro výrobní útvar. 

 

 V druhém případě je plánová kalkulace sestavena na základě norem, platí pro 

jednotlivé, celkovou peněžní částkou vyjádřené, kalkulační položky plánové kalkulace. 

Plánová kalkulace se ve výrobách v tomto případě sestavuje na základě podrobných 

operativních norem.  

 

 Protože plánová kalkulace platí po celé období, pro něž je sestavena, je kalkulací 

intervalovou a představuje průměrné náklady výroby, vyráběného během tohoto období. 

V průběhu období své platnosti se plánová kalkulace realizuje prováděním plánovaných 

změn. Jejich výsledkem jsou nové operativní normy, které pak ve svém souhrnu ukazují. [2] 

 

3.4.4 Výsledná kalkulace 

 Výsledná kalkulace je z časového hlediska završením celé kalkulační soustavy. 

Sestavuje se až po dokončení příslušného výkonu, funguje tak jako kontrolní nástroj všech 

druhů předběžných kalkulací daného výkonu. Není tedy nástrojem operativního řízení vývoje 

nákladů na výkonu, její informace přicházejí příliš pozdě, než aby bylo možno činit operativní 

zásahy ve výrobě. [2] 
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 Náklady v každé kalkulační položce jsou uvedeny celkovou částkou, takže podrobné 

příčiny překročení či úspory nákladů v dané kalkulační položce je možno zjistit jen následnou 

analýzou všech účetních dokladů, které byly účtovány v dané kalkulační položce.  

 

 Výslednou kalkulaci podnik uplatní především při porovnávání s některými druhy 

předběžné kalkulace, potom vzniká jeden z podkladů pro řízení cen, podklad pro sestavení 

propočtových kalkulací a časových řad. 

 

 Výsledná kalkulace může mít charakter buď kalkulace okamžikové, sestavované 

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

kalkulace intervalové. [2] 

 

3.5 Specifické kalkulace 

Představují kalkulace používané pro specifické účely v oblasti ekonomického řízení a dělí se 

na: 

 cenové kalkulace, 

 výchozí kalkulace, 

 základní kalkulace. [12] 

 

1. Cenová kalkulace 

Cenová kalkulace vyjadřuje kalkulaci prodejní ceny výkonu, obsahuje i kalkulovaný 

zisk. Tato kalkulace má velký význam v případě regulace cen z centra. Konkrétně se může, 

jedná o stanovení cen výkonů, podléhají cenové regulaci. Pak jsou pro sestavování cenové 

kalkulace vyhlašovány určité zásady, například je vymezena kalkulační jednice, maximální 

sazby režie. [12] 

 

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 zákazníkem,              

pro nabídky do soutěží a výběrových řízení, to je tak zvaná nabídková cena. [15] 
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Cenová kalkulace v centralizovaném systému řízení vychází z předpokládaných 

nákladů, ke kterým se přičte kalkulovaný zisk. Tato kalkulace vyjadřuje jinak náklady 

výrobce a jeho podmínky. Avšak nevypovídá o přiměřenosti těchto nákladů vzhledem k tržní 

ceně, za které budou dané výkony prodávaný na trhu.  

 

Úkolem cenové kalkulace je ověřit, jak tato cena zajistila návratnost vynaložených 

nákladů a vedla k tvorbě určitého zisku. Tedy cenová kalkulace zjistí, jak tržní cena pokrývá 

náklady výrobce a zda vytváří požadovaný zisk.  

 

2. Výchozí kalkulace 

Tato specifická kalkulace představuje technicko-kalkulační nástroj sloužící 

k odvození určité kalkulace, především plánové. [12] 

 

Funkci výchozí kalkulace může plnit výsledná nebo i plánová kalkulace výchozího 

období, nebo a to nejlépe operativní kalkulace platná na počátku plánovacího období. [12] 

 

3. Základní kalkulace 

Základní kalkulace plní funkci pevného měřítka alespoň po dobu jednoho účetního 

období, nebo po dobu výroby určité dávky. [12] 

 

3.6 Základní typy nákladových kalkulací 

V uplynulých desetiletích byla detailně popsána celá řada kalkulačních metod            

i postupů a většina z nich byla i prakticky odzkoušena v podnikové praxi. Obecným cílem 

těchto metod bylo podat co nejpřesnější a nejvěrohodnější informace o výši a struktuře 

nákladů výkonu. Tyto jednotlivé metody se od sebe liší relativně velmi širokým spektrem 

prvků, mezi kterými může být zahrnut například způsob využití, princip alokace režijních 

nákladů, rozsah alokovaných nákladů, charakter technologie transformačního procesu, počet 

vstupů a výstupů transformačního procesu nebo jiné speciální parametry. V této kapitole bude 

poukázáno na základní typy, mezi kterými může volit téměř jakákoli organizace, která volbu 

metody nákladové kalkulace zvažuje. [16] 
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První charakteristika nákladové kalkulace lze rozdělit na absorpční kalkulace            

a na neabsorpční kalkulace. Absorpční kalkulace, neboli kalkulace úplných nákladů, v sobě 

obsahuje veškeré nákly podniku. Neabsorpční kalkulace, neboli kalkulace neúplných 

nákladů, kalkulují pouze část podnikových nákladů (variabilních náklady) a ostatní náklady 

(fixní náklady) na výkony nerozpočítávají.   

 

Druhou charakteristikou základních typů je způsob alokace režijních nákladů objektu. Zde má 

uživatel nákladové kalkulace tři možnosti: 

1. Kalkulace úplných nákladů: 

 přirážková kalkulace,  

 kalkulace podle aktivity. 

2. Kalkulace neúplných nákladů: 

 Kalkulace variabilních nákladů. [16] 

 

Tyto tří varianty se v zásadě liší způsobem, jakým jsou alokovány režijní, respektive 

fixní náklady výkonu. První možnou situaci je, kdy se uživatel rozhodne použít kalkulaci 

úplných nákladů. V tomto případě se použije objemové přiřazení režijních nákladů, tuto 

metodu kalkulace nazýváme přirážkovou nebo také zakázkovou kalkulaci. Druhou možnosti 

je přiřazení nákladů dle skutečných příčinných vztahů a to je kalkulace podle aktivity. 

Poslední variantou, kterou může uživatel zvolit je možnost, při které režijní, respektive fixní 

náklady nebude výkonu alokovat v plné výši (část bude nealokována). Tento princip              

je podstatou variabilních nákladů. [16] 

 

Obecně lze tudíž říci, že všechny tyto základní nákladové kalkulace jsou použitelné 

pro jakýkoliv podnik s libovolnou strukturou výkonů.  

 

3.6.1 Přirážková kalkulace 

Patří k nejpoužívanějším nákladovým kalkulacím. Její využitelnost je velmi široká.  

Používá se zejména, kdy podnik produkuje různorodé výkony. Její rozšířitelnou je způsobena 

jednat tím, že je široce využitelná a k použití velmi jednoduchá.  

 

Myšlenka proporcionálního přičítání režijních nákladů výkonu dle stanovené 

rozvrhové základny. Rozvrhová základna je často založena na určitém měřitelném přímém 

nákladu. Není zde potřeba zjišťovat či evidovat téměř žádné dodatečné informace a data, 
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protože vše má podnik k dispozici jednak v základních účetních výkazech a jednak v evidenci 

přímých nákladů výkonu. [16] 

 

Samozřejmě má tato kalkulace celou řadu omezení, které spočívají hlavně               

ve vzrůstající nepřesnosti, která je způsobena právě proporcionálním přiřazením režijních 

nákladů výkonů (výrobků, služby).  

 

3.6.2 Kalkulace podle aktivity (Activity-Based Costing) 

Metoda je relativně nová, byla objevena na začátku osmdesátých let, zejména 

v tuzemských podmínkách dosáhla využití až v roce 2000 a stále je využívána velmi 

ojediněle.  

 

Aplikuje principy příčinné souvislosti do kalkulačního systému podniku tím 

způsobem, že mapuje a nákladově oceňuje procesy a aktivity, které organizace provádí           

a popisuje jejich vztah k podnikovým výkonům. Pozitivem, které ABC kalkulace přináší,      

je vyšší přesnost kalkulace jako takové, ale také značně širší spektrum informací, které 

metoda ABC poskytuje a které e neomezují jen na nákladové ocenění výkonů. Tyto přínosy 

jsou ale na druhé straně vykoupeny značnou komplikovaností struktury kalkulace a značně 

rozsáhlejším objemem dat, které je pro využití kalkulace nutné zajistit. Informace mají často 

navíc nefinanční charakter, takže se uživatelé ABC kalkulace mohou často potýkat 

s problémy při jejich získávání. [16] 

 

3.6.3 Kalkulace variabilních nákladů 

Tato kalkulace je také nazývaná metoda krycího příspěvku, která se v praxi rozšířila 

během posledních dvou desetiletí.  

 

Nealokovat stále rostoucí podíl fixních nákladů výkonu bylo logickou reakcí           

na zhoršující se přesnost tradičních přirážkových kalkulací. Kvůli svému charakteru je ale 

metoda variabilních nákladů manažerských nástrojem poněkud odlišným spektrem využití. 

Její výstupy jsou využitelné zejména v situacích operativního řízení portfolia výkonů             

za měnicích se podmínek, zejména díky využití příspěvku na úhradu, který je základním 

ukazatelem používaným pro posuzování rentability výkonů. [16] 
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3.6.4 Dynamická kalkulace 

Dynamická kalkulace vychází ze základního členění na přímé a nepřímé náklady      

a ze členění nákladů pole fází reprodukčního procesu. Základní vypovídací schopnost 

kalkulace je však rozšířena o odpověď na otázku „Jak budou náklady v jednotlivých fázích 

ovlivněny změnami v objemu prováděných výkonů?“. [8]  

 

3.7 Kalkulace podle ocenění nákladů v kalkulaci 

Kalkulace podle ocenění nákladů v kalkulaci dělíme na: 

 kalkulace skutečných cen, 

 kalkulace standardní, 

 kalkulace normová. [12] 

 

1. Kalkulace skutečných cen 

Náklady v kalkulaci jsou oceněny skutečnými cenami včetně výkyvů, rabatů, 

kurzovních vlivů, platnými v daném časovém období sestavení kalkulace. Je to v podstatě 

výsledná kalkulace nákladů. [4] 

 

2. Kalkulace standardní 

Kalkulace standardní vylučuje krátkodobé výkyvy a pracuje se zprůměrovanými 

náklady při normálním využití výrobní kapacity a normální zaměstnanosti. Náklady v této 

kalkulaci vychází z průměru skutečných údajů kalkulací minulých období, a proto představují 

dlouhodobý průměr. [12] 

 

Standardní kalkulace se využívá jako porovnávací základna pro hodnocení skutečně 

naběhlých nákladů. V podstatě plní úlohu základní kalkulace. Je vhodná pro využití pouze    

při krátkodobém hodnocení hospodárnosti vynakládaných nákladů, protože neobsahuje 

plánové ceny a náklady předpokládané v budoucnosti. [12] 

 

3. Kalkulace normová 

Tato kalkulace představuje předběžnou kalkulaci, sestavenou na základě norem 

spotřeby zdrojů. V oblasti jednicových nákladů se jedná o použití operativních norem, režijní 
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náklady, které jsou zahrnuty do normové kalkulace, vychází z rozpočtu režijních nákladů. 

Z toho vyplývá, že kalkulace normová je předběžnou kalkulací operativní. [12] 

 

Kalkulace normová se používá pro operativní hodnocení hospodárnosti výrobního 

procesu v konkrétních technických a technologických podmínkách.  

 

3.8 Kalkulace podle charakteru výrobního procesu 

Jako každá kalkulace i tato kalkulace má své dělení a to: 

 kalkulace zakázková,  

 kalkulace sdružených výkonů, 

- odečítací způsob, 

- rozčítací způsob, 

- kombinace odečítacího a rozčítacího způsobu. 

 

3.8.1 Kalkulace zakázková 

Uplatnění zakázkové metody má opodstatnění v podnicích s heterogenní výrobou 

s montážní technologií, kdy se zhotovují jednotlivé výrobky, nebo malé série výrobků, nebo 

poskytují služby podle individuálních objednávek odběratelů. Příkladem zakázkové výroby 

může být šití oděvů v krejčovství, výroba vagónů, oprava automobilů. [12] 

 

Předmětem kalkulace je finální výkon, který je daný zakázkou. Při jednotlivých 

zakázkách vznikají různé náklady, které je nutno sledovat. Tento požadavek sledování 

nákladů plní takzvaný výrobní příkaz. 

 

Výrobní příkaz je základní doklad v zakázkové metodě. Stanoví předem rozsah 

výkonů. Obsahuje zakázkové číslo, dle systému používaného v podnicích. Součástí výrobního 

příkazu je takzvaný kalkulační list, na kterém se vedou záznamy o vynaložených nákladech 

obvykle v seskupení položek kalkulačního vzorce (například přímé mzdy, přímý materiál, 

výrobní režie). [12] 

 

Kalkulované množství je množství výkonů (výrobku, služeb) zadané do výroby 

najednou a zhotovených na jeden výrobní příkaz. [12] 
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Kalkulace se sestavuje na časové období dané trváním zakázky. Vzhledem k tomu, 

že každá zakázka má jinou dobu trvání, zakázková kalkulace má neperiodický charakter. [12] 

 

3.8.2 Kalkulace sdružených výkonů 

Obecně se sdružená výroba vyznačuje tím, že při zpracování výchozích surovin nebo 

materiálů nutně vzniká postupně nebo současně více druhů různorodých výrobků, aniž           

je možné libovolně ovlivňovat jejich vzájemný poměr. Mezi sdružené výroby patří obvykle 

výroby chemické například výroba koksu, zpracování ropy. [12] 

 

 Pro kalkulaci je však podstatné, že u sdružených výkonů mají i náklady s nimi 

související povahu sdružených nákladů, to je vznikají jen v souvislosti se sdruženou výrobou 

jako celkem a lze je tedy jen v této souvislosti stanovit. Z hlediska kalkulačního členění jsou 

sdružené náklady nepřímými. [12] 

 

U sdružené výroby nelze přímo přičítat náklady na výrobu jednotlivého výkonu 

(výroby, služby). To znamená, že přímé náklady v tomto případě nelze zjistit na výrobek. 

Předmětem kalkulace jsou jednotlivé druhy hlavních výrobků dokončené v kalkulačním 

období.  

 

Podstatou odečítacího způsobu kalkulace je, že předmětem kalkulace jsou pouze 

hlavní výrobky. Od úhrnu celkových nákladů na výrobu nejprve odečteme částku, 

odpovídající předem stanovenému ocenění vedlejších výrobků, zbylé náklady pak představují 

náklady na výrobu hlavního výrobku. Tento způsob se používá například při kalkulaci 

nákladů výroby koksu. [12] 

 

Při oceňování vedlejších výrobků se obvykle vychází z prodejní ceny, která             

se snižuje o předpokládaný zisk, zakalkulovaný v této ceně. Jestliže není stanovena cena      

pro vedlejší výrobky, odvozuje se jen pro tyto výrobky z ceny podobných výrobků.  

 

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

významu zvolit pouze jeden za hlavní a ostatní považovat za vedlejší. To znamená,               

že výsledkem sdružené výroby jsou dva nebo více hlavních výrobků, například jednotlivé 

produkty vzniklé zpracováním ropy, nebo zpracování obilí v mlýnech jednotlivé druhy 

mouky. [12] 
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Protože mezi jednotlivými výrobky nelze samostatně zjistit vzájemné vztahy jejich 

nákladů, je třeba použít náhradní způsob – rozčítací klíč. Podkladem pro stanovení rozčítacích  

klíčů jsou různé veličiny, například prodejní ceny, výtěžnost, molekulární hmotnost. Jde        

o určitou obdobu rozčítajíc klíčů s poměrovými čísly. Tento postup rozčítaní klíčů je shodný 

jako v kalkulaci dělením s poměrovými čísly. [12] 

 

Kombinace odečítacího a rozčítacího způsobu se používá v případě sdružených 

výrob s více hlavími a vedlejšími výrobky. Nejprve se aplikuje odečítací způsob, kterým        

se vyloučí výrobní náklady vedlejších výrobků. Dále se použije rozčítací způsob, kterým se 

sdružené náklady hlavních výrobků rozpočítají na jednotlivé hlavní výrobky. [12]  
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4 CENOVÁ STRATEGIE 

4.1 Cenová strategie 

Z hlediska struktury lze cenu považovat za hodnotu výkonu (zboží, výrobky, služby),  

která se skládá z hodnoty opotřebovaného hmotného majetku, spotřebovaných prostředků 

(materiál, suroviny, polotovary) a vynaložené fyzické práce.  

 

V běžné praxi se zpravidla cena nerovná hodnotě výkonu. Je ovlivněna poptávkou    

a nabídkou na trhu. Ze strany výrobce nabídková tržní cena vychází z hodnoty, to znamená 

cena vstupu, teda vynaložených nákladů na výrobu daného výkonu (výrobku, služby).  

 

Ceny lze charakterizovat i jako ovlivňující výrobu a spotřebu. Všeobecně lze říci, že 

určitá výše ceny odpovídá vždy určitý rozsah výroby a spotřeby.  

 

4.1.1 Charakteristické znaky cenové strategie 

Mezi charakteristické znaky cenové strategie patří zejména: 

 upuštění od důsledného sledování úrovně cen nejbližšího a největšího konkurenta, 

 využití nových metod tvorby cen, založených na pojetí špičkových pracovníku 

podniku, 

 docílení vyšší kvality výrobků, což v zásadě znamená i vyšší cenu,  

 ústup od určování cen na základě nevyhnutelnosti dosažení předpokládaného zisku   

na příslušný objem výkonu, 

 nevyhnutelnost předvídat působení konkurence ve stejném odvětví působení, 

 vypracování perspektivního programu činnosti na trhu v různých variantách včetně 

uplatnění diferenciace cen z různých důvodů. 

 

Dle uvedených charakteristik lze usoudit, že vypracování cenové strategie není 

jednoduchá záležitost. Vyžaduje komplexní, marketingový přístup a samozřejmě využití 

poznatků z oblasti tvorby a realizace cenové strategie zahraničních podniků.  

 

Určování cen má tedy v trhové ekonomice také své zákonem stanovené zásady         

a žádné zjednodušení v přístupech jejich tvorby a nedocenění jejího významu se nevyplácí. 

To všechno by si měli podnikatele uvědomit, jak dlouho chtějí prosperovat. Je to i jeden 
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z předpokladů úspěšného ukončení transformace naší ekonomiky na trhové podmínky            

a vytvoření optimálních podmínek pro nástup cesty k výraznějšímu oživení a prosperitě. [4] 

 

4.1.2 Charakteristika ceny 

Cena jako hodnotová veličina má své opodstatnění mezi základními ekonomickými 

nástroji hospodářské politiky nejen státu a i podniku, při budování a rozvíjení trhové 

ekonomiky.  

 

Cena, v nejobecnějším slova smyslu, je peněžní vyjádření hodnoty produktu              

a služeb. Cena každého jednotlivého produktu (činnosti, služby) se nemusí shodovat 

s hodnotou, může se od hodnoty odklánět dolu i nahoru, a to v závislosti od poptávky             

a nabídky daného produktu (činnosti, služby). [4] 

 

4.1.3 Cenová politika 

Základním předpokladem existence trhové ekonomiky je tvorba a pohyb cen,          

od které se odvozuji všechny ostatní znaky trhové ekonomiky. Cena je základním nositelem 

informací pro rozhodování co, jak a pro koho vyrábět s požadavkem přirozeného fungování 

tohoto mechanismu.  

 

Součásti dobře fungujícího trhu jsou zásahy státu, které by měli sloužit především    

na ochranu trhu, na ochranu hospodářské soutěže, kultivační podmínek soutěže. S tím také 

souvisí cenová kontrola.  

 

Význam a charakteristika cenové politiky závisí při budování společenského života 

státu ve světovém působení. Představuje tak všechny aktivity, které souvisí s obchodováním 

jak na domácím tak zahraničním trhu.  

 

Je nevyhnutelné sledovat i cenovou konkurenci, správné určení cenové úrovně. 

Cenovou politiku je třeba vykonávat a zabezpečovat tak, aby podporovala prodej.  
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4.2 Konkurenční strategie tvorby cen 

Nedílnou součásti konkurence na globálním trhu je sledování konkurence. 

Samozřejmě každý podnik chce být „jedničkou“ na trhu, tudíž takový podnik musí neustále 

inovovat své výkony (výrobky, služby) a hýčkat si své zákazníky.  

 

4.2.1  Marketing v řízení cen 

Pod marketingové řízení se rozumí soubor činnosti potřebných na udržení poptávky 

po firemních výrobcích nebo službách. Toto řízení je možno charakterizovat jako oblast 

ovlivňování hospodářské činnosti, která se týká výrobků, odbytové politiky a cen, včetně 

informaci o dosáhnutí výsledků. [4] 

 

Marketingové řízení se projevuje v různých oblastech a na různých úrovních 

rozhodování. V některých případech může jít o rutinní rozhodnutí, jako je například 

vyřizování reklamací zákazníka, výběr inzerátu pro propagační kampaň, přijetí nového 

prodeje, úpravu cen vybraných druhu tovaru do katalogu. [4] 

 

V marketingu je několik přístupu. Známe, jsou tři hlavní pohledy: 

 komoditní, 

 podnikový, 

 funkční. [4] 

 

Komoditní pohled omezuje znalosti, které se vážou na určitý druh výkonu. 

Podnikový pohled vychází z organizace podniku. Za nejdelší se považuje funkční pohled, 

protože překonává některé omezení dané jen komoditním a podnikovým pohledem.             

Do funkčního prostoru (pohledu) možno zahrnout: 

 nákupní činnost, 

 prodej zboží, 

 dopravu, 

 skladování, 

 standardizaci a sortiment, 

 financování,  

 zvládnutí rizik, 

 trhové informace. [4] 
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Většina těchto funkci jsou vykonávané v každém podniku, ale jejích význam se liší 

dle typu podniku. Proto je nevyhnutelné, aby se tyto funkce zkoumaly ve vztahu k podniku. 

Pokud se tyto funkce zkoumají odděleně, jejich užitečnost ztrácí smysl. Je tudíž nevyhnutelné, 

aby se skloubila a propojila s marketingovou činností, jestli se chceme dopracovat k celkové 

charakteristice hospodářských organizací a obchodu.  

 

4.2.2 Konkurenční schopnost a její vliv na optimální ceny 

Cenová struktura je vyjádřená tím, že firma prodává ten jisty výrobek za různé ceny. 

V sortimentu členění může jit také o kombinaci různých výrobků za různé ceny. Firemní 

sortiment může obsahovat výrobky různé kvality, nebo velikost a ceny tohoto souboru 

příbuzných výrobků musí být určené tak, aby byli na první pohled pro zákazníka srozumitelné 

a vyjadřovali rozdílnost výrobku příslušného souboru. Tyto dva určující firemní prvky cenové 

struktury – cenové odstupňovaní tohoto jistého výrobku a ceny souboru příbuzných výrobku 

tvoří nejobtížnější úlohu cenové politiky. Její realizace vyžaduje dokonalý přehled o poptávce 

a nákladech různých výrobků vnitřního sortimentu. Přitom je nevyhnutelné poznat i platné 

zákonné opatření pro určování cen, to znamená regulační pravidla pro určitý okruh výrobků    

a služeb. [4] 

 

Poměrně náročné je i určení cenové úrovně pro výrobek nebo soubor výrobků.        

Je pouze málo firem, které by neměli členitý sortiment. Členitý sortiment vede k používání 

odstupňovaných cen pro každý výrobek. Tím se taková firma dostává do velmi složitých 

cenových situací, zvládnutí problémových cen je velmi náročné. Cenové řízení se tak dostává 

před zvládnutí náročné úlohy, zejména jak se vezme v úvahu skutečnost, že některá firma 

vyrábí sortiment například s 10 000 položkami. [4] 

 

4.2.3 Dokonalá konkurence a ceny 

Pro všechny firmy je vždy důležité zvolit množství výkonu a určit za jakou cenu      

se budou tyto výkony prodávat.  

 

Základním pravidlem dokonalé konkurence je, že firma nemůže ovlivnit cenu        

své produkce a ani cenu vstupu. Jediným problémem pro firmu bývá objem produkce, kterou 

může prodat v podmínkách dokonalé konkurence jen za jednu cenu.  
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4.2.4 Nedokonalá konkurence a ceny 

Pokud existuje relativní velký počet prodavačů, avšak kupující nejsou indiferentní   

ve vztahu k výrobkům a k osobě prodavače z důvodu geografických, racionálních nebo 

iracionální profese, anebo pro sílu zvyku, potom se tento stav nazývá nedokonalá konkurence. 

Prodavač může zvýšit do určité výšky cenu a to tak vysoko, aby rozdělili v cenách pro tyto 

v podstatě podobné výrobky a nemuseli se obávat ztrátě zákazníka. [4] 

 

Za těchto okolností prodavači nevedou „boj“ pouze mezi sebou se snižováním 

nákladů, ale mění nabízený výrobek a vedou reklamní kampaně.  

 

4.3 Poptávka a cena 

Vztah ceny a poptávky lze vyjádřit takzvanou poptávkovou funkci, pod kterou         

se rozumí závislost požadovaného množství výrobku od výšky jeho ceny. Tento vztah           

je graficky znázorněn pomocí poptávkové křivky.  

 

Při konstrukci poptávkové křivky se vychází ze závislosti mezi cenou určitého 

výkonu a jeho množstvím, o které má spotřebitel zájem a je ochoten ho koupit. Všeobecně 

platí, že jak je cena nějakého statku vysoká, poptávka po tomto výkonu je nízká. A naopak, 

když je cena statku nízká, poptávka po něm je vysoká.  

 

 

 

Graf č. 6: Poptávková křivka. [4] 
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Příběh poptávkové křivky znázorňuje cenu dvěma způsoby. První způsob je objem 

produktu, který je spotřebitel ochotny koupit za určitou cenu, a druhy způsob znázorňuje 

výšku ceny, za kterou je spotřebitel ochoten koupit určité množství statku.  

 

Každé úroveni ceny přísluší určitý objem daného statku, přičemž tato závislost         

se matematicky vyjádří ve tvaru poptávkové funkci: 

Dx = f (Px) [4] 

Kde:   Dx – množství statku x (poptávka) 

           Px – cena statku x. [4] 

 

Jde o takzvanou jednoduchou poptávkovou funkci, která nebere do úvahy další 

faktory ovlivňující vztah požadovaného množství a ceny. Tento předpoklad se označuje jako 

zkoumání závislosti poptávky po určitém statku pouze od jeho ceny. Je zapotřebí uvést, že 

tento stav v trhovém hospodářství neexistuje a lze o něm uvažovat pouze teoreticky. [4] 

 

4.4 Nabídka a cena 

Nabídka představuje množství statků, které výrobce dodávají na trh za určitou cenu. 

Podle definice nabídka indikuje množství statků, které předávající jsou ochotní a schopní 

zabezpečit při různých úrovních ceny.  

 

Nabídka, respektive funkce nabídky vyjadřuje závislost mezi množstvím statků, které 

jsou výrobci a prodávající ochotní vyrobit a prodat za cenu těchto statků. Uvedenou závislost 

mezi množstvím a cenou graficky znázorňuje křivka nabídky v následujícím grafu. [4] 
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Graf č. 7: Nabídková křivka. [4] 

 

Se stoupající cenou statku se zvyšuje i dodávané množství na trh. Proto má křivka 

nabídky pozitivní příběh a stoupá zleva doprava. To znamená, že cena a dodávané množství 

se mění v přímé závislosti. 

 

4.5 Náklady při určování cen 

Náklady, ceny a trh navzájem úzce souvisí. Tato souvislost mimo jiného spočívá 

v tom, že náklady jsou základem ceny a cena je výsledkem poptávky a nabídky na trhu jak 

domácím tak zahraničním.  

 

V poslední době spolu s rostoucími cenami jsou stále více středem pozornosti 

odborníku a široké spotřebitelské veřejnosti i náklady jako rozhodující složka cen. Náklady     

a ceny jsou jakoby dvě spojité nádoby. Tvoří nepřetržitý řetězec, do kterého se promítá každý 

jejich pohyb. [4] 

 

V běžné praxi se únosnost cen posuzuje nejen ve vztahu k působení trhu ale               

i k nákladům na výrobu a prodej produktu. Působení trhového prostředí na ceny by mohlo 

špatně působit objektivitu nákladů. Proto ani v trhové ekonomice by podnikatele neměli byt 

lhostejni k tomu, při jakých nákladech vyrábí a prodávají výkony, protože náklady jsou 

důležitou součásti cen.  Náklady jsou souhrnem základních vstupu ve výrobním procese         

a jsou součásti nákladových a cenových kalkulací. [4] 
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5 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

Společnost PressMetal-CZ, spol. s. r. o. vznikla v roce 2002, se sídlem v Nýdku. 

Vyčlenila se do samostatného právního subjektu z firmy s mnoholetými zkušenostmi v oboru 

tváření kovů a je dynamicky se rozvíjející společností s ryze českým kapitálem. Zabývá se 

zakázkovou výrobou kovových dílů dle přání zákazníky. Při jejím vzniku měla společnost 10 

zaměstnanců. V roce 2003 byl zaveden systém jakosti dle nomy EN ISO 9001.  

 

Po dvou letech, od vzniku společnosti, byly výrobní prostory přestěhovány              

do nového objektu a to do Třince, Staré Město. Postupně se společnost rozšiřovala, až 

vzrostla na 60 zaměstnanců a získala první zakázku pro automobilový průmysl. Od roku 2007 

dodávají sériově výroby pro automobilový průmysl. Aby společnost byla úspěšnější 

zkvalitňovala požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – vyšší 

požadavky na jakost certifikace dle EN ISO 3834-2. V roce 2011 zavedla další systém jakosti 

dle normy EN ISO/ TS 16949. Při skladování zásob dodržují metodu FIFO.  

 

Jejím prvořadým cílem je spokojenost zákazníka. Politika společnosti je, že dobrého 

výsledku je možno dosáhnout pouze systematickou, týmovou prácí, proto zákazníkům 

garantují krátké dodací lhůty, dle jejich vlastních požadavků, vysokou kvalitu a serióznost.  

 

5.1 Technologické postupy a vybavení 

Prostřednictvím dlouholetých kooperantů zajišťují povrchovou úpravu výrobků jako 

je např.: žárové zinkování, moření, lakování. 

 

Mezi technologie řadí: 

 lisování (výroba se realizuje na CNC a NC lisech), 

 ruční i poloautomatické svařování, 

 ruční i poloautomatické bodování, CO2, TIG, MIG, 

 automatické a poloautomatické závitování, 

 ohýbání, 

 speciální lisování a ojehlování trubek. 
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Další technologické postupy:  

 omílání, 

 řezání na poloautomatické pilce do Ø 100. 

 

Používané technologie: 

 lisování za studena,   

 závitování,  

 svařování (svařování v atmosféře CO2, metodou TIG a MIG, bodové svařování),  

 ruční i poloautomatické bodování, 

 dělení materiálu (kulatina, trubky). 

 

Výrobky tohoto podniku jsou používány po celém světě. Díly jsou vyráběny z oceli 

nebo hliníku. Mezi výrobky patří různé druhy kotvící techniky pro stavební průmysl, lehké 

konstrukce pro energetický průmysl, držáky pro automobily, motocykly, zpracování trubek. 

 

K významným zákazníkům společnost řadí Optimont 2000, Tecsol PRO (Velux),  

ČEZ, Třinecké železárny a.s. Mezi podniky pro automobilový průmysl např.: Senior 

Flexonics, Eberspächer, Keihin Thermal Technology Czech, Benteler, KYB Manufacturing 

CZECH. 

 

5.2  Ekonomická situace podniku  

Podnik po finanční analýze se těší dobrému finančnímu zdraví. Z toho vyplývá, že 

ekonomická situace v podniku je uspokojivá. Firma se generelně těší dobrému finančnímu 

zdraví.   
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6 KALKULACE V PODNIKU 

6.1 Zkrácený popis výroby v PressMetal s.r.o. 

PressMetal se zabývá výrobou kovových dílů lisováním, ohýbáním a jejím 

svařováním a to nejčastěji nakupovaných matic k, u nás vyrobeným objímkám. Tyto hotové 

díly poté posílá do kooperace na povrchovou úpravu (zinkování, moření). Poté se provádí 

kontrola, měření a před odesláním k zákazníkovi jsou výrobky rovnaný. 

 

Prvotním účelem kalkulace v tomto podniku je tvorba ceny na konkrétní výrobek, 

další funkcí je řízení optimalizace nákladů. V podniku se používá předběžná metoda 

kalkulace.  

 

Kalkulace vychází z finančního plánu a plánu nákladů na příslušný rok. Jako první se 

stanoví předpokládaný objem výkonů, v tomto podniku výrobků, který by měl být dodržen. 

Tento předpokládaný odhad stanovuje ředitel podniku spolu s výrobním ředitelem.  

 

Plán nákladů se sestavuje na základě informací o nákladech za minulé účetní období 

k předpokládanému objemu výkonů (výrobků). 

 

6.2 Vznik kalkulace v podniku 

V roce 2002, kdy společnost vznikla, vznikla i první kalkulace ocenění výrobků, 

které podnik začala produkovat.  

 

6.2.1 První kalkulace podniku 

První kalkulaci v podniku vytvořil pan ředitel (jednatel) společnosti spolu s dnešním 

výrobním ředitelem podniku. Kalkulace byla sestavena dle učebnicového vzoru, poněvadž 

podnik neměl žádného zaměstnance, který by měl tento sektor podniku na starost.  

 

Původní kalkulace byla sestavena takto: 

1. přímý materiál, 

2. přímé mzdy, 

3. ostatní přímé náklady, 
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4. výrobní režie, 

Po sečtení těchto nákladu vzniknou VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY. Tyto náklady jsou 

největší položkou z celé kalkulace. Samozřejmě tento vzorec není ještě konečný. Dále k těmto 

nákladům se přičtou další položky.  

5. správní režie, 

Ke kalkulačnímu vzorci byla přičtena další již pátá položka, která nám určí VLASTNÍ 

NÁKLADY VÝKONU.   

6. odbytové náklady, 

K vlastním nákladům výroby a vlastním nákladům výkonu je přičtena předposlední položka    

a to odbytové náklady, což vzniknou ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU. Tyto 

náklady jsou zaměřené především na expedici a skladování výrobní produkce podniku.  

7. zisk. 

Každý podnik, který něco vyrábí, vykazuje zisk či ztrátu. Proto k nákladům na výrobu přičítá 

určité procento, aby podnik prosperoval a udržel se na trhu. Toto prodejní procento má každý 

podnik jiné. V tomto případě a ekonomické stabilitě na trhu si podnik přičítá méně jak 0,5% 

marže. Po tomto přičtení zisku vzniká konečná fáze kalkulačního vzorce a to CENA 

VÝKONU nebo cena, za kterou je výrobek nabízen a prodáván na trhu.   

 

6.2.2 Druhá kalkulace podniku 

Po letech provozování podnikatelské činnosti, podnik zjistil, že dosavadní kalkulace 

je nevyhovující a muselo dojít ke změně. Stávající kalkulace se prováděla ručně, s čímž byl 

spojen i celková časová ztráta. Modernizací došlo k vytvoření kalkulace v programu 

Microsoft Excel, který zpracovával jeden ze zaměstnanců, takzvaný „Kalkulátor“. Kalkulátor 

prošel příslušnými školeními, aby dokázal zmodernizovat dosavadní kalkulaci.  

 

Kalkulátor vytvořil svůj kalkulační vzorec. Rozdělil ho do pěti sektoru a to: 

1. materiál, 

2. operace, 

3. výrobní režie, 

4. kooperace, 

5. marže. 

 

Každý ze sektoru obsahuje další sektory, které dohromady tvoří kalkulační vzorec. 

První sektor materiál vytváří materiál, polotovar (vstupní materiál), skladované množství, 
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normální množství, krok výroby a procentuální navýšení. Součet cen všech materiálů 

vstupujících do vlastní výroby nebo polotovaru z materiálových norem. Pro ocenění tohoto 

materiálu se použije kalkulační cena nebo poslední nákupní cena (poslední cena pořízení 

z číselníku zboží).  

 

MATERIÁL 

Materiál 

Polotovar 

Skladované množství 

Normativní množství 

Krok (platina + přestřih) 

Procentuální navýšení 

 

Druhý sektor obsahuje položky mzda a operace. Součet cen jednotlivých operací       

z technologického postupu. Cena operace je dána součinem času operace (včetně času 

přípravy) uvedeného v technologickém postupu a sazby tarifní třídy. Výpočet se provádí      

pro množství v technologické dávce.  

 

OPERACE 
Mzda 

Operace 

 

Třetí sektor tvoří výrobní režii technologie. Výrobní režie technologie v účetní měně 

systému, která se vypočítá z výrobních režií jednotlivých technologií. Výrobní režie               

v procentech na jednotlivé technologie se zadávají údaje technologie. 

 

VÝROBNÍ REŽIE Výrobní režie technologie 

 

Čtvrtý a poslední sektor uzavírá kooperace. Součet cen jednotlivých kooperací          

z technologického postupu spolu s dopravou. 

 

 

KOOPERACE Kooperace + doprava 
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Nedílnou součásti a dokončení kalkulačního vzorce je marže. Marži si určuje každý 

podnik sám. Jak již bylo zmíněno, podnik vykazuje marži menší jak 0,5%.  

 

Pro lepší představivost kompletní kalkulační vzorec, který byl v podniku doposud 

vytvořen.  

 

MATERIÁL 

Název položky vzorce 

Materiál 

Polotovar 

Skladované množství 

Normativní množství 

Krok 

Procentuální navýšení 

OPERACE 
Mzda 

Operace 

VÝROBNÍ REŽIE Výrobní režie technologie 

KOOPERACE Kooperace 

MARŽE Marže 

 

Tabulka č. 1: Kalkulace podniku. [21] 

 

Tento inovovaný kalkulační vzorec se liší od původního určitě vzhledem a sestavou 

skladby. Zde „Kalkulátor“ vytvořil kalkulační vzorec pro moderní dobu a moderní 

technologie, které v podniku používají.  

 

Kalkulace cen výrobků je tvořena cenou za spotřebovaný materiál, kooperace, 

výrobní režie technologie a mzdovými náklady jednicových pracovníků. Tyto informace jsou 

získávány z dokumentů, jako jsou skladní karty vydaného materiálu ze skladu daného 

materiálu, faktury za kooperace, pracovní výkazy pracovníku. 

 

Podnik využívá kalkulační vzorec převeden do praxe v programu Microsoft Excel, 

který vzhledově vypadá jinak, než jako výše uvedeny kalkulační vzorec, ale obsah je stejný.  
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Tabulka č. 2: Kalkulace podniku v Microsoft Excelu. [21] 
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6.2.3 Aktuální postup kalkulování výrobků 

Po získání poptávky se provádí poptávka vstupních materiálu, kooperace, výrobu 

nástroje (cena nástroje se v drtivé většině případů rozpouští do ceny výrobků na základě 

předpokládaných objemů za přepokládané období).  

 

Kalkulační vzorec je nyní takový: průměrná nákupní cena vstupního nakoupeného 

materiálu, která je navýšena %, se vynásobí množstvím materiálu (u materiálu s MJ kg je to 

čistá váha % navýšena pro odpady, zmetky) a přičte se cena za jednotlivé operace a cena       

za kooperaci plus doprava. Cena za jednotlivé operace je vypočtena součtem mezi mzdy, 

náklady na stroj, rozpuštění nástrojem, režijní náklady firmy. Cely tento vzorec, respektive 

její výsledek, se vynásobí marži %. 

 

Problém tohoto vzorce je pomalá zpětná reakce na změny cen nakupovaného 

materiálu nebo kooperace a tím se nemůže pružně reagovat na případné navýšení, či možnost 

snížení ceny na přání zákazníka pro získání větších objemů zakázek. 

 

Podnik se proto rozhodl využit služby jedné firmy, která vytvořila program             

na tvoření cen kalkulaci pro podniky. Proto podnik PressMetal poslal této firmě svou 

dosavadní kalkulaci, ale firma tuto jejich kalkulaci nepřijala z důvodu nevyhovující. 

 

6.3 Navržená kalkulace  

Podnik se rozhodl využít nabídky společnosti, která vytvořila program na kalkulaci 

(tvorbu cen výkonu). Tudíž odeslala kalkulaci, avšak dostala konstatování, že jejích 

dosavadní kalkulace je pro jimi vytvořený program nevyhovující a musí ji upravit. Důvody 

nepřijetí kalkulace je opomenutí důležité položky, která patří do nákladů na jednici, technicky 

překombinované řešení, některé položky se tam dostanou dvakrát a řešení procentuálního 

navýšení u položky materiálu není poměrně dobrý způsob. Poslední slabou stránkou kalkulace 

je postupné řazení kalkulovaných nákladů tak, že se pak různé stupně špatně používají 

k rozhodování.  

 

Proto mým úkolem bylo navržení kalkulace, či inovování jejich dosavadní kalkulaci, 

kterou dosud byla užívána pro kalkulování cen svých výkonů (výrobků). 
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Pro vytvoření vzorové kalkulace byl vybrán jeden z mnoha výrobku podniku 

PressMetal a to výrobu výrobku SRS (více obrázek číslo 2).  

 

 

Obrázek č. 2: Výrobek SRS. [22] 

 

Výrobek SRS je vyráběn: 

 z ocelového pásu, 

 technologická operace je stříhání, ohýbání, lisování, 

 kooperaci je moření, 

 pro výrobu se používá stroj lis. 

 

6.3.1 Sestavení kalkulačního vzorce 

Přímý materiál 

Přímé mzdy 

Ostatní přímé náklady 

CELKOVÉ PŘÍMÉ NÁKLADY 

Výrobní režie 

VLASTNÍ NÁKLDY VÝROBY 

Správní režie 

Kooperace 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONŮ 

Odbytové náklady 

ZISK 

CENA VÝROBKU 
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6.3.2 Vzorový příklad výpočtu výrobku na 1ks (hodnoty jsou fiktivní)  

Přímý materiál Ocelový pás 1,60 

Přímé mzdy 
Mzda dělníka 0,9 

Ostatní přímé náklady Soc., zdr. pojištění, energie 0,1 

CELKOVÉ PŘÍMÉ 

NÁKLADY 
 = 2,60 

Výrobní režie 
Odpis stroje, opravy a 

udržování stroje,.. 
0,25 

VLASTNÍ NÁKLADY 

VÝROBY 
 = 0,25 

Správní režie Tiskopisy 0,20 

Kooperace Služba moření 0,78 

VLASTNÍ NÁKLADY 

VÝKONU 
 = 0,98 

Odbytové náklady Skladování, expedice,.. 0,15 

ZISK  3,83 

PRODEJNÍ CENA Zisk + marže 3,83*(1+0,25)= 4,79 

 

Tabulka č. 3: Výpočet inovované kalkulace podniku. 

 

Po dosazení čísel byla prodejní cena 4,79 Kč za jeden kus výrobku. 

 

Při stanovení kalkulačního vzorce jsem sestavila 5 oblasti a to celkové přímé 

náklady, vlastní náklady výroby, vlastní náklady výkonu, odbytové náklady, zisk a prodejní 

cena.  

 

V oblasti celkové přímé náklady byly přiřazeny položky přímý materiál, přímé mzdy 

a ostatní přímé náklady. Do přímého materiálu je zařazen materiál na výrobu (ocelový pás, 

s tím jsou spojeny i zmetky a odpad při výrobě), do přímých mezd je mzda dělníka na jeden 

výrobek, do ostatních přímých nákladů jsem zařadila sociální pojištění, zdravotní pojištění, 

energie a další náklady na pracovníka (školení, obědy,….).   

 



45 

 

Vlastní náklady výroby obsahují jedinou položku a to výrobní režie. Tam byly 

zařazeny veškeré náklady, které se týkají stroje. Těmito náklady jsou odpisy stroje, opravy      

a udržování stoje, náklady na speciální přípravky, náklady na nástroje.  

 

Do vlastních nákladů výkonů jsem zařadila správní režii. S tím jsou spojeny 

tiskopisy. To znamená veškeré papírování spojené s výrobkem. Dále takzvaná kooperace. 

Tam je zařazené moření. Moření je služba, která je poskytovaná mimo podnik, a s tím je 

spojena i doprava na tuto službu.  

 

Jako samostatný celek jsem vytvořila odbytové náklady. S těmito náklady jsou 

spojeny náklady na skladování (skladovací prostory), expedici, náklady na skladníka.  

 

Po sečtení všech těchto oblastí (nákladů) vznik zisk, který byl vynásoben marži, 

kterou si podnik zvolí. V mém případě byla zvolená vzorová 25% marži. Po této operaci 

vznikla prodejní cena, za kterou bych výrobek prodávala. Přičtení tohoto procenta jsem 

nechala až na posední konečný krok, nenásobila jsem každou oblast zvlášť.  

 

Kalkulaci jsem inovovala tím, že jsem osamostatnila odbytové náklady, které jsou 

důležité v kalkulaci, a tím jsem získala lepší přehled spojené s expedicí. Dále náklady           

na pracovníka, který výrobek vyrábí, jsem dala k sobě (sečetla je) a nerozdělovala je             

do správní režie. Tento krok mi vytvoří přehled, jaká finanční částka se vztahuje                    

na pracovníka při výrobě jednoho kusu výrobku. Podobně jsem řešila výrobní režii, kde jsem 

přidělila všechny náklady spojené se strojem na výrobu výrobku. Další inovaci bylo přiřazení 

kooperace do nákladů na výkon. A poslední inovaci bylo násobení marži konečný součet 

(zisk).  
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7  ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo charakterizovat náklady, kalkulace a stanovení ceny 

výrobků. Dále analyzovat současné kalkulační techniky ve vybraném podniku a identifikovat 

možné problémové oblasti. Navrhnou nejvhodnější metodu stanovení ceny výrobků              

ve vybraném podniku.  

 

Nejprve byly definovány náklady, klasifikace a členění nákladů do dalších 

podkapitol. V této kapitole se uvádí, co vlastně náklady jsou, proč jsou pro podnik důležité. 

Další podkapitola se zabývá nejdůležitějším rozčleněním nákladu dle závislosti na změnách 

objemu výroby a to na náklady variabilní a náklady fixní. Těmto nákladům byla věnována 

podstatná část kapitoly náklady, která byla doplněna i o grafy objemových nákladů.  

 

V navazující kapitole byly definovány základní pojmy kalkulace. Tato kapitola se 

odvíjela na úkoly kalkulace, kde byly popsány podmínky přežití podniku a stěžejní 

informační nástroj kalkulace. Sestavení kalkulace předběžné a výsledné. Dále byly důkladněji 

popsány kalkulační náklady, které představuji pro podnik spotřebu práce na výrobu a realizaci 

produktu. Tyto náklady byly rozděleny na přímé a režijní. V diplomové práci byly dále 

charakterizovány všechny položky z kalkulačního vzorce. Typový kalkulační vzorec je daný 

již mnoha desetiletí, ale každý podnik si tento vzorec přizpůsobí dle své potřeby produkce. 

Tato kapitola zmiňuje i kalkulační systém jako soubor kalkulací v podniku a jejích vazby. 

Kalkulační systém je hlavním nástrojem řízení nákladů na výkony. Kalkulační systém závisí 

na velikosti a druhu podniku. V návaznosti kalkulace se rozčlení do kalkulačního systému    

na propočtovou kalkulaci, operativní kalkulaci, plánovou kalkulaci a výslednou kalkulaci. 

Všechny tyto kalkulace jsou popsané v definicích, mají uvedené podklady pro sestavení         

a v neposlední řadě uplatnění v podniku. Obsahem této kapitoly jsou i specifické kalkulace.  

 

Další kapitola se zabývá cenovou strategii. Zde bylo popsáno, co je cena, cenová 

politika a především konkurenční cenová strategie. Tady je věnována kapitola marketing 

v řízení cen, dokonalá a nedokonalá konkurence, poptávka a nabídka ceny. Dále byly uvedeny 

náklady při určování cen. Tato kapitola obsahuje i grafy křivek poptávky a nabídky.  
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Předposlední část diplomové práce je věnována praktické části a to kalkulace 

v podniku. Začátek této kapitoly (části) je charakteristika daného podniku. Vznik a činnost 

podniku na trhu a její součastná situace, technologické vybavení a postupy.  

 

V další kapitole následuje popis první a druhé kalkulace, které podnik doposud 

vytvořil. Cílem této diplomové práce bylo navržení nejvhodnější metody (kalkulace) 

stanovení cen výrobků. Tudíž byly vyčleněny dané problémy součastné kalkulace a navržení 

respektive inovace kalkulace. Zde byly analyzovaný nedostatky, které tato kalkulace měla. 

Tudíž byla upravena dle mých představ a dosavadních znalostí a zkušenosti tvorbou kalkulací. 

Kalkulace byla upravena tak, že veškeré náklady na určitou činnost jsou při sobě. Příkladem 

je výrobní režie, kde jsou uvedeny veškeré náklady spojené se strojem. To znamená udržování 

stroje, opravy stroje, odpisy stroje, inovace či modernizace stroje.  

 

Samozřejmě kalkulace se může měnit s modernizací technologie, s narůstajícími 

cenami jak už materiálu na výrobu, energie, tak i zvýšení mezd pracovníků. Kalkulace je 

jednou z klíčového komponentu společnosti, už jen z důvodu, že určuji náklady na výrobu 

výrobku a cenu výrobků. Pro výrobní podnik jsou tyto komponenty podstatnou záležitosti   

pro přežití na celosvětovém trhu a udržení na něm. Doufám, že pro společnost je tento krok 

pozitivním přínosem, které použije při stanovení cen svých výrobků.  
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