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Abstrakt 

Bakalářská práce popisuje teoretické zásady pro zpracování kalkulací. Posuzuje možnosti 

výpočtu kalkulací zakázek a provádí zhodnocení významu používání kalkulačních nákladů 

v kalkulacích zakázek. 

 

Abstract 

This bachelor thesis describes the theoretical principles for processing calculations. Assesses 

options for computing calculation procedures of the contracts and assesses the important 

points of using computing cost calculations contracts. 
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Úvod 
  

Kalkulace zakázek slouží v podnicích, které pracují v režimu zakázek, jako nástroj pro řízení 

efektivnosti a rentability. Vzhledem k sílící konkurenci, globalizaci, tlaku trhu a tlaku 

zákazníků jsou podniky nuceny více se přizpůsobovat požadavkům zákazníků, snižovat cenu 

a zvyšovat kvalitu. To způsobuje menší sériovost, nárůst podpůrných činností, a tím 

zvyšování režií. Z tohoto důvodu musí podniky věnovat stále více pozornosti plánování a 

sledování nákladů na zakázky. Znamená to sestavovat předběžné (plánové) kalkulace 

jednotlivých zakázek. K tomu je zapotřebí, aby podnik měl vytvořen vlastní kalkulační 

systém, kde by byly definovány zásady, jak kalkulace zakázek sestavovat, jaké zvolit 

kalkulační metody a jaké náklady je nezbytné zahrnout do kalkulace ceny zakázky. 

 

Problematika kalkulace zakázek je řešena v této bakalářské práci. V rámci prvního bodu 

zadání bakalářské práce jsou nejprve vymezeny teoretické zásady pro zpracování kalkulací 

zakázek, kde jsou definovány základní pojmy. Následně jsou posouzeny možnosti výpočtu 

kalkulací zakázek a je popsána zakázková metoda kalkulace.  

 

Předmětem zobrazení nákladů zakázek je i hodnotové vyjádření nákladů, které umožňuje lépe 

vyjádřit ekonomicky reálnější vynaložení nákladů na realizaci zakázek, a tím vytvořit 

reálnější pohled na přínos dané zakázky. Jedná se o kalkulační náklady, zejména o kalkulační 

odpisy, kalkulační úroky a kalkulační nájemné. Zhodnocení významu používání kalkulačních 

nákladů v kalkulacích zakázek je hlavním cílem této bakalářské práce. 
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1. Teoretické zásady pro zpracování kalkulací 

Kalkulace vyjadřuje způsob vyčíslení nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové 

veličiny na jednotku výkonu (výrobek, práci nebo službu), případně na činnost nebo operaci, 

kterou je nutno vykonat. [1] str.124 

Pomocí kalkulací lze dělit náklady (plánované a skutečné) mezi jednotlivé výkony podniku. 

Díky tomuto srovnání může podnik hodnotit výsledky a přijímat rozhodnutí do budoucna. 

Jak uvádí prof. Král: „Právě skutečnost, že kalkulace zobrazuje ve vzájemné souvislosti oba 

póly podnikatelského procesu – naturálně vyjádřený výkon a jeho hodnotovou 

charakteristiku, z ní činí nejvýznamnější nástroj, synteticky zobrazující vztah věcné a 

hodnotové stránky podnikání. Nad vypovídací schopností a využitím kalkulace by se 

s ekonomy měli sejít obchodníci, konstruktéři, technologové a manažeři odpovědní za 

investiční rozvoj i řešení výrobních problémů.“ [1] str.124 

Pojem kalkulace je používán ve třech významech: [1] str.124 

1. Jako činnost vedoucí ke zjištění nákladů na konkrétní výkon podniku, který je druhově, 

objemově a jakostně vymezen. 

2. Jako výsledek činnosti, tj. systém vzájemně skloubených propočtů, zpracovaných pro 

podstatné kalkulační jednice a za různým účelem. 

3. Jako část informačního systému podniku.  

 

1.1 Základní pojmy teorie kalkulací 

Předmět kalkulace je definován jako výkon nebo více druhů výkonů, pro které jsou 

sestavovány kalkulace nákladů. V nejobecnější podobě se vymezuje jako výsledek činnosti. 

Kalkulace nákladů jsou obecně sestavovány pro externí a interní výkony, přičemž interní 

výkony jsou určeny pro vnitropodnikovou spotřebu a externí výkony jsou určeny pro realizaci 

mimo podnik. Externí výkon, který je prodáván externím zákazníkům za tržní ceny, je 

hlavním smyslem celé podnikatelské činnosti. [3] str.42 

 

Výpočet, zjišťování nebo stanovení vlastních nákladů na výkon (výrobek nebo službu) 

představuje kalkulace vlastních nákladů. [2] str.7  
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Zjišťováním se rozumí skutečné náklady na výkon, které jsou označovány jako výsledné 

kalkulace. 

Stanovením se rozumí předem stanovené náklady na výkon, které jsou označovány jako 

předběžné kalkulace. 

 

Předmět kalkulace je vymezen kalkulační jednicí, kalkulačním (kalkulovaným) množstvím a 

kalkulačním vzorcem. Kalkulační jednice představuje konkrétní druh výkonu (výrobek, 

služba) vymezený kalkulační jednotkou výkonu (např. tuna, kg, litr, hodina), na který se 

stanovují nebo zjišťují náklady a další hodnotové veličiny daného výkonu. [4] str.89  

 

Správné definování kalkulační jednice ovlivňuje vypovídací schopnost kalkulace, proto je 

vhodné volit optimální detail výkonu, pro který je kalkulace sestavována. Tabulka 1 uvádí 

příklady kalkulačních jednic: 

 

     Tab.1  Kalkulační jednice 

 

PRŮMYSLOVÉ ODVĚTVÍ KALKULAČNÍ JEDNICE 

 

 
Pivovarnictví Barel 

 

 
Cihlářský průmysl 1000 ks cihel 

 

 
Těžba uhlí Tuna 

 

 
Energetika Kilowatthodina 

 

 
Strojírenství Zakázky, práce 

 

 
Zpracování ropy Barel, tuna, litr 

 

 
Hotely Pokoj/obsazenost 

 

 
Poradenské služby Účtovatelné hodiny, práce 

 

 
Vzdělání Kurz, zapsaný student 

 

 
Nemocnice Diagnóza pacienta 

 

 

AKTIVITY KALKULAČNÍ JEDNICE 

 

 
Řízení úvěrů Spravovaný účet 

 

 
Personalistika Personální záznam 

 

 
Prodej Přijatá objednávka od zákazníka 

 

 
Zdroj: AUTORIZOVANÝ INSTITUT MANAŽERSKÝCH ÚČETNÍCH. Manažerské 

 

 
účetnictví:oficiální terminologie. Přel.M.Houska a L.Šoljáková. Praha:ASPI 2003. 

 

 

Kalkulované množství je konkrétní počet kalkulačních jednic, pro které jsou stanoveny, resp. 

zjištěny v účetnictví celkové náklady. Jsou to náklady, které mají být nebo byly ve 

sledovaném období vynaloženy v souvislosti s vytvořením konkrétního množství 
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kalkulačních jednic. Informace o kalkulovaném množství je velmi důležitá pro přiřazení 

nákladů výkonu. [3] str.119 

 

Kalkulační vzorec představuje systematické uspořádání nákladových položek v kalkulaci 

tak, aby bylo možno určit vlastní náklady na kalkulační jednici. [2] str.16 

 

Kalkulační technika je definovaný rámec použitelný pro vyčíslení struktury a výpočtu 

nákladů na kalkulační jednici. V závislosti na podmínkách uplatnění se volí patřičná 

kalkulační technika.  

 

Kalkulační metoda je způsob stanovení jednotlivých složek nákladů na kalkulační jednici. 

Metody kalkulace jsou závislé na předmětu kalkulace (např. jednoduchý nebo složitý výrobek 

apod.), dále jsou závislé na způsobu přičítání nákladů výkonům, na požadavcích kladených na 

strukturu a podrobnost členění nákladů. [5] str.30 

 

Pro správnou volbu kalkulační techniky a metody je důležitý přesný popis a vysvětlení toho, 

co jsou náklady a jak je lze členit. 

 

Náklady se ve finančním účetnictví vymezují jako úbytek ekonomického prospěchu, který 

v hodnoceném období vede ke snížení vlastního kapitálu.  

V manažerském účetnictví se pod pojmem náklady rozumí hodnotově vyjádřené účelné 

vynaložení ekonomických zdrojů podniku, které účelově souvisí s ekonomickou činností. 

Manažerské účetnictví úzce souvisí s nákladovým účetnictvím, které však plní pouze funkci 

sledovací a srovnávací. [1] str.46 

 

Podle Rayburonové „nákladové účetnictví identifikuje, vymezuje, měří, podává zprávy a 

analyzuje jednotlivé prvky přímých a nepřímých nákladů spojených s výrobou a odbytem 

výrobku nebo služby“.  [13] str.8 

 

Náklady se vztahují ke konkrétním výkonům a činnostem, jsou závislé na procesu tvorby 

výkonů, na technicko-ekonomických vztazích uvnitř podniku. Z tohoto důvodu se užívá různé 

členění nákladů, například na náklady jednicové a režijní, přímé a nepřímé, nebo variabilní a 

fixní. 
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Jednicové náklady jsou součástí technologických nákladů, které mají přímou souvislost 

s vytvořením každé přesně definované jednotky výkonu. Lze je přímo přiřadit konkrétnímu 

výkonu (např. jednicový výrobní materiál, jednicové mzdy).  

 

Režijní náklady jsou náklady, u kterých není možné vyjádřit jejich bezprostřední vztah ke 

konkrétní jednotce výkonu. Jsou to např. společné náklady druhu výkonu, skupiny výkonů 

nebo útvaru apod. [3] str.104. Příkladem režijních nákladů mohou být např. mzdy mistrů.  

Režijní náklady se dále dělí na výrobní režii, správní režii a odbytovou režii. Do výrobní režie 

se řadí např. spotřeba energie ve výrobě, spotřeba režijního materiálu (materiál na opravy a 

údržbu, kancelářské potřeby, čisticí prostředky apod.). Do správní režie patří náklady na 

řízení podniku, např. náklady na pojištění, poradenské služby apod. Odbytová režie zahrnuje 

např. náklady na marketing, na expedici. 

 

Přímé náklady bezprostředně souvisí s konkrétním druhem výkonu, lze u nich určit přímý 

vztah ke kalkulační jednici. Přímé náklady zahrnují náklady jednicové a ty náklady režijní, 

které s určitým výkonem přímo souvisí.  

 

Usry a Hammer uvádí, že za přímé náklady lze považovat náklady, které jsou vysledovatelné 

k výrobku. Čistým přímým nákladem, bez obtíží přiřaditelným výrobku, je přímý materiál. 

(Např. u mezd je obtížné stanovit, zda patří k nákladům přímým, pokud pracovníci 

vykonávají mnoho různých činností). [6] str.36 

 

Nepřímé náklady se nevážou k jednomu druhu výkonu, nelze u nich určit přímý vztah ke 

kalkulační jednici. Jsou to náklady spotřebované pro komplexní průběh podnikatelského 

procesu. Do nepřímých nákladů patří ty režijní náklady, které jsou společné více druhům 

výkonů a rozpočtují se do tzv. rozvrhových základen, které mají s rozvrhovanými náklady 

příčinnou souvislost. Nejčastěji používané rozvrhové základny jsou např. jednicové mzdy, 

jednicové hodiny.  

 

Členění nákladů na variabilní a fixní je vhodné tehdy, pokud při výrobě dochází ke změnám 

množství výkonu. Variabilní náklady jsou závislé na objemu výkonu, tzn. že se mění  

s objemem vyráběné produkce. Příkladem variabilních nákladů může být materiál 

spotřebovaný na výrobek, tj. jednicový materiál. 
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Fixní náklady zůstávají v určitém „relevantním“ rozpětí využití kapacity stejné. Pokud se ale 

využití kapacity výrazně změní (např. přidáním další směny), změní se také fixní náklady. 

Jsou převážně závislé na čase.  Deakin s Maherem k relevantnímu rozpětí uvádí, že se jedná o 

rozpětí výstupů, které je možné vyrobit bez fyzických změn v závodu, a tím bez změny 

fixních nákladů. [7] str.34 

 

Lang charakterizuje fixní náklady jako „náklady provozní připravenosti“. Vznikají i tehdy, 

kdy není produkován žádný podnikový výkon. Jedná se např. o náklady za pojištění majetku, 

telefonní poplatky aj. [11] 

 

1.2 Kalkulace v systému ekonomického řízení podniku 

 

Kalkulace nákladů jsou součástí ekonomického řízení podniku a tvoří tak kalkulační systém 

podniku. [4] str.89. Na obrázku 1 je znázorněna vazba mezi jednotlivými prvky systému 

ekonomického řízení podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr.1  Prvky systému ekonomického řízení podniku [4] str.89 

 

Tyto prvky systému ekonomického řízení podniku dodávají informace pro samotnou tvorbu 

kalkulací, nebo také využívají informace produkovaných kalkulací, a tím zajišťují své správné 

fungování. Součástí systému ekonomického řízení podniku jsou: 

 

OPERATIVNÍ 

EVIDENCE 

 

ROZPOČETNICTVÍ 

 

   KALKULACE 

STATISTIKA 

 

ÚČETNICTVÍ 
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 Rozpočetnictví. 

 Operativní evidence. 

 Účetnictví (finanční, vnitropodnikové, manažerské). 

 Statistika. 

Rozpočetnictví poskytuje údaje o nákladech pro tvorbu předběžných kalkulací, operativní 

evidence je zdrojem údajů pro sestavení výsledných kalkulací. Statistika poskytuje ve vztahu 

ke kalkulacím nákladů podklady pro tvorbu technicko-hospodářských norem, předběžných i 

výsledných kalkulací. Finanční účetnictví ve vztahu ke kalkulacím poskytuje údaje o 

nákladech pro sestavování výsledných kalkulací. Rovněž poskytuje podklady k sestavení 

předběžných (plánových) kalkulací, a to v případě, kdy není k dispozici (nebo se v podniku 

nesestavuje) rozpočet nákladů a výnosů. Manažerské účetnictví využívá kalkulace výsledné a 

předběžné, které po případném upravení o tzv. kalkulační náklady (zejména o kalkulační 

odpisy) mohou být využity pro tvorbu cen či strategické plánování. [4] str.90-92 

 

1.3 Struktura kalkulace a kalkulační vzorec 

 

Struktura, v níž se stanovují a zjišťují náklady výkonu je vyjádřena v každém podniku 

individuálně, v tzv. kalkulačním vzorci. V praxi se uplatňují kalkulační vzorce, které jsou 

odlišné vyjádřeným vztahem nákladů výkonů k ceně, ale také variantně strukturovanými 

náklady výkonů. [1] str.139 

 

Druhy kalkulačních vzorců lze rozlišit na: 

 Klasický (typový) kalkulační vzorec. 

 Dynamický kalkulační vzorec 

 Kalkulační vzorec ABC. 

 

1.3.1 Typový kalkulační vzorec 

 

Typový kalkulační vzorec má obecný charakter, zobrazuje systematické uspořádání 

nákladových položek v kalkulaci tak, by bylo možné určit vlastní náklady na kalkulační 

jednici. Typový kalkulační vzorec představoval standardizovanou variantu kalkulace, kterou 

předepisovala vyhláška ministerstva financí č. 21/90 Sb. Cílem bylo zařídit centrální dohled 
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nad tvorbou kalkulací a cen, vyhláška však byla v roce 1992 zrušena Zákonem o účetnictví. 

Tento kalkulační vzorec se postupným vývojem stal základem pro přesnější kalkulační vzorce 

a v některých menších podnicích se typový kalkulační vzorec stále používá. [8] str.59 

 

Typový kalkulační vzorec primárně člení kalkulační položky na přímé a režijní (nepřímé), 

následně je pak člení i druhově. Tabulka 2 uvádí příklad typového kalkulačního vzorce:  

[2] str.17 

 

Tab.2  Typový kalkulační vzorec  

 

j 

 

 

 

 

 

 

 

 Položky 4.,5.,6.  patří do nepřímých nákladů. [vlastní úprava]  

 

Třídění nákladů na jednicové a režijní se používá u opakované výroby a třídění na přímé a 

nepřímé náklady mají svůj význam u kusové a malosériové výroby, tj. především u kalkulací 

zakázek. 

 

Typový kalkulační vzorec má však některá omezení a tudíž již není vhodný pro podmínky 

tržní ekonomiky. Mezi zmiňovaná omezení patří zejména: [1] str.139 

 Spojuje nákladové položky, které mají různý vztah ke kalkulovaným výkonům, a které 

by se tedy měly přiřazovat podle různých principů alokace. 

 Spojuje i nákladové položky bez zřetele na jejich relevanci při řešení různých 

rozhodovacích úloh. 

 Je statickým zobrazením vztahu nákladů ke kalkulační jednici.   

 

    1. Přímý (jednicový) materiál 
  2. Přímé (jednicové) mzdy 
  3. Ostatní  přímé (jednicové) náklady 
Kalkulace 4. Výrobní režie                                     Cenová 
nákladů  ∑ (1-4) Vlastní náklady výroby  kalkulace 
  5. Správní režie                                         
   ∑ (1-5) Vlastní náklady výkonu 
  6. Odbytové náklady                                 
   ∑ (1-6) Úplné vlastní náklady 
  7. Zisk (ztráta)                                            
   ∑ (1-7) Cena 
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1.3.2 Dynamický kalkulační vzorec 

 

Dynamický kalkulační vzorec odstraňuje nedostatky typového kalkulačního vzorce a jsou 

v něm kalkulační položky se smíšeným charakterem nákladů rozděleny na fixní a variabilní. 

V tabulce 3 je ukázka příkladu dynamického kalkulačního vzorce hromadné výroby:  

 

   Tab.3  Dynamický kalkulační vzorec hromadné výroby [vlastní úprava]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypovídací schopnost dynamického kalkulačního vzorce je rozšířena o odpověď na otázku, 

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

Jednotkové náklady výkonu jsou závislé na tom, jaký objem produkce daná organizace 

produkuje. Čím nižší bude počet vyrobených výrobků, při konstantních celkových fixních 

nákladech, tím vyšší podíl těchto fixních nákladů připadne na jeden výrobek. [8] str.67 

 

Volba detailnosti kalkulačního vzorce závisí na konkrétních podmínkách podniku. Ve velkých 

společnostech je samozřejmě možné kombinovat různé kalkulační vzorce, tzn. že pro některé 

jednoduché výrobní činnosti lze použít jednodušší kalkulační vzorce, pro složitější výrobní 

činnosti mohou být použity kalkulace zpracovávány složitějšími metodami.  

JEDNICOVÝ MATERIÁL 
JEDNICOVÉ MZDY 
OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY  - VARIABILNÍ 
    - FIXNÍ 
PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 
 
VÝROBNÍ REŽIE   - VARIABILNÍ 
    - FIXNÍ 
VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 
 
SPRÁVNÍ REŽIE   - VARIABILNÍ  
    - FIXNÍ 
VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 
 
PŘÍMÉ (JEDNICOVÉ) ODBYTOVÉ NÁKLADY 
ODBYTOVÁ REŽIE  - VARIABILNÍ 
    - FIXNÍ 
ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 
VÝNOSY 
ZISK (ZTRÁTA) 
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1.3.3 Kalkulační vzorec ABC 

 

Zde jsou kalkulační položky jako náklady jednotlivých činností, kterými výkon prochází. 

Používá se zpravidla u složitějších technologických postupů výroby. Metodu je vhodné využít 

v odvětvích produkujících různé druhy výkonů, přičemž výrobní proces vyžaduje řadu 

poměrně nákladově náročných pomocných, zajišťujících i výrobních činností. 

Základním smyslem kalkulace ABC je co nejpřesnější vyjádření vztahu nákladů k příčině 

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

prováděných finálních výkonů. Z metodického hlediska jde v podstatě o kalkulaci s úplnými 

náklady (absorpční metoda), kterou je možné kombinovat s neabsorpční. [9] str.282 

 

1.4 Klasifikace a vymezení funkcí kalkulace 

 

Kalkulace patří mezi základní nástroje řízení. Při řízení hospodárnosti umožňuje porovnávat 

skutečné a předem stanovené náklady a kontrolovat tak jejich hospodárnost. Při tvorbě 

vnitropodnikových cen lze z kalkulací vyjádřit interní náklady a výnosy středisek. Kalkulace 

je také významným podkladem pro sestavování plánů a rozpočtů, pro tvorbu cen a pro 

rozhodování o změně cen. Všechny úkoly nemůže plnit jeden druh kalkulace, ale existuje celý 

systém druhů kalkulací, tzv. kalkulační systém, kde se jednotlivé druhy kalkulací liší jednak 

obsahem a strukturou a jednak časovým horizontem, ke kterému se vztahují. Funkční 

kalkulační systém obsahuje kalkulaci předběžnou, kalkulací výslednou a v jeho širším pojetí 

také kalkulaci cenovou. [3] str.224  

Na obrázku 2 jsou uvedeny základní typy kalkulací a jejich vzájemná vazba:  
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Obr.2  Základní typy kalkulací a jejich vzájemná vazba [3] str.224 

 

 

Na členění kalkulací nákladů se lze dívat z různých hledisek, např. podle toho, jak jsou 

využívány, nebo jaká je používána technika výpočtu, nebo jaký mají vztah spojený 

s charakterem výrobního procesu.  

 

1.4.1 Předběžná kalkulace 

 

Předběžná kalkulace jednoduše předpokládá výrobkové náklady. Lze je rozdělit do tří skupin: 

 Kalkulace operativní. 

 Kalkulace plánová. 

 Kalkulace propočtová. 

 

Operativní kalkulace vyjadřuje předem stanovené náklady, které odpovídají konkrétním 

konstrukčním a technologickým podmínkám činnosti. Lze ji vyjádřit ve dvou formách:        

[3] str.228 

KALKULACE

NÁKLADŮ

Předběžná

Propočtová Normová

Operativní Plánovaná

Výsledná

CENY
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a)  Operativní kalkulace dílčího období, zde jsou konkrétní konstrukční a technologické 

podmínky stále stejné a nedochází k jejich změně. 

b)  Operativní kalkulace celého sledovaného období, zde se stanovuje vážený průměr 

dílčích operativních kalkulací a jednotlivé váhy představuje kalkulované množství 

výkonu. 

 

Kalkulace plánová má zásadní význam pro výkony, jejichž výroba či provádění se budou 

opakovat v průběhu delšího časového intervalu. Plánová kalkulace vyjadřuje průměrné 

náklady, kterých je možno dosáhnout při výrobě určitého druhu výkonu za plánovací období. 

Sestavuje se na základě plánovacích norem, které vyjadřují spotřebu zdrojů pro výrobní a 

ostatní výkonné útvary na celé plánovací období. [2] str.25 

Plánovou kalkulaci lze vhodně využít jako nástroj pro kontrolu hospodárnosti výkonů i 

útvarů, a to hlavně z toho důvodu, že lze porovnávat náklady (ať už přímé či nepřímé) za 

určité časové období (plánovací období).  

 

Stejně jako kalkulaci operativní, lze i plánovou kalkulaci vyjádřit ve dvou formách: [3] str.227  

a) Plánovou kalkulaci dílčího období, která vypočítává náklady v jednotlivých časových 

obdobích v návaznosti na předpokládané změny. 

b) Plánovou kalkulaci celého rozpočtového období, která je stanovena jako vážený 

průměr jednotlivých úrovní předem stanovených nákladů, které se odvíjí od 

plánovaných změn. Váhou je objem výkonu, který se v daných dílčích obdobích 

předpokládá. 

 

Propočtová kalkulace se sestavuje zejména u nových nebo vylepšených výrobků (výkonů). 

Hlavním obecným úkolem propočtové kalkulace je dát podklady pro předběžné posouzení 

efektivnosti. V zakázkově orientovaných výrobách je hlavním cílem propočtové kalkulace 

vyjádřit nákladovou náročnost výkonu, která by odpovídala současným schopnostem podniku 

při jeho výrobě, a dát podklad pro zpracování cenové nabídky. Kalkulovat náklady lze přitom 

nejen pro výkony určené na prodej mimo podnik, ale i pro vnitřní potřebu podniku (např. u 

nově zaváděné investice). V tržních podmínkách má tato kalkulace zcela zásadní význam, 

protože mnoho podniků nebo firem v rámci své flexibility neustále mění produkci výkonů. 

Reagují tak nejen na vlastní potřebu rozvoje z důvodu konkurenceschopnosti, ale i na 
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příležitosti v podobě zakázek. Proto je zřejmé, že při kalkulaci zakázek má právě propočtová 

kalkulace zcela výhradní postavení. [1] str.197 

Propočtová kalkulace má i vazbu na ekonomické okolí podniku, a to prostřednictvím 

realizační ceny, která je mírou únosnosti výroby nového výrobku. Typickým příkladem je 

podávání nabídky do veřejné soutěže (získání zakázky), která musí obsahovat i závaznou 

cenu. [2] str.27 

Je zřejmé, že v porovnání z výše uvedenými kalkulacemi má propočtová kalkulace menší 

přesnost, ovšem její význam je nezastupitelný, protože je důvodem k rozhodnutí 

s dlouhodobým účinkem. [2] str.27 

 

V případě, že propočtová kalkulace je blízká realitě, pak bude mít velmi významný vliv na 

hospodárnost a ekonomickou efektivnost podniku (nebo úspěšnou realizaci zakázky). 

 

1.4.2 Kalkulace výsledná 

 

Výsledná kalkulace je nástrojem následné kontroly hospodárnosti. Vyjadřuje skutečné 

náklady průměrně připadající na jednotku výkonu (kalkulační jednici) vyráběnou v určité 

sérii, zakázce nebo v celkovém množství výkonů vyrobených za určité období. Tyto skutečné 

náklady se zjišťují z účetnictví nebo operativní evidence. [1] str.204 

 

Výsledná kalkulace může mít intervalový nebo okamžikový charakter. Jedná-li se o 

výslednou kalkulaci, která zachycuje náklady na kalkulační jednici za kalendářní období, ve 

kterém jsou náklady evidovány v účetnictví, jedná se o výslednou kalkulaci intervalovou. O 

okamžikové výsledné kalkulaci se mluví tehdy, jestliže zachycuje skutečné náklady na 

kalkulační jednici za období kratší než jeden měsíc. Okamžiková kalkulace nemá přímou 

vazbu na účetnictví.  

V tržních podmínkách platí tyto zásady pro využití výsledné kalkulace: [2] str.28 

 Čím jsou podmínky, v nichž výroba probíhá stabilnější, čím užší je sortiment a čím 

delší dobu se předpokládá opakovanost výroby, tím větší význam pro usměrňování 

hospodárnosti má předběžná kalkulace (především operativní). 

 Čím více se mění podmínky, čím širší je sortiment a čím méně lze počítat 

s opakovanou výrobou, tím více roste význam výsledné kalkulace. 
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1.4.3 Specifické kalkulace 

 

Specifické kalkulace se používají pro specifické účely v oblasti ekonomického řízení, jako je 

např. kalkulace zakázek, výběrové řízení apod. Jednou z nejdůležitějších podskupin 

specifických kalkulací je kalkulace cenová. 

 

Cenová kalkulace se od kalkulace nákladů liší výchozím přístupem. Zobrazuje toky zpětné 

návratnosti nákladů a zisku, uskutečněné ve formě výnosů, na rozdíl od žádoucích či 

skutečných toků vzniku nákladů. Cenová kalkulace obsahuje kalkulovaný zisk nebo jinou 

veličinu vyjadřující požadovanou úroveň zhodnocení vložených nákladů. [1] str.28 

 

Podle Kutáče a Janovské se při sestavování cenových kalkulací chybně vychází z plánových 

nebo výsledných kalkulací zpracovávaných dle zásad pro vedení finančního účetnictví. 

Náklady pro výpočet cenových kalkulací je nutno upravit o kalkulační náklady, především o 

kalkulační odpisy, úroky a nájemné. Pro výpočet cenových kalkulací je vhodnější provádět 

také oceňování jednicových nákladů dle zásad manažerského účetnictví a zvolit i odlišný 

způsob rozvrhování režijních nákladů, proti plánovým nebo výsledným kalkulacím. [4] str.134 

 

Podle Lazara je cenová kalkulace rozvržena na řadu postupných kroků. V prvním kroku je 

proveden výpočet jednicových nákladů (tj. nákladů přímo přiřaditelných na jednotku výkonu, 

např. jednicový materiál, polotovary vlastní výroby a jednicové mzdy podle jednotlivých 

výkonů). V kroku druhém se vypočítají zvláštní náklady. To jsou náklady, které jsou 

dokumentovány jedním účetním dokladem, ale ve skutečnosti se dají rozdělit na variabilní a 

fixní. Variabilní část se určí propočtem pomocí veličiny, na které je závislá výše variabilní 

části nákladů. Ve třetím kroku se provede výpočet fixních nákladů. Ten se dělí na výpočet 

fixních nákladů za střediska, kterými při výrobě výkon prochází (včetně fixních částí 

kombinovaných účtů) a na podíl fixních nákladů ostatních středisek. [10] str.228-229 

 

Úkolem cenové kalkulace je zjistit, jak prodejní cena pokrývá náklady výrobce (prodejce) a 

zda vytváří požadovaný zisk.  

 

Stanovení kalkulovaného zisku je nejobtížnější činností při tvorbě cenové kalkulace. Výše 

zisku by měla odpovídat očekávanému nebo předpokládanému zhodnocení vynaložených 

nákladů, včetně úhrad daní, úvěrů a podílů na vytvořeném zisku. Výše zisku musí být 
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současně i přiměřená, aby byl zákazník ochoten danou cenu přijmout. Kalkulovaný zisk se 

upravuje podle prodejního záměru. V cenové kalkulaci se kalkulovaným ziskem rozumí zisk 

před zdaněním. [2] str.30. V tabulce 4 je znázorněn kalkulační vzorec cenové kalkulace, kde by 

obchodní přirážka měla pokrýt náklady obchodníka (prodejce) a zisková přirážka představuje 

kalkulovaný zisk obchodní činnosti.  

 

  Tab.4  Kalkulační vzorec cenové kalkulace obchodní činnosti [2] str.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V podmínkách globální konkurence ovšem vzniklé náklady neurčují dosažitelnou tržní cenu, 

nýbrž ji určuje mezinárodně uznávaná úroveň cen zboží na trhu. Z toho vyplývá, že lze zpětně 

vyjádřit cílové náklady, ke kterým by se měli výrobci přiblížit. Toto je základem tzv. cílového 

řízení nákladů, jehož součástí je kalkulace Target costing – kalkulace cílových nákladů. 

Kalkulaci cílových nákladů TARGET COSTING lze používat při kalkulaci nabídkové ceny a 

může se jednoduše vyjádřit vzorcem: [2] str.32  

 TRŽNÍ CENA – KALKULOVANÝ ZISK = CÍLOVÉ NÁKLADY 

Vypočtené cílové náklady jsou náklady maximální (tolerované), pokud by však očekávané 

náklady byly vyšší, je nutné, aby podnik hledal způsob řešení, jak náklady snížit na úroveň 

cílových nákladů. 

 

1.5 Kalkulační metody  

 

Z důvodu různorodosti výrobků výrobních technologií, organizačních podmínek apod. nelze 

při kalkulaci postupovat vždy stejným způsobem. Použití určité kalkulační metody je velmi 

závislé na konkrétních výrobních podmínkách. Mezi rozhodující faktory pro použití vhodné 

kalkulační metody patří např. výrobní technologie (těžební, hutní výroba, strojírenská výroba, 

potravinářská, chemická apod.), složitost výroby (jediný technologický proces nebo spojení 

 
NÁKUPNÍ CENA (po odečtení slev) 
  + OBCHODNÍ PŘIRÁŽKA 
 
 = VLASTNÍ NÁKLADY 
 
 + ZISKOVÁ PŘIRÁŽKA 
 
 = PRODEJNÍ CENA 
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několika technologických procesů), členitost výrobního procesu. Jeden z nejdůležitějších 

faktorů pro volbu kalkulační metody je tzv. hromadnost, resp. výrobní sortiment, organizační 

struktura podniku a prostorové uspořádání výrobního procesu. Hromadná výroba představuje 

opakovanou výrobu jednoho základního produktu nebo několika produktů odvozených ze 

základního druhu výrobku po dlouhou dobu a ve velkých množstvích. [1] str.57 

 

Kalkulační metody se dělí na metody absorpční, což jsou kalkulace úplných nákladů. Tyto 

metody zahrnují veškeré náklady a patří zde: 

 Prostá metoda kalkulace. 

 Metoda sdružených výkonů. 

 Fázová metoda kalkulace. 

 Postupná metoda kalkulace. 

 Rozdílová metoda kalkulace. 

 Zakázková metoda kalkulace. 

Další dělení kalkulačních metod je na metody neabsorpční, kam patří zejména metoda 

variabilních nákladů, jelikož nepracují s celým spektrem nákladových složek (nerozpočítávají 

fixní náklady). 

Kalkulační metody využívají různé kalkulační techniky. Kalkulace dělením se nejčastěji 

používá v prosté a fázové metodě kalkulace. Pro zakázkovou metodu kalkulace se používá 

technika kalkulace dělením s použitím ekvivalenčních čísel. Ve všech metodách kalkulace se 

převážně používá kalkulace přirážková. 

 

1.5.1 Prostá metoda kalkulace 

 

Tato metoda se používá při výrobách s homogenní produkcí, která se neustále opakuje a na 

kalkulace se nekladou žádné zvláštní požadavky. Kalkuluje se pouze dokončená výroba a 

vzhledem k její homogenitě se může při výpočtu vlastních nákladů na jeden výkon použít 

kalkulační techniku dělením (např. všechny náklady, které jsou v tomto případě pouze 

náklady přímé, se vydělí počtem vyrobených kusů).  
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1.5.2 Metoda sdružených výkonů 

 

Zde se jedná o zvláštní případ výroby dvou nebo více různých výrobků z jednoho druhu 

materiálu. V této metodě kalkulace se aplikuje přirážková technika kalkulace. Sdružené 

výkony jsou na sebe vázány daným způsobem zpracování výchozí suroviny nebo materiálu. 

[12] str.76 

 

Při výrobě určitého výrobku vzniká najednou více dalších výrobků a výrobce většinou 

nemůže ovlivnit technologické vztahy mezi těmito výrobky. V podstatě se jedná o to, že 

jednotlivé produkty jsou na sobě technologicky závislé a vzájemný poměr nelze v průběhu 

výroby ve většině případů ovlivňovat. Výrobky lze rozdělit na hlavní, vedlejší, využitelný 

odpad atd. Náklady, které vznikají u sdružených výkonů, jsou společné a nelze je při jejich 

vzniku vzájemně oddělit pro každý výkon zvlášť. Je evidentní, že bude velmi těžké odlišit 

náklady na jednotlivé výkony. Podle toho, jakým způsobem budou náklady na výkon 

rozlišeny, bude zvolen postup pro kalkulaci sdružených výkonů. [12] str.76 

 

Postupy pro zvolení kalkulace sdružených výkonů jsou: odečítací postup (zůstatkový), postup 

pomocí ekvivalenčních čísel, anebo kombinace obou uvedených postupů. Odečítací postup se 

používá v takových případech sdružené výroby, kdy jeden výrobek je považován za hlavní, a 

ostatní výrobky jsou považovány za vedlejší. Jsou to většinou výrobky, které vyplývají 

z technologického postupu pro výrobu hlavního produktu. Toto se nejčastěji týká výroby 

v oblasti chemického nebo potravinářského průmyslu. U odečítacího postupu jsou předmětem 

kalkulace jen hlavní výrobky. Od celkových nákladů na sdružené výrobky jsou odečítány 

předem pevně stanovené náklady vedlejších výrobků, což vede ke zjištění nákladů na hlavní 

výrobek. Důležitou otázkou je, jak předběžně ocenit vedlejší výrobky. Většinou se vychází 

z prodejní ceny, která se sníží o zisk, který je součástí prodejní ceny, popř. o náklady, které 

jsou spojeny s úpravou nebo prodejem výrobků. Neexistuje-li cena vedlejších výrobků, která 

by mohla být využita v kalkulaci, bude použit pro výpočet ceny podobných substitučních 

výrobků nebo se vyjde z některých vlastností vedlejšího výrobku, jako je např. energetická 

hodnota nebo jiné technické vlastnosti. [12] str.76 
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1.5.3 Fázová metoda kalkulace 

 

Fázová metoda kalkulace se používá při výrobních procesech, při kterých dochází 

k sekvenčnímu předávání rozpracované výroby od počáteční po dokončující fázi. Samostatně 

jsou sledovány náklady vynaložené na jednu výrobní fázi. Předmětem kalkulace jsou tedy 

výrobní fáze, nikoliv podnikové výkony. Přímé náklady jsou účtovány také na jednotlivé fáze, 

stejně jako náklady režijní, pomocí vhodně zvolené rozvrhové základny. V každé fázi výroby 

je aplikovaná prostá metoda kalkulace samostatně, a to proto, že jednotlivými výrobními 

fázemi nemusí procházet vždy stejný počet kalkulovaných výkonů. V každé fázi výroby jsou 

kalkulovány náklady na jednotlivý meziprodukt nebo polotovar. Součet nákladů na jednotku 

produkovaného výkonu za všechny fáze dohromady představuje pak náklady na jednotku 

konečného výkonu, tedy finálního výrobku. [12] str.79 

 

1.5.4 Postupná metoda kalkulace 

 

Postupné metody kalkulace se používají zejména ve zpracovatelském průmyslu, kdy produkt 

postupně prochází jednotlivými technologickými i organizačně oddělenými výrobními úseky 

– stupni. Každý stupeň pak tvoří samostatně realizovatelnou produkci. Každý produkt se na 

všech stupních, kromě posledního, nazývá polotovarem. Tato metoda je do jisté míry velmi 

podobná metodě fázové. Rozdíl je však v tom, že náklady z každého předchozího stupně jsou 

započítávány do každého následujícího stupně, které se tak postupně kumulují a v posledním 

stupni jsou zachyceny všechny náklady na výrobek, což znamená, že v posledním stupni je 

obsažena kalkulace nákladů celého výrobku. [12] str.84 

 

1.5.5 Rozdílová metoda kalkulace 

 

Zjišťování odchylek očekávaných a skutečných nákladů má nízkou vypovídací schopnost a 

jejich využití ve vnitropodnikových útvarech není dosti rychlé a adresné z hlediska možnosti 

korigování vzniklých rozdílů během výrobního procesu. Lze říci, že úhrnné metody konstatují 

tyto rozdíly, ale neumožňují v rámci operativního vnitropodnikového řízení jejich korigování. 

Tento požadavek splňují rozdílové metody kalkulace, které úzce souvisí s předběžnými 

kalkulacemi a lze je rozdělit do tří skupin: [12] str.95 
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 Kalkulace propočtová. 

 Kalkulace nabídková. 

 Kalkulace normová. 

 

Kalkulace propočtová vytváří podklady pro předběžné stanovení nákladů na nový výrobek a 

odhaduje cenu výrobků na trhu. Tyto kalkulace probíhají v době, kdy ještě nejsou přesně 

známé technologické podmínky výroby apod. Je proto pouze orientační a vychází ze znalostí 

nákladů na podobné či cizí výrobky a také ze znalostí současných tržních podmínek. 

Kalkulace nabídková, jak napovídá název, stanovuje rámcovou cenu, někdy též nazývanou 

rozpočtovou cenu, kterou je zákazník ochoten zaplatit, a tak zaručit podniku, že dosáhne 

alespoň nějakou návratnost, tedy zisk, který zaručuje pokračování podniku v jeho další 

činnosti. Je zřejmé, že nabídková kalkulace musí vycházet z co nejspolehlivějších informací, 

které se týkají technické a ekonomické stránky zakázky.  

Kalkulace normová je zaměřena především na přímé náklady, jelikož ty mají přímý vztah 

k prováděnému jednotlivému výkonu. Pro jednotlivé výkony se stanoví technicko-

ekonomické normy, tj. normy spotřeby a normy výkonu. Tyto normy jsou vyjádřeny ve 

fyzikálních jednotkách na jeden výrobek.  

 

1.5.6 Zakázková metoda kalkulace 

Předmětem kalkulace je finální výkon daný zakázkou. Vzhledem k tomu, že při různých 

výkonech vznikají různé náklady, je nutné tyto náklady sledovat pro jednotlivé zakázky 

odděleně. Funkci požadovaného rozlišování nákladů plní výrobní příkaz (zakázkový list), 

který představuje základní doklad v zakázkové metodě. Výrobní příkaz stanoví předem rozsah 

výkonů a jeho součástí je tzv. kalkulační list, na kterém se vedou záznamy o vynaložených 

nákladech obvykle v seskupení položek kalkulačního vzorce. [2] str.77 

Kalkulace je možno sestavovat jako předběžné nebo výsledné. Pro možnost kontroly 

vynakládaných nákladů na zakázku je vhodnější sestavovat obojí kalkulace, protože tak 

mohou být porovnány předem stanovené náklady na zakázku se skutečnými náklady. 
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Přímé náklady na výkony zakázky jsou stanoveny prostřednictvím technicko-hospodářských 

norem dle typu sestavované předběžné kalkulace a ceny spotřebovaného druhu nákladu nebo 

na základě skutečných údajů o spotřebě z výrobního příkazu. [2] str.77 

Nepřímé náklady, které jsou společné všem kalkulovaným výkonům, musí být nejprve 

zachyceny dle místa vzniku (vnitropodnikový útvar, středisko) v účetnictví nebo v rozpočtu. 

Na jednotlivé výrobní příkazy se tyto náklady pak rozvrhují dle vhodné rozvrhové základny. 

[2] str.77 

Kalkulované množství je zde množství výkonů zhotovených na jeden výrobní příkaz. 

Zakázková metoda kalkulace je dále podrobně rozebrána v rámci bodu 2. 
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2. Posouzení možností výpočtu kalkulací zakázek  
 

Kalkulace zakázky je nástrojem pro plánování a vyhodnocování spotřeby nákladů, ale také 

podkladem pro stanovení ceny. Charakter zakázky ovlivňuje aplikaci kalkulační techniky a 

výběr vhodného druhu kalkulace. V jednotlivých podnicích se zakázky mohou lišit strukturou 

používaného kalkulačního vzorce, užitím různého počtu úrovní kalkulací, způsobem 

rozpočítávání režijních nákladů. Zakázky se rovněž liší podle jejich typu, a to na zakázky 

interní a externí (výrobní a prodejní). 

 

Interní zakázky jsou spojeny se zabezpečením vnitřního chodu podniku. Jedná se např. o 

zakázky v oblasti údržby, vývoje, podpory prodeje apod. Kalkulace zakázky slouží 

k plánování a vyhodnocování spotřeby nákladů na konkrétní zakázku. Kalkulační vzorec 

zahrnuje položky přímý a nepřímý materiál, služby, přímé a nepřímé náklady střediska. 

Předávky těchto interních zakázek vychází ze skutečné spotřeby nakupovaného přímého 

materiálu, nakupovaných služeb a z vlastních poskytnutých činností, které jsou vypočteny 

jako součin nákladové sazby ve vlastních nákladech a výkonu střediska (např. počet hodin). 

Hodnocení probíhá na základě porovnání plánové a výsledné kalkulace interní zakázky. 

 

Externí zakázky obecně zahrnují náklady výroby a náklady prodeje. Náklady výroby se 

v kalkulačním vzorci objeví jako přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady a 

nepřímé výrobní náklady. Náklady prodeje (odbytové náklady) představují přímé obchodní 

náklady, jako jsou provize, pojistné, přepravné, montáž apod. a nepřímé náklady obchodu. 

Pro hodnocení se používá nabídková plánová kalkulace v době zpracování nabídky a výsledná 

kalkulace v okamžiku expedice zakázky. 

 

Zakázky mohou mít charakter jedinečných, neopakovatelných výkonů (zejména různé 

služby), ale i opakovaně prováděných výkonů, u nichž je dobré znát jejich náklady. 

V případech, kdy se vychází z konkrétních požadavků jednotlivých zákazníků se používají  

zakázkové kalkulace.  

 

Zakázková metoda kalkulace je nejrozšířenější pro výpočet kalkulací zakázek. Zakázkou se 

zde rozumí zhotovení jednotlivých výrobků, malé série stejných výrobků nebo se může jednat 

o různé služby, jako jsou opravářské, či montážní činnosti. Tato metoda kalkulace se používá 

zejména při kusové a malosériové výrobě. Tyto typy výroby jsou charakterizovány 
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neopakovatelností nebo nízkým stupněm opakovatelnosti výroby. Základním rysem 

zakázkové výroby je účtování podle jednotlivých zakázek, přičemž přímý materiál a přímé 

mzdy se přenášejí na zakázku přímo, nepřímé (v praxi často nazývané režijní) náklady jsou 

v předem stanovených nákladech podle plánové kalkulace. [12] str.61 

Na každou zakázku je vydán samostatný výrobní příkaz nebo pracovní příkaz nebo také 

zakázkový list. Je to důležitý evidenční doklad, pomocí něhož je zakázka sledována, 

evidována a účtována ve výrobním procesu (vyskytuje se i v hromadné výrobě). 

 Z toho vyplývá, že kalkulované množství je určeno pouze množstvím výkonu zhotoveného 

na jeden výrobní příkaz. Není tedy určeno za nějaké zúčtovací období. Je zřejmé, že skutečné 

vlastní náklady na kalkulovaný výkon zjistíme až po dokončení celé zakázky, proto má 

zakázková metoda kalkulace neperiodický charakter. Náklady na jednotlivé zakázky se sledují 

v tzv. evidenčním a kalkulačním listě, jak ukazuje tabulka 5. Takovýto list je současně 

samostatným analytickým účtem výroby. [12] str.61 

 

        Tab.5  Schéma evidenčního a kalkulačního listu [12] str.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

ZAKÁZKA:   Výrobní příkaz č.: 

1. Přímé mzdy  2. Přímý materiál  3.ostatní přímé 
 50   60          náklady 
 
4. Výrobní režie  5. Zásobovací   6. Správní režie 
        95   režie    99 
 
Kalkulační přirážky 
 
7. Výrobní režie 8. Zásobovací režie  9. Správní režie 
         
10. Kalkulace podle kalkulačního vzorce:  
Přímý materiál   60 
Přímé mzdy   50 
Ostatní přímé náklady  -- 
Výrobní režie   95 
Zásobovací režie  -- 
Správní režie   99 
Vlastní náklady výroby  304 
 
11. Náběh (Má dáti)  304  12. Odvádění (Dal) 304 
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Tato tabulka je orientační souhrnnou kalkulací. Jako podklad se k této kalkulaci musí vytvořit 

detailní kalkulace, kde budou podrobně rozvedeny především všechny přímé náklady a 

výrobní režie.  

 

Při zakázkové metodě kalkulace je obtížné zjišťování vzniklých chyb v dokladech a chybí 

normativní základna pro tvorbu předběžných kalkulací, což je značnou nevýhodou této 

metody a obecně se tyto problémy vyskytují v podstatě při jakékoliv kusové nebo 

malosériové výrobě. V drobném a středním podnikání má zakázková kalkulace zajisté své 

opodstatnění. Tato metoda kalkulace je vhodná pro zakázky na výrobky nebo služby 

v rozmanité skladbě a množství s velmi nízkou opakovaností. Vzhledem k tomu, že 

k uzavření smlouvy o zakázce dochází často hned po jednání se zákazníkem, nelze plánovat 

výrobní aktivity na dlouhou dobu dopředu. Z tohoto důvodu je potřeba mít představu o svých 

kapacitních možnostech, aby nebyly přijímány zakázky, které by nemohly být včas 

zhotoveny, to by totiž mohlo vést k odlivu zákazníků, anebo v případě státních zakázek 

k placení sankcí apod. 

 

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

jsou vlastnosti přispívající k jednoduššímu řízení. Musí však být zajištěno správné zachycení 

přímých složek nákladů na jednotlivé zakázkové listy. Výhodou této metody je snadné 

zjišťování nedokončené výroby z rozdílu náběhu a odvádění na evidenčním a kalkulačním 

listě. [12] str.64 

 

Zakázková metoda kalkulace většinou využívá techniku kalkulace přirážkové. Kalkulované 

množství je určeno množstvím výkonů zhotovených na konkrétní zakázku (není určeno 

množstvím výkonů dokončených v určitém zúčtovacím období). Lang dělí přirážkové 

kalkulace na dva druhy – souhrnnou a diferencovanou: [11] str.64 

 Souhrnná přirážková kalkulace vyjadřuje, že jsou nepřímé náklady přiřazeny 

souhrnně, tzn. za určité období vychází ze stejného poměru přímých a nepřímých 

nákladů. 

 Diferencovaná přirážková kalkulace se používá při alokování nepřímých nákladů 

s odvoláním na vždy relevantní nákladový druh. Jsou známy přímé náklady 

jednotlivých středisek a ke každému z nich je přiřazena různá přirážková sazba 

nepřímých nákladů. Čím více jsou přímé náklady rozčleněny a nepřímé náklady 
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rozděleny podle nákladových středisek, tím má získaná přirážková sazba vyšší 

vypovídací schopnost.   

 

U přirážkové kalkulace je rozvrhová základna (veličina pro alokaci nepřímých nákladů) 

většinou určitá položka přímých nákladů. Čím vyšší bude výše zvolené rozvrhové základny u 

konkrétního výkonu, tím vyšší podíl nepřímých nákladů bude tomuto výkonu přiřazen.  

 

Obecně lze shrnout, že se kalkulace zakázek týká výkonů (výrobků, služeb). Vypočítává se 

pro určitý objem výkonů a je zaměřena na náklady. U nákladů je prvořadé hledisko účelu 

jejich vynaložení a místa vzniku.  

 

S přirážkovou kalkulací je také možno se setkat v oblasti služeb. Vzhledem k tomu, že se 

podniky liší typy nabízených služeb, liší se také struktura kalkulace. Detailní zakázková 

kalkulace  může mít dvě varianty: 

1.  Definuje zvlášť kalkulační položky přímého materiálu a zvlášť kalkulační položky 

přímých mezd. 

2.  Definuje přímé kalkulační položky dle činností, které v sobě zahrnují jak náklady na 

přímý materiál, tak i náklady na přímé mzdy spojené s tímto druhem činností. V tomto 

případě je však nutné předem vypočítat kalkulace jednotlivých činností.  

 

Příklad kalkulace přímých nákladů zakázky z oblasti výstavnictví je uveden v následující 

tabulce 6:  
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 Tab.6  Cenová kalkulace přímých nákladů pro firmu „X“  [vlastní provedení] 

SPOTŘEBA JEDNOTKA 
CENA ZA 

JEDNOTKU 
[Kč] 

ČINNOST 
ks/m

2
 

CELKEM 
[Kč] 

Stavba expozice m
2
  vnitřní m

2
 600 15 9 000 

Stavba expozice m
2
  venkovní m

2
 1 900   0 

Volný panel M 1 ks 200   0 

Grafický panel M 1 ks 225 4 900 

Vitrína 1x1x2,5m v ks 1 250   0 

Vitrína 1x0,5x2,5m v ks 1 150   0 

Vitrína 0,5x0,5x2,5m v ks 850 1 850 

Pult s policí 1x1x0,83m v ks 500   0 

Pult s policí 1x0,5x0,83m v ks 450 2 900 

Pult s policí 0,5x0,5x0,83m v ks 380   0 

Pult s policí 1x1x1,1m v ks 625   0 

Pult s policí 1x0,5x1,1m v ks 550 1 550 

Pult prosklený 1x1x0,83m v ks 650   0 

Pult prosklený 1x0,5x0,83m v ks 600   0 

Pult prosklený 0,5x0,5x0,83m v ks 550   0 

Pult prosklený 1x1x1,1m v ks 750   0 

Pult prosklený 1x0,5x1,1m v ks 650   0 

Regál 4 police ks 500 1 500 

Dveře uzamykatelné ks 625 1 625 

Dřez s ohřevem ks 625 1 625 

Lednička ks 650 1 650 

Stůl obdélník ks 225   0 

Stůl kulatý ks 300 1 300 

Židle cr./čalouněná ks 220 4 880 

Židle barová ks 300 2 600 

Nosič prospektů ks 150 1 150 

Věšák ks 100 1 100 

Koš na odpadky ks 25 1 25 

Zásuvka 230V ks 125 2 250 

Zásuvka 230V noční proud ks 200 1 200 

Zásuvka 400V ks 300   0 

Bodové světlo ks 150 4 600 

Koberec včetně položení m
2
 125 15 1 875 

Konferenční stůl ks 250   0 

Grafické práce (logo s popisem) m
2
 450 2 900 

Doprava km 15   0 

Cena celkem v Kč bez DPH 21%       20 480 

  

V této kalkulaci zakázky jsou kalkulačními položkami činnosti, které zahrnují kromě nákladů 

na přímý materiál, rovněž i náklady na přímé mzdy. Tyto činnosti souvisí se spotřebou nebo 

opotřebením „zdroje“ a je nutné je předem vyčíslit.  
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3. Zhodnocení významu používání kalkulačních nákladů v kalkulacích 

zakázek 

  

Manažerské účetnictví má od finančního účetnictví výrazně širší spektrum informací o 

nákladech vyžadovaných pro řízení podnikatelského procesu. Odlišnost se projevuje do 

takové míry, že pojem nákladů je v obou účetních systémech rozdílně vymezen. 

V manažerském účetnictví se vychází z charakteristiky nákladů jako hodnotově vyjádřeného, 

účelného vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově souvisejícího s ekonomickou 

činností podniku. Smyslem vynaložení nákladů je jejich zhodnocení. K zhodnocení dojde jen 

při vytvoření takové složky majetku, která přinese větší ekonomický prospěch, než kolik činil 

původní náklad. [1] str.60 

 

Zobrazení nákladů v účetnictví je ovlivněno způsobem vyjádření a ocenění nákladů. V této 

souvislosti se rozlišuje trojí pojetí nákladů: [1] str.60 

 Finanční pojetí nákladů. 

 Hodnotové pojetí nákladů. 

 Ekonomické pojetí nákladů. 

 

V tabulce 7 jsou uvedeny základní charakteristiky finančního, hodnotového a ekonomického 

pojetí nákladů:  
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Tab.7 Základní charakteristiky finančního, hodnotového a ekonomického pojetí 

nákladů [1] str.64 

 

Pojetí nákladů Finanční Hodnotové Ekonomické 

 

Vztah k subsystému 

účetnictví 

Finanční            

účetnictví 

Nákladové            

účetnictví 

Účetnictví pro 

rozhodování 

 

Vztah k zobrazované 

realitě 

Zobrazení transakce 

v parametrech, které 

platily, když se 

uskutečnila 

Zobrazení transakce 

v parametrech, které 

by platily v 

současnosti 

Zobrazení transakce 

formou porovnání s 

jinou v úvahu 

přicházející 

alternativou 

 

Vztah k vyjádření     

zisku 

Zisk je měřen na 

principu zachování 

finančního kapitálu v 

nominální výši. 

Podle tohoto pojetí 

podnik dosahuje 

zisku, pokud jeho 

vlastní finančně 

vyjádřený kapitál na 

konci období je 

vyšší než na začátku 

období. 

Zisk je měřen na 

principu tzv. 

věcného zachování 

kapitálu. Podle 

tohoto pojetí podnik 

dosahuje zisku, až 

když se podaří 

reprodukovat vlastní 

kapitál měřený (a 

oceněný) kapacitou 

podnikatelské 

činnosti. 

Zisk je měřen na 

principu tzv. 

věcného zachování 

kapitálu, přičemž 

jeho úroveň se dále 

snižuje o oportunitní 

náklady a zvyšuje se 

o případné 

oportunitní výnosy. 

 
 

    
3.1 Finanční pojetí nákladů 

Ve finančním účetnictví se uplatňuje finanční pojetí nákladů. Vychází z předpokladu, že 

originálním projevem nákladů je tržně ověřené vynaložení peněz a konečným smyslem 

odpovídajícím tržně ověřená peněžní náhrada. Náklady jsou chápány jako peníze investované 

do výkonů, které zajišťují náhradu peněz v jejich původní výši. To je základem koncepce 

zachování finančního kapitálu v jeho původní nominální výši. Jako spotřebované ekonomické 

zdroje mohou být předmětem pouze takové náklady, které jsou podloženy reálným výdejem 

peněz (např. mzdy, odpisy). Dalším znakem tohoto pojetí je ocenění spotřebovaných nebo 

využitých ekonomických zdrojů. Náklady jsou oceněny ve skutečných (historických) 

pořizovacích cenách. [1] str.61 
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3.2 Ekonomické pojetí nákladů 

 

Ekonomické pojetí nákladů vychází z požadavku zajistit odpovídající informace nejen pro 

řízení reálně probíhajících procesů, ale také pro potřeby rozhodování za účelem výběru 

optimálních budoucích alternativ. Obecné ekonomické chápání nákladů souvisí s výběrem 

takových alternativ, při kterých je možno vyprodukovat maximální hodnoty. Tyto podmínky 

naplňuje kategorie oportunitních nákladů, které se vymezují jako ušlý výnos, jenž byl 

obětován využitím ekonomického zdroje ve zvolené alternativě. Podle tohoto pojetí 

nezahrnuje vyjádření nákladů pouze oceněný úbytek ekonomického zdroje, ale také oceněný 

prospěch, který podnik nerealizoval v důsledku toho, že tento zdroj nevyužil jiným 

alternativním způsobem. [1] str.63 

 

3.3 Hodnotové pojetí nákladů 

 

Postupným vývojem nákladového účetnictví se rozvinulo tzv. hodnotové pojetí nákladů, jehož 

smyslem je informační zobrazení koloběhu ekonomických zdrojů za podmínek, které platí 

v současnosti (ne v době jejich pořízení). Hodnotové pojetí zahrnuje také náklady, které 

nejsou podloženy reálným výdejem peněz, ale svými důsledky ovlivňují ekonomickou 

racionalitu dané aktivity. Příkladem těchto nákladů jsou především kalkulační úroky, 

kalkulační nájemné, kalkulační odpisy. [1] str.60 

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

pohled na vykázaný hospodářský výsledek. V účetních (daňových) nákladech jsou evidovány 

jen úroky z cizího (půjčeného) kapitálu. Kalkulační úroky se definují ve výši, která odpovídá 

reálným úrokům získaných půjčením vlastních peněz s obdobným rizikem. [4] str.44 

Kalkulační nájemné se používá tam, kde se využívají vlastní budovy (např. výrobní, 

skladovací, prodejní a kancelářské prostory) a pozemky. Jejich cílem je také ekonomicky 

reálný pohled na vykázaný hospodářský výsledek. V účetních (daňových) nákladech jsou 

evidovány pouze náklady spojené s údržbou budov a pozemků, reálně však existuje tržní 

nájemné. Kalkulační nájemné se definuje ve výši, která odpovídá tržní hodnotě nájmu 

(pronájmu) daných vlastních prostorů a ploch. [4] str.44 

Kalkulační odpisy se používají zejména tam, kde úroveň účetních (daňových) odpisů 

neodpovídá reálné hodnotě pořízení a reálné době odpisování nově pořízeného majetku. 
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Cílem kalkulačních odpisů je, stejně jako u předchozích kalkulačních nákladů, ekonomicky 

reálný pohled na vykázaný hospodářský výsledek, a to: [4] str.44 

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

účetnictví používány adekvátně nízké účetní (daňové) odpisy, které již neodpovídají 

současné výrazně vyšší pořizovací ceně daného majetku. Kalkulační odpisy by 

z tohoto důvodu měly vycházet ze současných reálných pořizovacích cen daného 

majetku. Jedná se zejména o majetek, který byl pořízen za cenu výrazně nižší, než je 

jeho současná pořizovací cena. 

 V případě, že je nadále používán majetek (stroje, budovy), který je v rámci finančního 

účetnictví již plně odepsán. 

 

3.4 Náklady v kalkulaci 

 

Náklady v kalkulaci se skládají ze základních nákladů (účelových) a dodatečných nákladů 

(kalkulačních). [11] str.8. Obrázek 3 znázorňuje obecné schéma nákladů v kalkulaci:  

    

 

ÚČETNÍ NÁKLADY 

 

 

NEUTRÁLNÍ   
NÁKLADY 

ÚČELOVÉ   
NÁKLADY 

KALKULAČNÍ  
NÁKLADY 

  

ZÁKLADNÍ   
NÁKLADY 

  

NÁKLADY V KALKULACI 

        Obr.3  Náklady v kalkulaci [11] str.8 

 

 

Účetní náklady neutrální představují spotřebu hodnoty materiálu, služeb a poplatků během 

zúčtovacího období.  

Náklady v kalkulaci představují veškerou provozní normovanou spotřebou a využití hodnoty 

k vytvoření a zhodnocení podnikového výkonu během účetního období. 
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Kalkulační náklady v kalkulaci nemají nic společného s účetními náklady. Nepředstavují 

provozní účetní náklad, popř. se s účetním nákladem neshodují obsahově nebo časově. Jedná 

se o náklady, které doplňují náklady týkající se placení a účtování a mají formu 

započitatelných ostatních nákladů a dodatečných nákladů. [11] str.8 

 

Příklad použití kalkulačních nákladů: 

Zadání: 

Existují dvě malé společnosti vyrábějící nábytek na zakázku. Společnost A používá vlastní 

výrobní prostory, pracuje jen s využitím vlastního kapitálu a má již většinu svého hmotného 

majetku účetně odepsanou. Zvláštností je, že majitel společnosti, který v této společnosti 

pracuje, nepobírá mzdu. Společnost B vyrábí nábytek v pronajatých prostorech, většinu jejího 

kapitálu tvoří bankovní úvěry, které použila na nákup nového výrobního zařízení. Společnost 

vede profesionální management, jehož součástí není majitel. 

 

Úkol: 

Jaký bude postup v případě, že by bylo potřeba vyhodnotit, která z těchto společností je 

efektivnější z pohledu hodnotového vyjádření nákladů, tj. z pohledu manažerského účetnictví. 

 

Pro přehlednost je srovnání podmínek uvedeno v tabulce 8: 

 
Tab.8  Srovnání podmínek 

 

 

SPOLEČNOST A SPOLEČNOST B 

 

Vlastní prostory                                 
(žádné nájemné) 

Pronajaté prostory                            
= platí nájem 

 

Jen vlastní kapitál                    
(bez bankovních úvěrů) 

Převažující cizí kapitál v podobě 
bankovních úvěrů                             
= platí úroky 

 

Majitel pracuje ve společnosti, 
ale nepobírá mzdu 

Majitel není součástí 
managementu 

 

Účetně odepsané výrobní 
zařízení 

Nově nakoupené výrobní 
zařízení, které je odepisováno       
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Řešení:  

Aby bylo možno porovnat výsledky společnosti A a B, je nutné provést úpravy z pohledu 

kalkulačních nákladů. Tyto úpravy dle zadání budou provedeny jen u společnosti A. Její 

účetní hospodářský výsledek se musí snížit o: 

 Kalkulační nájemné, které by společnost získala pronájmem svých prostor. 

 Kalkulační úrok, který by společnost získala na finančních trzích půjčením svého 

kapitálu. 

 Kalkulační odpisy, které by vyjádřily reálnou hodnotu výrobního zařízení při reálné 

hodnotě jeho využívání. 

 Kalkulační osobní (mzdové) náklady, které by majitel získal, kdyby byl zaměstnán. 

Náklady vycházející z finančního účetnictví jsou u společnosti A podhodnoceny pod reálnou 

(hodnotovou) úroveň. Pokud bude tato skutečnost promítána společností A i do nižší ceny za 

jednotlivé zakázky, pak bude neefektivně hospodařit se svými aktivy. Navíc hrozí reálné 

nebezpečí, že si nevytvoří dostatek finančních prostředků na obnovu výrobního zařízení a na 

výplatu dividend a podílů, a rovněž nezíská informaci, o kolik je využívání vlastních prostor 

k podnikání výhodnější, než kdyby byly tyto prostory pronajaty. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že kalkulační náklady se ve finančním účetnictví neúčtují. Při 

sestavování kalkulací zakázek by bylo chybou vycházet jen z hodnot uvedených ve finančním 

účetnictví. Aby v zakázce byl reálně vypočten zisk, měla by její cena obsahovat veškeré 

náklady, které jsou k dané zakázce vázány. 

Kalkulační náklady v kalkulacích zakázek hrají důležitou roli, neboť jejich nepřítomnost 

zkresluje výpočet a náklady jsou tak podhodnoceny. Pro sestavení kalkulací zakázek a pro 

hodnocení je třeba zahrnout také zmíněné kalkulační náklady, protože bez těchto kalkulačních 

nákladů je zisk často ve finančním účetnictví nadhodnocený. 
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Závěr 
 

Kalkulace patří mezi základní nástroje řízení. Při řízení hospodárnosti umožňují porovnávat 

skutečné a předem stanovené náklady a kontrolovat tak hospodárnost jejich vynakládání. 

Kalkulace zakázek jsou důležitým nástrojem pro rozhodování podniku z hlediska plnění 

operativních cílů a slouží jako důležité kritérium pro stanovení konečné ceny zakázky. 

Kalkulace zakázek má velký význam pro stanovení nejpříznivější prodejní ceny v rámci 

existujícího ekonomického prostoru, kde svou úlohu hraje také blízkost konkurence. 

V bakalářské práci byly postupně plněny jednotlivé cíle ze zadání této práce. V první kapitole 

byly popsány teoretické zásady pro zpracování kalkulací. Byly zde vysvětleny základní pojmy 

teorie kalkulací, základní druhy kalkulací a kalkulační metody a jejich použití v systému 

ekonomického řízení podniku. 

Ve druhé kapitole byly posouzeny možnosti výpočtu kalkulací zakázek. Zakázková metoda 

kalkulace je definována jako nejrozšířenější metoda pro výpočet kalkulací zakázek, zejména 

při kusové a malosériové výrobě. Zakázková metoda tvorby kalkulace využívá techniku 

přirážkové kalkulace. Při posouzení možnosti výpočtu byla v této kapitole popsána detailní 

zakázková kalkulace, která byla rozdělena na dvě varianty. V první variantě byly definovány 

zvlášť kalkulační položky přímého materiálu a zvlášť kalkulační položky přímých mezd. Ve 

druhé variantě byly definovány přímé kalkulační položky dle činností, které v sobě zahrnují 

jak materiál, tak práci spojenou s tímto materiálem. 

Ve třetí kapitole byl zhodnocen význam používání kalkulačních nákladů v kalkulacích 

zakázek, a to kalkulační úroky, kalkulační nájemné a kalkulační odpisy. Z hodnocení 

vyplynul zásadní rozdíl v pohledu na hospodářský výsledek mezi finančním a manažerským 

účetnictvím. Finanční pojetí nákladů nadhodnocuje hospodářský výsledek z hlediska 

hodnotového pojetí v případech, kdy se využívá výrazného podílu vlastního kapitálu, 

vlastních prostor, a také v případech, kdy účetní (daňové) odpisy nevyjadřují reálnou cenu 

pořízení používaného dlouhodobého majetku a při reálné době jeho používání. Pokud bude 

tato skutečnost promítána do nižší ceny za jednotlivé zakázky, hrozí reálné nebezpečí, že si 

takový podnik nevytvoří dostatek finančních prostředků na obnovu výrobního zařízení a na 

výplatu dividend a podílů. Rovněž nezíská informaci, o kolik je využívání vlastních prostor 

k podnikání výnosnější, než kdyby byly tyto prostory pronajaty. 
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