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Abstrakt 

Hlavním tématem diplomové práce je kalkulace cílových nákladů. Práce je rozdělena do dvou 

částí. V první části jsou popsány teoretické poznatky týkající se nákladů a kalkulací. Následně 

je definována problematika kalkulací cílových nákladů. Praktická část je věnována analýze 

současného stavu zpracování kalkulací ve Slévárně oceli společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. Hlavním cílem diplomové práce je návrh použití kalkulačních nákladů 

při výpočtu kalkulací cílových nákladů v této společnosti. 
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Abstract 

The main subject of this thesis is calculation of target costing. It is divided into two sections. 

The first chapter describes theoretical background of costs and calculations. Furthermore, it is 

followed by definition of calculations of target costs. The examination part is devoted to 

analysis of current state of dealing with calculations in steel foundry of VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s. The main objective of this thesis is proposal of using costs 

calculations for the purpose of calculations of target costs in this company. 
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ÚVOD 

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

na kvalitě vnitropodnikového ekonomického systému řízení. Jedním z nejvýznamnějších 

prvků tohoto systému je oblast kalkulací nákladů a tvorby cen. Kalkulace nákladů je chápána 

jako základní a nezastupitelná informace o vlastních nákladech na výkony vytvořené 

podnikatelskou činností. Náklady hrají pro firmu klíčovou roli, neboť téměř každé 

manažerské rozhodnutí musí vycházet ze srovnání nákladů (kolik něco stojí) s výnosy (kolik 

z toho získáme). Nástrojem pro efektivní a včasné rozhodování je manažerské účetnictví, 

které se stále více orientuje i na strategické řízení podniku. Dochází k modifikaci a rozšíření 

tradičních metod a nástrojů manažerského účetnictví. Rozvíjí se mj. nástroje řízení po linii 

výkonů, které se orientují na strategické řízení nákladů a zisku výkonů, jako je například 

kalkulace cílových nákladů a nástroje řízení po linii aktivit a procesů, které podporují řízení 

na základě dílčích aktivit. 

Současné podnikatelské prostředí je charakterizováno vysokou konkurenceschopností. Aby 

podniky v konkurenčním prostředí přežily, musí být schopné se rychle a bez velkých nákladů 

přizpůsobit podmínkám okolí – potřebám zákazníka, což vyžaduje radikální změnu 

i při tvorbě kalkulací nákladů. Nelze již vždy vycházet z vnitropodnikových nákladů, 

vznikajících v důsledku výrobního procesu, ale z nákladů, které připouští trh (zákazník 

a konkurence).  

Předmětem diplomové práce je „Kalkulace cílových nákladů ve Slévárně oceli společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.“  

Hlavním cílem diplomové práce je „Návrh použití kalkulačních nákladů při výpočtu kalkulací 

cílových nákladů ve Slévárně oceli společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.“  

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. První tři kapitoly tvoří teoretickou část. Je zde 

představena Slévárna oceli společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Na základě 

dostupné odborné literatury jsou zde definovány teoretické zásady výpočtu kalkulací 

a vymezeny kalkulace cílových nákladů v odborné literatuře. Odborná literatura, ze které jsem 

čerpala informace, je uvedená v seznamu použitých zdrojů této diplomové práce. Poslední 

dvě kapitoly jsou věnovány praktické části. Je zde provedena analýza současného stavu 

zpracování kalkulací ve Slévárně oceli společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

a následně posouzen návrh použití kalkulačních nákladů při výpočtu kalkulací cílových 

nákladů ve Slévárně oceli společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 
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1 CHARAKTERISTIKA SLÉVÁRNY OCELI SPOLEČNOSTI 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Pro zpracování diplomové práce jsem si vybrala Slévárnu oceli společnosti VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s., se sídlem na ulici Ruské 2887/101 v Ostravě – Vítkovice. Dle 

obchodního rejstříku je tato společnost zapsána u Krajského soudu v Ostravě od 18. 4. 2001 

pod spisovou značkou B 2486, IČ: 258 77 950. [26]  

1.1 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.  

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je významná strojírenská společnost s vlastní 

výrobou oceli. Jejím jediným akcionářem je mateřská společnost VÍTKOVICE, a.s., která se 

podílí 100 % na základním kapitálu, jehož výše činí 2 100 000 tis. Kč. [28]    

Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je součástí skupiny VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP, která se řadí mezi nejvýznamnější českou strojírenskou skupinu se 

silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých 

investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou 

a unikátní výrobní základnou a know – how založeným na výzkumu a vývoji. [29]  

1.2 SLÉVÁRNA OCELI SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s.   

Vznik slévárny je spojen se vznikem ocelárny (dnešní NS 320). Výstavba obou provozů byla 

zahájena v roce 1887 a k jejich dokončení došlo v roce 1889. Slévárna měla původně tři haly, 

z nichž jedna tvořila společné pracoviště s odlévárnou ocelárny. Veškeré odlitky se přímo 

ve slévárně formovaly, odlévaly, čistily i žíhaly.  

K první modernizaci slévárny dochází po roce 1894, kdy se začíná formovat do země a sušení 

forem se provádí přenosnými kamny, která jsou vytápěna koksem a prohání se jimi vzduch. 

Výrazné zlepšení pracovních podmínek přináší montáž elektrických jeřábů. 

Samostatná budova čistírny byla postavena v roce 1895 (dnes tzv. stará čistírna). První 

zmínky o modelárně pocházejí až z roku 1910, kdy byl postaven její základ, který byl později 

rozšířen.  

Ve dvacátých letech 20. století došlo k další modernizaci formovny. Hala byla zvednutá 

a vybavená jeřábovou dráhou pro výškové jeřáby a zároveň byla přistavěna další hala 

formovny, která byla vybavena formovacími stroji pro strojní formování malých odlitků. 
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Nově vybudována hala formovny byla vybavena jeřábem o nosnosti 100 tun, čímž vznikly 

nové možnosti výroby těžkých odlitků.  

Původní účel výstavby slévárny byl ovládnout rozvoj železnic, zabezpečit potřeby vlastního 

podniku, ale i vyvážet výrobky hlavně pro stavbu lodí. Velký objem výroby do druhé světové 

války tvořily odlitky pro stavbu lodí – listy lodních šroubů, lodní kýly a nosiče lodních 

hřídelí. Vyráběly se odlitky pro válcovny, kovárny a strojírny.  

Poválečný rozvoj formovny byl veden cestou modernizace technického vybavení 

a technologie výroby. Začaly se používat modernější formovací směsi a měnilo se vybavení 

formovny, do provozu byly postupně uvedeny mísiče pro přípravu formovací směsi.  

Po válce se investovalo také v modelárně a čistírně. V roce 1963 byla vybudována nová hala 

čistírny s jeřábem o nosnosti 150 tun a dvěma žíhacími pecemi a v roce 1974 byl pořízen 

brokový tryskač pro zajištění kvalitnějšího povrchu velkých odlitků. V roce 1980 byla 

vybudována nová hala pro uskladnění rozměrných modelů a na počátku roku 2008 byla 

přemístěna modelárna do nových prostor v areálu VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Největší investicí v minulých letech byla tzv. modernizace slévárny v roce 1996. Jednalo se 

o přechod na samotvrdnoucí furanové formovací směsi, ve kterých je používána jako pojivo 

furanová pryskyřice a jako ostřivo chromitový nebo křemičitý písek. Výhodou používání této 

formovací směsi je zejména vyšší produktivita práce při formování odlitků, možnost 

formování složitých tvarů odlitků a snížení nákladů na likvidaci odpadů. [31]  

1.3 VÝROBNÍ SORTIMENT 

V současné době se Slévárna oceli VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. specializuje 

na výrobu těžkých a supertěžkých odlitků. Disponuje vlastní modelárnou, formovnou 

a čistírnou. Veškeré odlitky jsou dodávány dle specifikací zákazníka v hrubovaném nebo 

finálně opracovaném stavu. Roční kapacita Slévárny je cca 13 000 tun dohotovené hmotnosti. 

Charakteristika dodávaných odlitků: 

 maximální tekutá hmotnost 330 tun,  

 maximální průměr 8 000 mm,  

 maximální rozměr 14 000 x 6 500 x 3 800 mm. 

 

 



4 

 

Výroba ocelových odlitků včetně modelového zařízení zahrnuje odlitky pro následující 

průmyslová odvětví: 

 odlitky pro tvářecí stroje, 

 odlitky pro cementárny, 

 odlitky pro hutní produkci, 

 odlitky pro zařízení válcoven, 

 odlitky pro vodní energetiku, 

 odlitky staticky odlévaných válců, 

 odlitky pro lodní průmysl. 

Odlitky jsou vyráběny z uhlíkových, středně a vysoce legovaných ocelí ve váhových 

kategoriích od 2 000 do 170 000 kg.  

Slévárna oceli VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. disponuje vlastními kapacitami 

na výrobu modelových zařízení, které jsou v naprosté většině vyráběny ze dřeva. Formování 

je prováděno do formovacích rámů nebo kesonů s využitím furanových směsí. [27]  

1.4 VÝROBA ODLITKŮ  

Výroba odlitků je velmi náročný proces, při němž dochází ke změně tekuté fáze oceli ve fázi 

tuhou. Každý odlitek prochází během výroby několika výrobními etapami – výroba modelu, 

výroba formy a odlití odlitku, tuhnutí, čistění, tepelné zpracování a oprava vad. 

Základem pro výrobu odlitku je model. Ve Slévárně se používají dřevěné modely, 

na drobnější části modelů se používá polystyrén, který po odlití vyhoří. Při výrobě modelů 

musí být uvažováno se smrštěním kovu při tuhnutí, které u oceli činí 2 %. Model musí být 

tedy vyroben větší, než jsou požadované rozměry odlitku. 

Druhou etapou výroby odlitku je formování. Nejprve je nutno připravit pracoviště 

pro formování – vytvořit optimálně velikou jámu vzhledem k rozměrům odlitku, aby 

nedocházelo ke zbytečnému plýtvání formovací směsí. K výrobě forem a jader se používají 

3 druhy formovacích směsí: modelová směs chromitová, modelová směs křemičitá 

a výplňová směs. Jako pojivo se do všech směsí přidává furanová pryskyřice a tvrdidlo. 

Hotová forma i jádra jsou opatřeny několika vrstvami nátěru. Poté jsou složeny do konečné 

podoby formy. Do formy se zakládají jádra, sestavuje se vtoková soustava, přikládá se vršek 

formy, který se zatíží závažím a několik hodin před odlitím se forma vysušuje. 
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Připravená forma se naplní tekutým kovem z jedné nebo i více licích pánví v závislosti 

na hmotnosti odlitku. Odlitek pak chladne ve formě až do dosažení předepsané teploty, poté je 

z formy vytažen a převezen do čistírny k dalším operacím.  

V čistírně následně dojde k upálení nálitků a vtokové soustavy, očištění odlitku od zbytků 

formovací směsi a provede se oprava viditelných vad vybrušováním a zavařováním. 

Následuje tepelné zpracování odlitku podle stanoveného režimu, po něm se zbavuje okují 

tryskáním a provede se konečná oprava vad. Tímto končí výrobní operace pro surové odlitky. 

Takto je dodávána konečným odběratelům asi jedna pětina produkce Slévárny. Ostatní odlitky 

jsou předávány do Těžké mechaniky ke hrubování nebo hotovému opracování. Po hrubování 

se odlitky vracejí do čistírny k tzv. výrobnímu svařování, což je oprava slévárenských vad, 

které se v určitém rozsahu vždy na odlitcích vyskytují. Po jejich opravě následuje žíhání 

k odstranění pnutí, tryskání a dokončovací operace. [31]  

1.5 EKONOMICKÁ STRUKTURA SLÉVÁRNY 

Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je z důvodu potřeby plánování 

a sledování nákladů a výnosů, výsledku hospodaření, správy přiděleného majetku a jeho 

účetního sledování v potřebném čase a struktuře v jednotlivých fázích výrobního procesu 

rozčleněna na čtyři výrobní nákladová střediska (NS), kterými jsou:  

 NS 320 Ocelárna,  

 NS 330 Slévárna,  

 NS 340 Kovárna,  

 NS 370 Těžká mechanika – Obrobna,  

 NS 371 Těžká mechanika – Montáž. 

Nákladové středisko je definováno jako organizačně a místně uzavřený vnitřní útvar s předem 

vymezeným okruhem činností, v jehož čele stojí jediný odpovědný vedoucí. 

NS 330 Slévárna, které je tématem mé diplomové práce, se dále člení na tzv. úseky 

nákladových středisek (ÚNS). Tyto jsou definovány podle charakteru výrobní činnosti 

a postihují celý proces výroby odlitků. 
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Členění NS 330 Slévárna na úseky nákladových středisek je zobrazeno na Obrázku 1.  

 

 

 

 

Obrázek 1: Členění NS 330 Slévárna [30] 

Kromě nákladových středisek má společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. čtyři 

obchodní jednotky (Product Business Unit – PBU), které zajišťují obchodní činnosti 

související s výrobou a prodejem hotových výrobků. 

Nákladová střediska a obchodní jednotky mezi sebou realizují vnitropodnikové předávky 

materiálu, výrobků a služeb. Tyto vnitropodnikové předávky se oceňují vnitropodnikovými 

předacími cenami na úrovni plánovaných vlastních nákladů výroby (bez odbytové a správní 

režie a bez zisku). 

Obchodní jednotky odpovídají za tvorbu ceny pro koncového zákazníka. Základní složkou 

této ceny jsou plánované vlastní náklady výroby, ke kterým jsou přičteny náklady na činnost 

obchodní jednotky, správní režie, odbytová režie a plánovaný zisk.  

Organizační schéma společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je uvedeno 

v Příloze 1.  
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2 DEFINOVÁNÍ TEORETICKÝCH ZÁSAD VÝPOČTU KALKULACÍ 

Kontrola nad vynakládanými prostředky přispívá ke snížení celkových nákladů firmy. Přesná 

kalkulace nákladů je základem vytyčení nákladových cílů a rozpočtů. 

Častou chybou firem bývá nevhodné stanovení ceny jejich výrobků či služeb nebo nevhodná 

skladba produkce. Kalkulace nákladů slouží jako podklad pro rozhodování o ceně nebo 

rozhodování o optimální skladbě produktového portfolia. 

2.1 KALKULACE 

Kalkulací se rozumí zjištění nebo stanovení nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové 

veličiny na výrobek, práci nebo službu, na činnost nebo operaci.  

Pojem kalkulace lze chápat jako: 

 činnost vedoucí ke zjištění či stanovení nákladů na přesně vymezený výkon,  

 výsledek této činnosti,  

 část informačního systému podniku, kterou je možné vyčlenit. [8]  

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

na základě kterých se vypočítávají náklady na jednicový materiál: 

 kalkulace výrobků vycházející z receptur, 

 kalkulace výrobků vycházející z kusovníku. 

Receptury používají především podniky s velkosériovou až hromadnou výrobou, jejichž 

technologie výroby zahrnuje fyzikálně – chemické nebo fyzikálně – mechanické výrobní 

procesy, a to v rámci materiálových toků charakterizovaných jako:  

 analytický proces (např. rafinerie ropy, koksovny), 

 syntetický proces (např. ocelárny, výroba stavebních hmot), 

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

 analyticko – syntetický proces (např. výroba pečiva, barev, chemických produktů). 

Kusovníky používají především podniky s kusovou a malosériovou výrobou, jejichž 

technologie zahrnuje především montážní a kompletační výrobní procesy, a to v rámci 

materiálového toku charakterizovaného jako syntetický proces (např. výroba mobilních 

telefonů, automobilů, strojů). [12]  
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2.1.1 Předmět kalkulace 

Předmět kalkulace je jeden nebo více druhů výkonů, které podnik vytváří, a pro které 

se sestavuje kalkulace nákladů. Je vymezen kalkulační jednicí a kalkulovaným množstvím.  

2.1.2 Kalkulační jednice 

Představuje konkrétní výkon (výrobek, služba) vymezený druhem, měrnou jednotkou 

a místem vzniku, na který se stanoví nebo zjišťují vlastní náklady. Přesné a jednoznačné učení 

kalkulační jednice je první podmínkou správnosti kalkulace.  

2.1.3 Kalkulované množství 

Kalkulované množství představuje počet výkonů podniku – kalkulačních jednic, pro něž 

se stanoví nebo zjišťují najednou vlastní náklady. Jeho vymezení je významné především 

z hlediska určení průměrného podílu nepřímých nákladů připadajících na kalkulační jednici. 

Kalkulovaným množstvím může být např. výrobní dávka, roční objem produkce daného 

výkonu, etapa stavební výstavby apod. Základní kalkulační zásadou je snaha přiřadit náklady 

kalkulační jednici co nejpřesněji. [4]  

2.2 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 

Předpokladem účinného řízení nákladů je jejich členění, které je vyvoláno účelovou potřebou 

k řešení určitého problému. Pro plánování nákladů je důležité vycházet z jejich rozdělení 

na variabilní a fixní, zejména v případě, kdy se při jejich plánování vychází ze skutečnosti 

za období kratší než jeden rok. Pro tvorbu kalkulací je zase důležité vědět, který náklad je 

jednicový, a který je režijní. Pro kvantifikaci nákladů za určité období je pak vhodné využít 

jejich druhové členění. [12]  

2.2.1 Druhové členění nákladů 

Druhovým členěním nákladů rozumíme jejich soustředění do druhově stejnorodých skupin – 

nákladových druhů, ať již v rámci 5. účtové třídy (prvotní náklady) nebo 8. účtové třídy 

(druhotné náklady).  
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Za základní nákladové druhy se považují zejména:  

 spotřeba materiálu, 

 spotřeba paliv, 

 použití a spotřeba externích prací a služeb, 

 mzdové a ostatní osobní náklady, 

 odpisy hmotného a nehmotného majetku, 

 finanční náklady. [12]  

2.2.2 Účelové členění nákladů 

Účelové členění nákladů se používá pro určení vztahu jednotlivých druhů nákladů 

k jednotlivým výkonům (výrobkům, činnostem) a tím vytvoření předpokladu pro zjištění 

efektivnosti výkonů. Nedůležitějším účelovým členěním nákladů, které se v praxi využívá, 

je členění na jednicové a režijní náklady. 

Jednicové náklady 

Jednicové náklady jsou představovány technologickými náklady, které mají bezprostřední 

vztah k jednotce kalkulační jednice. Podmínkou je, že je známa měrná spotřeba (norma 

spotřeby) tohoto vstupu na jednotku kalkulační jednice.  

Příklad jednicových nákladů: mzdové náklady pracovníků spojené s výrobou jednoho druhu 

výrobku v jednom časovém úseku (frézař vyrábějící v daném časovém úseku jeden druh 

výrobku na jedné frézce), veškerá spotřeba materiálů na výrobu výrobků vycházející 

z receptur nebo kusovníků. [12]  

Režijní náklady 

Režijní náklady představují tu část technologických nákladů, které nesouvisí s jednotkou 

(tuna, kus, metr,…) dílčího nebo finálního výkonu (výrobku) či konkrétní operaci, ale 

s technologickým procesem jako celkem. Dále v sobě režijní náklady zahrnují náklady 

na obsluhu, zajištění a řízení výroby.  

Příklad režijních nákladů: odpisy hmotného majetku, elektrická energie na osvětlení, mzdové 

náklady pracovníků spojené s výrobou více druhů výrobků v jednom časovém úseku (frézař 
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obsluhující v daném časovém úseku více počítačem řízených frézek, které opracovávají více 

druhů výrobků), náklady na údržbu, náklady obslužných a pomocných středisek apod.  

Režijní náklady se v podniku obvykle člení podle funkce, kterou plní při obsluze, zajištění 

a řízení výrobního procesu. Vzniká tak:  

Výrobní režie – v této položce jsou zahrnuty náklady související se zajištěním, obsluhou 

a řízením výrobního procesu (spotřeba režijního materiálu, paliva, odpisy dlouhodobého 

majetku, režijní mzdy) a ta část výrobních nákladů, které nesouvisí s konkrétní jednotkou 

dílčího nebo finálního výkonu.  

Zásobovací režie – náklady, které souvisí s pořizováním, skladováním a výdejem materiálu.  

Správní režie – zde patří všechny náklady, které souvisí se správou, řízením a organizací 

podniku. 

Odbytová režie – náklady spojené se skladováním hotových výrobků a s jejich přípravou 

na expedici (balení, značení), náklady spojené s přípravou a realizací prodeje výkonu 

(výrobku, služby). [12]  

2.2.3 Kalkulační členění nákladů 

Základním předpokladem pro efektivní řízení nákladů je schopnost identifikovat účelnost 

a účelovost jejich vynaložení. Snaha o dosažení této účelnosti a účelovosti je v praxi 

představována snahou identifikovat náklady ve vztahu k určitým podnikovým výkonům 

(výrobkům, činnostem). Podstatou této snahy je schopnost přiřadit konkrétní náklady těmto 

výkonům, které jsou z pohledu přiřazování nazývány nákladovým objektem.  

Náklady, které jsou přiřazovány nějakému nákladovému objektu, lze rozdělit do dvou 

kategorií a to na přímé náklady a nepřímé náklady. [20]  

Přímé náklady 

Přímé náklady jsou náklady bezprostředně související s konkrétním druhem výkonu, a které 

lze jednotlivým aktivitám přiradit bezprostředně při jejich vzniku. Mezi přímé náklady patří 

náklady jednicové, případně takové náklady, které se vynakládají v souvislosti s prováděním 

pouze tohoto druhu výkonu a jejichž podíl na kalkulační jednici lze zjistit pomocí prostého 

dělení.  
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Nepřímé náklady 

Nepřímé náklady jsou takové náklady, které se nevážou k jednomu druhu výkonu a které 

zajišťují průběh podnikatelského procesu podniku v širších souvislostech. Tyto náklady 

se pak přičítají nepřímo pomocí zvolených veličin. [23]  

2.2.4 Podle vztahu ke změně objemu výkonů 

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

z nejvýznamnějších nástrojů řízení nákladů. Základním druhem tohoto členění je rozdělení 

nákladů na variabilní a fixní (konstantní). [10]  

Variabilní náklady  

Výše variabilních nákladů je závislá na objemu výkonů (výrobků, činností). Variabilní 

náklady představují takové náklady, které se při různých úrovních objemu výkonů v průběhu 

určitého časového období mění. 

Typickým příkladem variabilních nákladů jsou jednicové náklady. Jedná se především 

o materiál uvedený v kusovnících a recepturách, nebo o jednicové mzdy oceněné spotřebou 

této činnosti na jednotku konkrétního výkonu. 

Podle typu závislosti na objemu výkonu variabilní náklady dále dělíme na: 

 proporcionální náklady – výše těchto nákladů je přímo úměrná objemu výroby,  

 podproporcionální náklady – tyto náklady rostou pomaleji než objem výroby,  

 nadproporcionální náklady – tyto náklady rostou rychleji, než roste objem výroby.  

Fixní náklady 

Výše fixních nákladů není závislá na objemu výkonů (výrobků, činností). Fixní náklady tudíž 

představují takové náklady, které zůstávají neměnné při různých úrovních objemu výkonů 

v průběhu určitého časového období. 

Fixní náklady mají nejčastěji podobu odpisů hmotného a nehmotného majetku, mezd režijních 

pracovníků, nájmů, nákladů na osvětlení a vytápění pracovních prostor, apod. [12]  
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2.2.5 Členění podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik  

Podle tohoto členění jsou náklady přiřazovány podle odpovědnosti na vnitropodnikové útvary 

(střediska). Členění nákladů podle místa jejich vzniku závisí na struktuře podniku a průběhu 

nákladů, které v něm vznikají.  

S členěním nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik souvisejí pojmy: 

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

a výdajové. 

 Prvotní náklady (externí) – prvotní jsou náklady, které v účetní jednotce vznikly 

poprvé. Jedná se o všechny externí náklady (např. dodavatelské faktury za služby) 

a některé interní náklady (například mzdy zaměstnanců).  

 Druhotné náklady (interní) – druhotné náklady jsou náklady za spotřebu 

vnitropodnikových výkonů. Jejich výše je dána množstvím dílčích výkonů a jejich 

vnitropodnikovou cenou. [23] 

2.3 POJETÍ NÁKLADŮ V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ 

V souvislosti se způsobem vyjádření a ocenění nákladů je obecným východiskem trojí pojetí 

nákladů zobrazovaných v účetnictví a to: 

 finanční pojetí nákladů, 

 hodnotové pojetí nákladů, 

 ekonomické pojetí nákladů.  

2.3.1 Finanční pojetí nákladů 

Ve finančním účetnictví mohou být vykazovány jako spotřebované nebo využívané 

ekonomické zdroje jen takové, které jsou podloženy reálným výdajem peněz. Jsou to zejména 

náklady vyplácené bezprostředně v peněžní formě (např. mzda) nebo náklady, které vyjadřují 

spotřebu nebo využití hmotných zdrojů, které byly opatřeny pomocí peněz (například 

spotřeba materiálu, nebo odpisy dlouhodobého hmotného majetku). Náklady jsou 

ve finančním účetnictví kvantifikovány na úrovni skutečných (historických) nákladů pořízení 

příslušných předmětů, případně v jejich vykazované účetní hodnotě. [10]  
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2.3.2 Hodnotové pojetí nákladů 

Manažerské účetnictví vychází z hodnotového pojetí nákladů, ve kterém nevystupují pouze 

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

odpovídající ekvivalent výdeje peněz, ale svými důsledky ovlivňují ekonomickou racionalitu 

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

kalkulační nájemné, kalkulační odpisy [10] nebo kalkulační rizika. 

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

výrobek je rentabilnější, případně určených pro cenová rozhodování.  

Pro zjištění hospodářského výsledku podniku z pohledu manažerského účetnictví, 

tj. hodnotového pojetí nákladů, je potřeba zjištěné kalkulační náklady od hospodářského 

výsledku vykázaného ve finančním účetnictví odečíst. Druhá varianta je, že kalkulační 

náklady připočteme k nákladům ve výkazu zisku a ztrát. Toto provedeme mimo finanční 

účetnictví, kdy výsledovku převedeme například do Excelu.  

Kalkulační úroky 

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

na vykázaný hospodářský výsledek. 

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

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

vlastních peněz s obdobným rizikem. 

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

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

v hodnotovém pojetí pomocí kalkulačních úroků.  

Kalkulační nájemné 

Kalkulační nájemné se používá tam, kde podnikatel poskytuje soukromé kancelářské, 

výrobní, skladovací a prodejní prostory a pozemky pro činnost podniku. Jeho cílem je 

zajištění ekonomicky reálného pohledu na vykázaný hospodářský výsledek. 

Do účetních (daňových) nákladů lze dát jen náklady spojené s údržbou budov a pozemků, 

reálně však existuje tržní nájemné.  
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Kalkulační nájemné se definuje ve výši, která odpovídá tržní hodnotě nájmu daných vlastních 

prostorů a ploch. 

Kalkulační odpisy    

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

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

hmotného investičního majetku a z reálné doby jeho odepisování.  

Kalkulační odpisy se používají především u vlastního technického vybavení (výrobní zařízení, 

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

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

nájemné. 

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

hodnotě pořízení nového majetku: 

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

účetnictví používány adekvátně nízké odpisy, které však neodpovídají současné 

výrazně vyšší pořizovací ceně daného majetku. Jedná se především o budovy 

(výrobní haly), strojní a výrobní zařízení pořízené před rokem 1990, jejichž původní 

pořizovací cena je zlomkem současné obvyklé pořizovací ceny. V tomto případě by 

se měly tam, kde chceme vyčíslit reálnou hodnotu nákladů, používat kalkulační 

odpisy. Například při definování nabídkových (cenových) kalkulací.  

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

ve finančním účetnictví vykazovány nulové odpisy u již odepsaného majetku, který 

však nadále plní svou funkci (například v důsledku nevyužívání účetních 

odpisů). [12]  

Kalkulační rizika 

Problémem při účetním vyjádření nákladů je zahrnování důsledků rizik vznikajících 

v průběhu podnikatelského procesu.  

Rozlišujeme dva druhy rizik: 

Všeobecná podnikatelská rizika – nemohou být vykazována ani ve finančním, ani 

v hodnotovém pojetí nákladů. Jejich důsledky, které ovlivňují hospodářský výsledek podniku, 
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může podnik kompenzovat například vytvářením rezervních fondů. Jedná se např. o riziko 

hospodářského vývoje, pokles poptávky apod. 

Speciální individuální rizika – jsou konkrétní a mají prokazatelný vztah k příslušné aktivitě. 

U každé aktivity existuje pravděpodobnost, že může dojít k nahodile zvýšeným nákladům, 

škodám nebo ztrátám, jejichž výše ani čas nejsou předem známy. [23]  

Mezi kalkulační rizika patří například rizika zásob (krádež, zkažení), výrobní riziko 

(dodatečné náklady různého druhu při výrobě), provozní riziko (ztráty z pohledávek) aj.  

Do výkazu zisku a ztrát vstupují účetní náklady za škody po okamžiku vzniku jako 

mimořádný výdaj. [14]  

Náklady z rizik se k jednotlivým aktivitám přiřazují pomocí kalkulačních rizikových přirážek. 

Přirážky se mohou vypočítat buď pomocí vhodných statistických metod, nebo na základě 

zkušeností. Další možností je, že se náklady z rizik zahrnují do nákladů zvýšením příslušné 

nákladové položky (např. odchylka od spotřeby materiálu, ztráty ze zmetků apod.). [23]  

2.3.3 Ekonomické pojetí nákladů   

Ekonomické pojetí nákladů vychází z požadavku zajistit odpovídající informace jak pro řízení 

reálně probíhajících procesů, tak pro potřeby rozhodování za účelem výběru optimálních 

budoucích alternativ. S výběrem alternativ pak souvisí obecné ekonomické chápání nákladů 

jako maximum hodnoty, které lze vyprodukovat prostřednictvím zvolené alternativy. Tyto 

podmínky naplňuje kategorie tzv. oportunitních nákladů, které se vymezují jako maximálně 

ušlý efekt, který byl obětován v důsledku využití ekonomického zdroje ve zvolené alternativě. 

Oportunitní náklady tak nepředstavují reálně spotřebované nebo využité ekonomické zdroje, 

ale dodatečně vložené měřítko účelnosti uskutečněné volby. [12]  

Vyjádření nákladů podle tohoto pojetí zahrnuje jak oceněný úbytek ekonomického zdroje, tak 

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

alternativním způsobem.  

Obdobným způsobem lze kvantifikovat i oportunitní výnosy, jako náklady, kterým se podnik 

vyhnul tím, že nerealizoval jinou v úvahu přicházející možnost. [10]  
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Oportunitní náklady 

V rámci ekonomického pojetí nákladů řadíme mezi náklady i položky, které jsou v účetnictví 

evidovány v jiné výši nebo nejsou evidovány vůbec.  

Náklady ve vztahu ke svému pojetí můžeme rozdělit na:  

 explicitní náklady jsou v rámci účetnictví v přesné výši evidovány, 

 implicitní náklady nemají formu peněžních výdajů a jsou tudíž obtížně vyčíslitelné. 

K jejich měření se používá oportunitních nákladů. 

Oportunitní náklady nejsou v přesné výši v účetnictví evidovány a mají tedy charakter 

implicitních nákladů. [20]  

V praxi se aplikují oportunitní náklady ve využívání tzv. kalkulačních nákladů, také někdy 

označovaných jako dodatkové náklady. [17]  

Mezi typické příklady oportunitních nákladů patří například výnos z kalkulovaného 

nájemného, o který se podnikatel připravuje tím, že soukromé prostory a pozemky vložené 

do podnikání nepronajímá. [6]  

2.4 VNITROPODNIKOVÉ PLÁNY A ROZPOČTY 

Pro sestavení podnikového rozpočtu jsou velmi důležité informace o očekávaném vývoji 

poptávky na trhu, výnosů z prodeje a nákladové náročnosti činnosti podniku, obchodně 

platebních podmínek apod. 

Plánování podniku vychází z marketingem vypracovaného plánu odbytu. Z plánu odbytu se 

odvodí plán výroby a plán práce. Tyto dva plány jsou již základem pro vznik plánu přímých 

i rozpočtu nepřímých (režijních) nákladů, tj. k rozpočtům jednotlivých režií. Plán přímých 

nákladů i rozpočet režijních nákladů se pak mohou formálně spojit v jeden dokument, který 

bývá označován jako plán nákladů. Tento plán nákladů musí být sklouben se soustavou 

předběžných kalkulací. Plán nákladů a předběžné kalkulace jsou dále podkladem pro 

sestavení plánu tržeb. Tržby jako jediný vlastní zdroj příjmů podniku se stávají východiskem 

pro sestavení plánu finančního a plánu zisku. Zisk je zdrojem pro tvorbu nových investic, 

tržby prostřednictvím finančního plánu kryjí také veškeré přímé i nepřímé náklady. [24]  
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2.5 KALKULAČNÍ VZORCE 

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

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

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

Kalkulační vzorec představuje systematické setřídění nákladových položek v kalkulaci tak, 

aby bylo možné určit vlastní náklady na kalkulační jednici. [16] Jeho struktura je v každém 

podniku individuální. Způsob řazení nákladových položek, podrobnost jejich členění, vztah 

ke kalkulaci ceny a dalších hodnotových veličin i struktura mezisoučtu se vykazují variantně 

s ohledem na uživatele a rozhodovací úlohu, k jejímuž řešení má kalkulace přispět. [10]  

V současné praxi větších podniků se pro kalkulace výrobků, které vycházející z receptur, 

používají v zásadě tři druhy kalkulačního vzorce (a jejich modifikace), jejichž nejnižšími 

úrovněmi členění nejčastěji bývá druhové členění kalkulačních položek. [12]  

2.5.1 Obecný kalkulační vzorec 

Jako příklad kalkulačního vzorce se uvádí tzv. obecný kalkulační vzorec (viz Tabulka 1), 

který je nezávazný. V mnoha podnicích je dále rozpracováván do podoby konkrétních 

kalkulačních vzorců, které lépe vyhovují danému výrobnímu procesu. Obecný kalkulační 

vzorec a jeho odvozeniny představuje tzv. kalkulaci úplných nákladů. 

Tabulka 1: Obecný kalkulační vzorec [9]  

OBECNÝ KALKULAČNÍ VZOREC 

1. Jednicový materiál 

2. Jednicové mzdy 

3. Ostatní jednicové náklady 

4. Výrobní (provozní) režie 

Σ (1 – 4) Vlastní náklady výroby  

5. Správní režie 

Σ (1 – 5) Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady 

Σ (1 – 6) Úplné vlastní náklady výkonu 
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2.5.2 Dynamický kalkulační vzorec – druhové členění 

Vedle členění kalkulačních položek na jednicové (zjistitelné na jednotku kalkulační jednice) 

a režijní (společné pro více kalkulačních jednic) je dalším důležitým členěním nákladů, ale 

i výnosů, na variabilní a konstantní (fixní). Přidáním tohoto členění do kalkulačního vzorce 

vzniká tzv. Dynamický kalkulační vzorec (viz Tabulka 2), jehož položky se následně podle 

potřeby člení na jednotlivé druhy nákladů a výnosů. [12]  

Takzvaná dynamická kalkulace si zachovává informační základ všeobecného kalkulačního 

vzorce. Jeho vypovídací schopnost je však rozšířena o odpověď, jak budou náklady 

v jednotlivých fázích ovlivněny změnami v objemu prováděných výkonů. [10]  

Tabulka 2: Příklad dynamického kalkulačního vzorce – vlastní zpracování 

DYNAMICKÝ KALKULAČNÍ VZOREC 

1. Jednicový materiál 

2. Jednicové mzdy 

3. Ostatní jednicové náklady 

4. Výrobní (provozní) režie – variabilní 

                                             – fixní 

Σ (1 – 4) Vlastní náklady výroby  

5. Správní režie – variabilní 

                          – fixní 

Σ (1 – 5) Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady – variabilní 

                                  – fixní 

Σ (1 – 6) Úplné vlastní náklady výkonu 

Uvedená dynamická kalkulace při využití členění nákladů podle jednotlivých fází 

reprodukčního procesu – výroba, prodej, správa podniku – přináší odpověď na otázku, jak 

změna v objemu výkonů ovlivní výši nákladů v jednotlivých fázích reprodukčního procesu. 

2.5.3 Kalkulační vzorec při aplikaci metody ABC 

Kalkulační metoda ABC – Activity Based Costing, tj. metoda přiřazování nákladů podle 

činností, je nejpřesnější metodou výpočtu kalkulací.  
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Při metodě ABC se všechny náklady, které nelze přiřadit přímo produktu (výrobku nebo 

službě), přiřazují činnostem, které tyto náklady vyvolávají. Náklady na každou činnost jsou 

přiřazovány produktům, které danou činnost vyžadují. [15]  

Kalkulační vzorec při aplikaci metody ABC by měl obsahovat odděleně jednicové náklady 

daného výrobku a režijní náklady jednotlivých činností. Příklad kalkulačního vzorce 

kalkulace úplných nákladů dle činností s oddělenými fixními a variabilními náklady 

(dynamická kalkulace) je uveden v následující Tabulce 3. 

Tabulka 3: Příklad kalkulačního vzorce ABC [16] 
 

KALKULAČNÍ VZOREC ABC 

Jednicový materiál 

Jednicové mzdy 

Ostatní jednicové náklady 

Jednicové náklady celkem 

Variabilní režie – činnost 1 

Variabilní režie – činnost 2 

atd. 

Variabilní režie – činnost n 

Variabilní režie celkem 

Variabilní náklady celkem 

Fixní režie – činnost 1 

Fixní režie – činnost 2 

atd. 

Fixní režie – činnost n 

Fixní režie celkem 

Režijní náklady celkem 

Úplné vlastní náklady výkonu 

2.6 KALKULAČNÍ SYSTÉM 

Všechny v podniku sestavované kalkulace a vztahy mezi nimi tvoří kalkulační systém. 

Jednotlivé kalkulace se liší úplností nákladů, metodami kalkulací, dobou sestavení a jejich 

využitelností v časovém horizontu.  

Kalkulace se využívají jednak k určení ceny a jednak ke zjištění výše nákladů. Sestavují se 

ve dvou fázích, a to jako předběžné a výsledné. Jejich porovnáním se získá přesný pohled 
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na výši uskutečněných nákladů. Kalkulační systém tak slouží jako základní nástroj 

pro plánování a řízení nákladů efektivnějším způsobem. [18]  

Základní dělení kalkulací odlišuje kalkulace nákladů a ceny. Zaměřím se na kalkulaci 

nákladů, která může být předběžná a výsledná. Předběžná kalkulace se dělí na propočtovou, 

plánovou a operativní. Propočtová kalkulace může být buď kalkulace reálných nákladů, nebo 

kalkulace cílových nákladů. 

Pro přehlednost je dělení kalkulací uvedeno v následujícím Obrázku 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Kalkulační systém [10] 

2.6.1 Předběžná kalkulace 

Tato kalkulace se sestavuje v období výzkumu a vývoje nového výkonu, zejména těsně 

ke konci tohoto období, kdy výrobce má již jasno, jak by měl nový či inovovaný produkt 

vypadat, a je potřeba sestavit kalkulaci, která objasní nákladovou náročnost tohoto výkonu. 

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

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

pracnosti nebo ze zkušeností z minulých období. [7] 

2.6.1.1 Propočtová kalkulace 

Propočtová kalkulace (někdy také označovaná jako rozpočtová) patří mezi předběžné 

kalkulace. Propočtová kalkulace se sestavuje u nových nebo inovovaných výrobků. Vyjadřuje 
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předběžně stanovené náklady kalkulační jednice. Úkolem propočtové kalkulace je vytvoření 

podkladů pro předběžné posouzení efektivnosti nového výrobku nebo služby, návrhu jeho 

ceny nebo také efektivnosti zvažované investice. [3] 

Kalkulace reálných nákladů 

Kalkulace reálných nákladů představují nákladovou náročnost výkonu, která odpovídá 

současným schopnostem podniku při jeho výrobě, a dávají podklad pro zpracování cenové 

nabídky. [10]  

Kalkulace cílových nákladů 

Kalkulace cílových nákladů (Target Costing) vyjadřuje cílové podmínky, kterých by měl být 

podnik schopen dosáhnout, pokud chce s výrobkem vstoupit na trh a být při jeho prodeji 

úspěšný. [10] Tato problematika bude podrobněji popsána v bodě 3. 

2.6.1.2 Plánová kalkulace 

Plánová kalkulace vyjadřuje průměrné náklady, jichž se má dosáhnout u určitého výrobku 

v plánovacím období.  Sestavuje se pro dané plánované období na základě 

technickohospodářských norem (plánovaných měrných spotřeb) platných k začátku tohoto 

období. Jsou v ní zahrnuty veškeré změny, se kterými se pro dané období počítá. [23] 

2.6.1.3 Operativní kalkulace 

Jedná se rovněž o předběžnou kalkulaci, která vyjadřuje úroveň předem stanovených nákladů 

na kalkulační jednici v konkrétních technických, technologických a organizačních 

podmínkách určených technickou přípravou výroby pro zhotovení výrobku.  Sestavuje se 

na základě podrobných norem spotřeby materiálu a času, platných k datu sestavení. [8] 

2.6.2 Výsledná kalkulace 

Jak sám název napovídá, výsledná kalkulace se sestavuje až na konci období nebo 

po dokončení výkonu a vykazuje výši skutečných nákladů. Je především nástrojem následné 

kontroly hospodárnosti, kdy je zjišťováno, jaké náklady byly ve skutečnosti v průměru 

na jednotku výkonu v určitém období či dávce vynaloženy. Porovnáním plánové a výsledné 

kalkulace dochází k intervalové kontrole plnění plánovaného úkolu. [1] 
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2.7 PŘIŘAZOVÁNÍ NÁKLADŮ PŘEDMĚTU KALKULACE  

Způsob přiřazování nákladu k předmětu kalkulace byl tradičně spjat zejména s členěním 

nákladů na přímé a nepřímé. Nutnost rychle reagovat na měnící se podmínky tržního prostředí 

se však dnes projevuje tak, že toto členění ustupuje do pozadí a ve struktuře kalkulovaných 

nákladů dominují (byť v kombinaci s tradičním členěním) členění jiná: 

 podle způsobu stanovení nákladového úkolu (obecně rozlišující náklady 

na jednicové a režijní), 

 podle jejich závislosti na objemu výkonu (rozlišující náklady variabilní a fixní), 

 podle toho, zda jejich výše bude ovlivněna konkrétním rozhodnutím o předmětu 

kalkulace (rozlišující náklady relevantní a irelevantní).  

2.7.1 Alokace nákladů 

Proces přiřazování nákladů na kalkulační jednici je označován jako alokace (rozvrhování) 

nákladů.  

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

relevantní. Každý způsob alokace musí respektovat nejen vztah nákladů k objektu, ale 

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

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

 Princip příčinné souvislosti (vychází z úvahy, že každý výkon má být zatížen pouze 

takovými náklady, které příčinně vyvolal). 

 Princip únosnosti nákladů (na rozdíl od principu příčinnosti neodpovídá na otázku, 

jaké náklady objekt alokace vyvolal, ale jakou výši nákladů je schopen „unést“ např. 

v prodejní ceně). 

 Princip průměrování (primárně se orientuje na otázku „jaké náklady v průměru 

připadají na určitý výrobek?“). Tento princip se stejně jako princip únosnosti 

používá v případech, kdy je zapotřebí zjistit plnou nákladovou náročnost výkonu. 

Dílčí část celkového procesu přiřazování nákladů finálním výkonům, jejímž cílem je vyjádřit 

míru příčinné souvislosti mezi náklady a finálním výkonem, se nazývá alokační fáze. [10] 
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2.7.2 Rozvrhová základna 

Rozvrhová základna je veličina, která vyjadřuje souvislost mezi finálními výkony 

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

zprostředkovaný vztah nákladů k jednici výkonu. Základním požadavkem na její aplikaci je 

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

přímých pracovníků, počet odpracovaných hodin). [13] 

2.7.3 Metody kalkulace 

Vzhledem k různorodosti výrobků, výrobních technologií, organizačních podmínek nelze 

při kalkulaci postupovat vždy stejným způsobem. Povahu použité kalkulační metody určují 

konkrétní výrobní podmínky.  

V kalkulační praxi českých podniků převažují kalkulační metody, které vycházejí z rozlišení 

přímých a nepřímých nákladů.  

Tyto metody se obecně nazývají metody absorpční (úplných nákladů) a patří zde: 

 prostá metoda kalkulace, 

 zakázková metoda kalkulace, 

 metoda sdružených výkonů, 

 fázová metoda kalkulace, 

 postupná metoda kalkulace. [15] 

2.7.3.1 Prostá metoda kalkulace 

Používá se v jednoduchých výrobách se stejnorodou produkcí, která se stále opakuje, aniž by 

docházelo ke vzniku nedokončené výroby. Prostá kalkulace je typická pro výrobu s jedním 

druhem výkonu, například cementárny, kamenolomy, doly. Dochází zde pouze ke kalkulaci 

dokončené výroby, kdy vzhledem k její stejnorodosti je možné aplikovat při výpočtu 

vlastních nákladů na kalkulovaný výkon kalkulaci dělením. [15] 

2.7.3.2 Zakázková metoda kalkulace 

Uplatnění zakázkové metody má opodstatnění v podnicích s heterogenní výrobou a montážní 

technologii, kdy se zhotovují jednotlivé výrobky nebo malé série výrobků, nebo poskytují 

služby podle individuálních objednávek odběratelů.  
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Předmětem kalkulace je finální výkon daný zakázkou. Vzhledem k tomu, že při různých 

výkonech jsou různé náklady, je nutné tyto sledovat pro jednotlivé zakázky odděleně. Tuto 

funkci plní výrobní příkaz – základní doklad v zakázkové výrobě, který stanoví předem 

rozsah výkonů. [5] 

2.7.3.3 Metoda sdružených výkonů 

Sdružená výroba se vyznačuje tím, že při zpracování výchozích surovin nebo materiálů 

vznikají i další vedlejší produkty. Ve sdružených výrobách se vždy setkáme s určitou 

kombinací sdružených výkonů, které mohou mít charakter hlavního výrobku, vedlejšího 

výrobku nebo odpadu. Jedná se například o výrobu plynu z uhlí, kdy vzniká také koks nebo 

dehet. [5] 

Z hlediska kalkulace vznikají náklady, které jsou pro sdružené výkony společné a nelze je 

při jejich vzniku vzájemně oddělit pro každý výkon zvlášť.  [22] 

2.7.3.4 Fázová metoda kalkulace 

Používá se v členitých výrobách jediného výrobku nebo skupiny homogenních výrobků, 

u nichž dochází k sekvenčnímu předávání rozpracované výroby od počáteční do dokončující 

fáze. Náklady vynaložené v každé výrobní fázi jsou sledovány samostatně. Přímé náklady 

jsou účtovány na jednotlivé fáze výroby, nepřímé náklady jsou rozvrhovány na jednotlivé 

výrobní fáze pomocí vhodně zvolené rozvrhové základny. 

V každé fázi se obvykle aplikuje prostá metoda kalkulace samostatně, součet nákladů na 

jednotku produkovaného výkonu za všechny fáze pak tvoří náklady finálního výrobku. [15] 

2.7.3.5 Postupná metoda kalkulace 

Postupná metoda kalkulace se používá hlavně ve zpracovatelském průmyslu, a to v takových 

výrobách, kde produkt postupně prochází jednotlivými technologickými i organizačně 

oddělenými výrobními úseky (stupni). Výroba každého stupně tvoří samostatně realizovanou 

produkci. Dokončený produkt se na všech stupních kromě posledního nazývá polotovar.  

Princip postupné metody kalkulace spočívá v tom, že stupeň přejímající polotovary 

z předchozího stupně eviduje tyto polotovary jako materiál a přidružuje jim své zpracovací 

náklady. V posledním stupni jsou pak zachyceny všechny náklady na výrobek. [15] 
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2.7.4 Kalkulační techniky 

Kalkulační metody využívají různé kalkulační techniky. Kalkulační techniky jsou výpočetní 

postupy používané pro vyčíslení výše a struktury vlastních nákladů na kalkulační jednici. 

Jedná se zejména o způsob vyčíslení nepřímých nákladů na výkon. [16] 

Pro rozvrh podílu nepřímých nákladů na kalkulační jednici se používají tyto dvě základní 

techniky: 

 kalkulace dělením, 

 kalkulace přirážková.  

Ve všech metodách kalkulace se převážně používá kalkulace přirážková. 

2.7.4.1 Kalkulace dělením 

Touto technikou se náklady na kalkulační jednici zjišťují podle položek kalkulačního vzorce 

dělením celkových nákladů za období počtem kalkulačních jednic vyrobených v období. 

Kalkulace dělením je nejjednodušší kalkulační technikou, která se uplatňuje 

ve stejnorodé hromadné výrobě (např. těžba uhlí, autodoprava, výroba elektrické energie). [8] 

2.7.4.2 Kalkulace přirážková 

Tato kalkulace se používá pro kalkulování režijních nákladů při výrobě různorodých výrobků, 

a to většinou v sériové a hromadné výrobě. [11]   Náklady se rozdělí do dvou skupin, a to 

na náklady přímé a režijní. Přímé náklady vypočteme přímo na kalkulační jednici, režijní 

náklady se zjišťují pomocí zvolené základny a zúčtovací přirážky (sazby) jako přirážka 

k přímým nákladům.  

Přirážku můžeme stanovit procentem, které se zjistí jako podíl režijních nákladů na nákladový 

druh zvolený za rozvrhovou základnu, nebo sazbou, která se vypočte jako podíl režijních 

nákladů na jednotku naturální rozvrhové základny. Cílem by mělo být vykazovat co nejvíce 

nákladů ve formě jednicových nákladů. [22] 
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3 VYMEZENÍ KALKULACE CÍLOVÝCH NÁKLADŮ  V ODBORNÉ 

LITERATUŘE 

Kalkulace cílových nákladů (Target Costing) je v současné době jednou z nejrozšířenějších 

metod strategického manažerského účetnictví. Vznik této metody je datován od roku 1965, 

kdy byla metoda vyvinuta ve společnosti Toyota a od počátku sedmdesátých let 20. století 

byla v rostoucí míře uplatňována v japonských podnicích. Principy kalkulace cílových 

nákladů byly ale uplatňovány již ve dvacátých letech 20. století v Baťových závodech. [20] 

Zatímco tradiční nákladové účetnictví hledá odpověď na otázku „Kolik bude produkt, resp. 

služba stát?“, při použití kalkulace cílových nákladů otázka zní „Kolik smí produkt, resp. 

služba stát?“ [20] 

Kalkulace cílových nákladů je důležitý nástroj řízení nákladů produktu v etapě jeho vývoje 

a přípravy. Úkolem kalkulace cílových nákladů je před zahájením výroby nového výrobku 

v první fázi stanovit předpokládané náklady produktu na základě očekávané ceny produktu 

a požadovaného zisku.  Ve druhé fázi se pak pozornost zaměřuje na hledání možnosti snížení 

nákladů. [10] 

Výchozím bodem kalkulačního procesu je tržní cena, z níž se odvozují cílové náklady 

pro plánovaný nový výrobek, který vychází z poznatků průzkumu trhu. Jedná se tedy 

o metodu, která je orientována na zákazníka.  

Výsledkem kalkulace cílových nákladů by měl být návrh výrobku, který splňuje všechny 

požadavky a očekávání zákazníků a zároveň jeho výrobní náklady a předpokládaná prodejní 

cena zajistí podniku požadovaný zisk. [2] Kalkulace cílových nákladů uplatňuje zásadu, že 

například funkce, které výrobek nabízí, ale pro zákazníka jsou nevyužitelné, znamenají 

zvyšování nákladů. Z toho důvodu má smysl nabízet zákazníkům výrobek tak dobrý, jak je 

třeba, a ne tak dobrý, jak to je možné. 

Podle Krále je kalkulace cílových nákladů kalkulací propočtovou. Uvádí, že je důležitým 

nástrojem řízení nákladů v předvýrobní etapě, jejímž smyslem je stanovení předpokládaných 

nákladů výkonu na základě jeho očekávané ceny a požadovaného zisku. Tím vytváří tlak 

na hledání možností snížení nákladové náročnosti výkonu již ve fázi výzkumu a vývoje. 

Výsledkem by měl být takový návrh finálního výkonu, který splňuje všechny požadavky 

zákazníků, ale jehož náklady a cena zajistí také požadovaný zisk pro výrobce. [10] 
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Zpracování kalkulace cílových nákladů je podle Krále procesem, který začíná stanovením 

cílové ceny. Vedle cílové ceny je pak třeba stanovit cílový zisk, který vychází z požadované 

rentability vložených prostředků a z ní odvozené rentability výnosů. Dolní hranicí 

pro stanovení cílového zisku by měl být efekt získaný alternativním využitím vložených 

prostředků, neboli oportunitní náklady. Cílové náklady se rovnají rozdílu mezi cílovou cenou 

a cílovým ziskem. Stanovené cílové náklady se následně porovnávají s propočtovou 

kalkulací. [10]  

Schematický postup kalkulace cílových nákladů je znázorněn na Obrázku 3.  

 

   –                                 =          x                                                                        

            

Obrázek 3: Kalkulace cílových nákladů [10] 

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

specifikují zákaznické požadavky na produkt i cílová tržní cena. Cílová tržní cena je plně 

stanovena na základě reálné poptávky. Požadovaná celková zisková marže je odvozena pouze 

od cílové prodejní ceny, stejně jako i celkové cílové náklady produkce. Celkové cílové 

náklady produkce jsou pak takové náklady, které nemohou být z dlouhodobého hlediska 

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

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

prodejní ceny odečte požadovaná zisková marže. Celkové cílové náklady se po jejich 

stanovení stávají základním podnikovým kontrolním a plánovacím limitem. [19]  

Landa a Polák pak uvádějí, že podstatou metody kalkulace cílových nákladů je systematický 

přístup k hodnocení vlastností výrobků. Ten umožňuje stanovit alternativy, které mohou 

zlepšit hodnotu výrobku, která je definována jako poměr vlastností a nákladů.  Pomocí 

metody Target Costing se hledá ve všech částech výrobku nejlevnější řešení. Cílových 

nákladů je možné podle Landy a Poláka dosáhnout dvěma způsoby: 

 identifikací zlepšení, která snižují náklady a neomezují funkčnost, 

 eliminací nepotřebných funkcí, které zvyšují náklady.   

 

 

Cílová cena Cílový zisk Cílové náklady Propočtová kalkulace 
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Kalkulace cílových nákladů probíhá podle výše uvedených autorů ve čtyřech krocích a to 

stanovení cílové ceny a odhadu průměrného ročního objemu výroby a prodeje; stanovení 

cílových nákladů, při kterém se vychází z požadované hodnoty rentability tržeb; stanovení 

předpokládaných nákladů, které vychází z propočtové kalkulace, jejímž výsledkem je 

zpravidla zjištění vyšších nákladů, než jsou náklady cílové a nakonec hledání možností, jak 

cílových nákladů dosáhnout, kdy autoři navrhují dva způsoby a to buď provedením hodnotové 

analýzy, kdy podnik zvažuje opatření za účelem snížení nákladů výkonu, nebo 

restrukturalizací podnikových procesů, kdy podnik zvažuje zlepšení v rámci koordinace 

a organizace činností. [13]  

Serina uvádí, že kalkulace cílových nákladů má počátky v Japonsku a v 80. letech minulého 

století se prostřednictvím amerických dceřiných společností v západoevropských zemích 

rozšířila na náš kontinent.  

Náklady na výrobek ovlivňují především jeho vlastnosti a způsob výroby. Tyto aspekty jsou 

výsledkem výzkumu, vývoje a přípravy výroby výrobků. O většině nákladů na výrobek se 

tedy rozhoduje v předvýrobních etapách, kdy se stanovuje technologický postup a vlastnosti 

výrobku. Prakticky je dokázané, že asi 80 až 90 % nákladů souvisejících s výkony je 

výsledkem rozhodnutí učiněných v předvýrobních etapách. Z tohoto důvodu se možnost 

řízení nákladů v této etapě stala podnětem pro rozvoj nových nástrojů řízení nákladů. [21]  

Podle Popeska se základní postup při tvorbě kalkulace cílových nákladům skládá ze čtyř etap: 

 stanovení cílových nákladů,  

 stanovení rámcových cílů, 

 rozdělení cílových nákladů do úrovně dílů, 

 přizpůsobení nákladů. 

První etapa – stanovení cílových nákladů, kdy je potřeba v prvním kroku stanovit cílovou 

cenu, která je výchozím bodem kalkulačního procesu. Na stanovení ceny má významný vliv 

strategie podniku, se kterou ve spojení s určitým výrobkem vstupuje na trh. Dalším důležitým 

parametrem, který ovlivňuje výši cílové ceny, jsou ceny podobných konkurenčních výrobků.  

Druhým krokem je stanovení cílového zisku, který obvykle vychází ze ziskovosti výnosů 

odvozené z požadované výnosnosti vložených prostředků (ROA). Výsledkem odečtení 

plánovaného zisku od cílové ceny jsou pak cílové náklady (maximálně přípustné náklady); 
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Druhá etapa – stanovení rámcových cílů, kdy jsou cílové náklady rozděleny na jednotlivé 

skupiny nákladů.  

Třetí etapa – rozdělení cílových nákladů do úrovně dílů: rozdělení složitých výrobků, 

například automobilu, do několika funkčních celků. Automobil může být rozdělen 

do několika celků, kterými mohou být podvozek, motor, převodovka, karoserie výbava nebo 

elektronika.  

Čtvrtá etapa – přizpůsobení nákladů, tedy nalezení způsobu, jak funkční celek nebo 

komponenty vyrobit nebo nakoupit za cenu odpovídající výši cílovým nákladům. [20]  

Jednotlivé etapy kalkulace cílových nákladů znázorňuje Obrázek 4.  

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                        1. etapa       

….……………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                        2. etapa 

…………………………………………………………………………………………………...                                                                                                                                  

     

 

                                                                                                                                        3. etapa 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

                                                                                                                                        4. etapa 

  

Obrázek 4: Schéma kalkulace cílových nákladů [20] 

Mruzková uvádí, že v současných podmínkách globální konkurence musí být respektována 

skutečnost, že „vzniklé náklady neurčují dosažitelnou tržní cenu“, kterou je mezinárodně 

uznávaná úroveň cen zboží na trhu. Naopak cílová cena určuje „cílové náklady“, ke kterým 

by se měly blížit náklady konkrétních výrobců. Tato myšlenka je základem tzv. cílového 

řízení nákladů, jehož součástí je kalkulace cílových nákladů. Při této kalkulaci se vychází z 

úrovně tržních cen a stanoveného požadovaného zisku daného výkonu. Určí se náklady, které 
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jsou „uznány“ trhem, které jsou maximální hranicí nákladů a které nesmějí být překročeny. 

Tyto cílové náklady se porovnávají s aktuální výší nákladů daného výrobce.  

Mohou nastat situace: 

 Cílové náklady jsou vyšší, než náklady výrobce, potom výrobce prodejem za danou 

tržní cenu může dosáhnout vyššího zisku než je zisk kalkulovaný. 

 Cílové náklady se rovnají nákladům výrobce, potom výrobce při prodeji za danou 

tržní cenu dosáhne požadovaného zisku. 

 Cílové náklady jsou nižší než náklady výrobce, potom musí výrobce, pokud daný 

výkon chce uvést na trh, hledat a provést úspory v nákladech, ať už formou 

racionalizačních, organizačních nebo jiných opatření. 

Kalkulaci cílových nákladů Target Costing lze používat při kalkulaci nabídkové ceny 

a pomocí ní je možno snižovat náklady výkonu během jeho celého životního cyklu. [16]  

Výhody a nevýhody kalkulace cílových nákladů   

Stejně jako ostatní manažerské metody a techniky je i metoda Target Costing spojená s celou 

řadou výhod, ale i nevýhod.  

Mezi výhody této metody patří schopnost ovlivňovat náklady v předvýrobních etapách. 

Metoda Target Costing je v podstatě stavebním kamenem pro moderní podnik, což je dáno 

zejména orientováním podniku na trh, zákazníka a jeho užitek.  

Na druhou stranu mezi nevýhody této metody patří práce s budoucími, odhadovanými 

náklady a předpokládanými objemy produkce. Předpovědi plánování nejsou tak spolehlivé, 

zejména v případě určení nákladů jsou pouze teoretické, a to z důvodu, že jde o předpovědi 

na několik let. Ke snižování nákladů je třeba přistupovat s velkou odpovědností, aby k němu 

nedocházelo na úkor snížení kvality výrobku, zhoršení podmínek pro zaměstnance, atd. 

Důležité je také brát v úvahu, kolik bude investováno do výzkumu a vývoje a návratnost této 

investice. [20]  
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ZPRACOVÁNÍ KALKULACÍ 

VE SLÉVÁRNĚ OCELI SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s.  

4.1 METODIKA VÝPOČTU KALKULACE NÁKLADŮ VE SLÉVÁRNĚ 

Základním nositelem nákladů na výrobu odlitků je v účetnictví NS 330 Slévárna výrobní 

zakázka, která představuje vyráběný výrobek (odlitek).  

Vyráběný sortiment odlitků ve Slévárně je různorodý. Výrobu lze charakterizovat jako 

kusovou, s velkým podílem ruční práce a malou opakovatelností. Pro stanovení nákladů 

na výrobu odlitku, a z toho vyplývající ceny (ocenění vnitropodnikových předávek výkonů), 

je nutné pro každý odlitek zpracovat individuální nákladovou kalkulaci. Jedná se o kalkulaci 

přirážkovou, režijní náklady jsou na jednotlivé výrobky přičítány pomocí sazeb výrobní režie.  

Vnitropodnikové předávky výkonů mezi nákladovými středisky jsou oceňovány zásadně 

plánovanými vlastními náklady výroby.  

Plánované vlastní náklady výroby se v NS 330 Slévárna vypočítávají prostřednictvím 

nabídkových a limitních kalkulací, skutečné vlastní náklady výroby se zjišťují 

prostřednictvím průběžných a výsledných kalkulací odlitků.  

Nabídková kalkulace je podkladem pro obchodní oddělení ke stanovení nabídkové ceny 

a následné rozhodování o případném přijetí či odmítnutí příslušné výrobní zakázky. Obsahuje 

odhad výše jednotlivých druhů nákladů, které lze očekávat na výrobu dané výrobní zakázky. 

Jedná se zejména o pracnost (spotřebu odpracovaných hodin), materiálovou náročnost výroby 

a potřebu služeb. Náročnost výroby v měrných jednotkách je posouzena jednotlivými 

odbornými útvary na základě zkušeností s výrobou obdobných výrobků a na základě 

dostupných informací o výrobku. Sběr dat se provádí prostřednictvím předepsaných 

formulářů, jedná se například o oběhový list. Oceněním údajů v oběhovém listu 

předpokládanou cenou vzniká nabídková kalkulace. 

Limitní kalkulace se zpracovává v případě přijetí výrobní zakázky do výroby. Limitní 

kalkulace zohledňuje konkrétní výrobní podmínky a slouží jako nejvyšší mez nákladů 

v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce, vzhledem k dohodnuté ceně. Je využívána pro 

výpočet vnitropodnikové předací ceny. 

Průběžná kalkulace se vypočítává u vybraných odlitků, zejména u nově zaváděných 

výrobků. Popisuje vyvíjející se skutečné náklady v porovnání s limitní kalkulací. 

VÍTKOVCE HEAVY 

MACHINERY a.s. 

Organizační složka 

v Ruské federaci 
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Výsledná kalkulace detailně popisuje skutečnou nákladovost výrobní zakázky. Po zaúčtování 

všech nákladů na výrobní zakázku následuje její účetní uzavření a ke každé výrobní zakázce 

je přiřazena výsledná kalkulace. 

 Nabídkové kalkulace jsou sestavovány na základě: 

 Plánovaných cen vstupů (použitá cena je v průběhu celého roku stejná). 

 Platného vnitropodnikového ceníku jednotlivých jakostí ocelí a vnitropodnikového 

ceníku šrotu pro dané plánovací období.   

 Plánovaných jednicových nákladů NS 330 Slévárna (viz Příloha 2) a vypočtených 

plánovaných nákladových sazeb mezd a energie z ročního plánu. 

 Plánovaných režijních nákladů NS 330 Slévárna (viz Příloha 3), resp. vypočtených 

plánovaných nákladových sazeb výrobní režie z ročního plánu. 

 Plánovaných nákladových sazeb mezd a výrobní režie převzatých z NS 370 Těžká 

mechanika – Obrobna (pro potřeby kalkulace nákladů na opracování odlitku). 

Základní principy sestavení nabídkové kalkulace jsou následující:  

 Kalkulace vycházejí z receptur výrobků a jsou sestavovány na jeden kus výrobku.  

 Kalkulace se zpracovává odděleně pro model a odlitek. 

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

vlastních nákladů výroby). V této podobě je podkladem pro obchodní oddělení 

ke stanovení nabídkové ceny. 

 V oblasti jednicových nákladů na materiál vychází z plánovaných měrných spotřeb 

(norem) vstupů a předpokládaných cen vstupů, vnitropodnikového ceníku 

jednotlivých jakostí ocelí a vnitropodnikového ceníku šrotu. 

 V oblasti jednicových mzdových nákladů využívá plánované nákladové sazby mezd. 

 V oblasti jednicových nákladů na energii využívá plánované nákladové sazby 

energie. 

 V oblasti režijních nákladů využívá plánované nákladové sazby výrobní režie. 

Základním dokumentem pro zpracování kalkulace nákladů na výrobu odlitku je Směrný list 

odlitku (kalkulační list). Jeho obsahem jsou základní informace o odlitku – výrobní zakázce 

(např. odběratel, číslo zakázky, název, počet kusů, číslo výkresu), informace o technických 

a technologických požadavcích, seznam výrobních operací, plánované termíny výroby 
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a kalkulace nákladů (ceny). U operací, které jsou normované, jsou uvedeny časové normy 

pro jednotlivá pracoviště. 

Sledování nákladů V NS 330 Slévárna 

Členění NS 330 Slévárna na úseky nákladového střediska slouží pouze pro sledování nákladů, 

výnosy se zde netvoří. Podle místa vzniku je účtován jednicový a režijní materiál, jednicové 

a režijní mzdové náklady, jednicové a režijní náklady na spotřebu energií, jednicové a režijní 

služby. Výrobního procesu se rovněž týkají i ostatní jednicové a režijní náklady, které jsou 

členěny podle úseků nákladového střediska. 

4.1.1 Jednicové náklady  

Při výrobě konkrétních odlitků se na jednotlivých úsecích NS 330 Slévárna spotřebovávají 

i jednicové náklady.  

Nejvýznamnější nákladové položky jsou následující: 

Jednicový materiál 

 Nakupovaný materiál – veškeré suroviny a materiál, jehož spotřeba je primárně 

definována na jednotku konkrétního nositele nákladů (kalkulační jednici) na základě 

receptury.  

Náklad na spotřebu materiálu potřebného na výrobu nebo opravu modelů je 

kvalifikovaný odhad spotřeby a ceny materiálu stanovený normovačem 

a kalkulantem na základě stanovené technologie výroby technologem. 

Náklady na spotřebu formovacích směsí jsou vypočteny jako suma součinů 

plánovaného množství dle druhů formovacích směsí, které stanoví technolog 

individuálně podle typu odlitku a plánované (předpokládané) ceny za jednotku 

jednotlivých komponentů formovací směsi. Ve výsledné kalkulaci konkrétního 

odlitku jsou skutečné náklady na formovací materiál rozpočteny na jednotlivé 

odlitky vyrobené v daném období (měsíci) z celkových skutečných nákladů 

na formovací materiál za dané období (měsíc), s ohledem na plánované množství 

formovací směsi a s ohledem na rozpracovanost odlitku (počet odpracovaných hodin 

na odlitku). 
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Náklady na licí keramiku a ostatní formovací materiál se rovnají součinu normy 

pracnosti výrobku (plánovaných normohodin na výrobu formy stanovených 

normovačem na základě technologického postupu výroby zpracovaného 

technologem) a plánované nákladové sazby, která je stanovena ekonomickým 

oddělením na základě vývoje nákladů v minulých obdobích a předpokládaného 

pohybu cen.  

 Tekutý kov – jedná se o vnitropodnikovou předávku z NS 320 Ocelárna. Oceňuje se 

vnitropodnikovou předací cenou podle platného vnitropodnikového ceníku 

jednotlivých jakostí ocelí za tunu tekuté oceli. Ceník je zpracován s platností 

pro dané plánovací období na bázi plánovaných THN (technickohospodářská 

norma), plánovaných nákupních cen vstupních surovin vsázky a plánovaných 

zpracovacích nákladů.  

Náklad na tekutý kov se rovná součinu plánované tekuté hmotnosti odlitku 

(v tunách), kterou stanovuje technolog individuálně podle typu odlitku, 

a vnitropodnikové předací ceny za 1 tunu tekutého kovu.   

 Odpad – odečet nákladů za šrot. Jedná se o rozdíl mezi plánovanou tekutou 

a hrubou hmotností odlitku. Tekutá hmotnost odlitku je hmotnost včetně nálitků 

a vtokové soustavy. Hrubá hmotnost je hmotnost očištěného odlitku, kde jsou 

nálitky a vtoková soustava odstraněny (upáleny). Ocelový šrot je předáván zpět 

do NS 320 Ocelárna. Oceňuje se vnitropodnikovou předací cenou podle platného 

vnitropodnikového ceníku za tunu šrotu. 

Náklad na odpad se rovná součinu plánované hmotnosti odpadu (v tunách) 

a vnitropodnikové předací ceny za 1 tunu šrotu. V kalkulaci je náklad za šrot 

minusová položka.  

Jednicové mzdové náklady      

 Jednicové mzdy – tarifní mzda a ostatní součásti mzdy jako jsou příplatky ke mzdě, 

odměny, prémie, zákonné sociální a zdravotní pojištění k jednicovým mzdám 

výrobních dělníků pracujících na výrobních zakázkách. 

Každé pracoviště na jednotlivých úsecích NS 330 Slévárna má stanovenou 

plánovanou nákladovou sazbu mzdy na normovanou hodinu. Plánovaná nákladová 

sazba mzdy se vypočítá jako podíl plánované průměrné měsíční mzdy všech 
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výrobních dělníků daného pracoviště a plánovaných normohodin v rámci 21 

pracovních dnů, tj. 157, 5 Nhod. Ve výsledné kalkulaci konkrétního odlitku jsou 

mzdové náklady vypočteny na základě skutečně odpracovaných hodin 

zaznamenaných v informačním systému. 

Náklad je vypočten jako součin plánované normy pracnosti výrobku (plánovaných 

normohodin stanovených normovačem) a příslušné plánované nákladové mzdové 

sazby.  

Jednicové náklady na energii  

 Plyn dálkový technologický – jedná se o spotřebu zemního plynu pro vytápění 

žíhacích pecí. Každý režim tepelného zpracování má stanovenou plánovanou 

nákladovou sazbu energie.  

Náklad je vypočten jako suma plánovaných nákladových sazeb energie pro použité 

režimy tepelného zpracování daného odlitku vynásobená jeho plánovanou hrubou 

hmotností (plánovaným objemem žíhání v tunách).  

Jednicové služby 

 Externí služby – zkoušení odlitků. Náklad je vypočten jako součin velikosti 

požadované zkoušené plochy a ceny za plošnou jednotku konkrétní zkušební metody 

podle platného ceníku dodávající firmy.  

 Vlastní služby – opracování odlitků v NS 370 Těžká mechanika – Obrobna. Jedná 

se o vnitropodnikovou předávku výkonů mezi nákladovými středisky oceněnou 

vnitropodnikovou předací cenou. 

4.1.2 Režijní náklady (výrobní režie)     

Mezi režijní náklady NS 330 Slévárna se řadí ty náklady, které nelze jednoznačně přiřadit 

konkrétnímu nositeli nákladů (výrobní zakázce), ale přesto je nutné určitým rozvrhovým 

způsobem nositele zatížit, protože tyto bezprostředně souvisí s výrobním procesem. 

Podle místa vzniku je na jednotlivých úsecích NS 330 Slévárna účtován režijní materiál, 

energie, odpisy, osobní náklady, opravy, náklady na jakost, režijní služby, daně a poplatky 

a zásobovací režie (náklady na vlastní zajištění nákupu materiálu a služeb). Tyto nákladové 

položky tvoří výrobní režii (VR).  
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Pro účtování režijních nákladů, kde nelze přesně specifikovat, které fáze výrobního procesu se 

týkají, je zřízen ÚSN 330.90 – Společný úsek.  

Jednicové náklady lze primárně zjistit (vypočítat) za konkrétní výrobek (kalkulační jednici), 

kdežto výrobní režii je nutné rozvrhnout podle určeného klíče (rozvrhové základny).  

4.1.3 Koncepce rozvrhování režijních nákladů na výrobky 

Režijní náklady se v NS 330 Slévárna rozvrhují na jednotlivé výrobky po částech na základě 

kombinace dvou rozvrhových základen.  

Rozvrhovou základnou pro rozvrhování režijních nákladů jsou na všech úsecích 

NS 330 Slévárna, kromě ÚNS 330.32, plánované jednicové hodiny na konkrétním pracovišti. 

U tepelného zpracování, ÚNS 330.32 – Žíhání, je rozvrhovou základnou plánovaný objem 

žíhání. Režijní náklady jsou na jednotlivé výrobky přičítány pomocí sazeb výrobní režie. 

Plánovaná sazba výrobní režie zahrnuje plánované režijní náklady příslušného úseku NS 330 

Slévárna a zároveň také podíl plánovaných režijních nákladů ÚSN 330.90 – Společný úsek.  

Pro rozvržení celkových režijních nákladů NS 330 Slévárna v nákladech na výrobu odlitků 

musí být splněny tři podmínky – musí být dodrženy plánované hodnoty režijních nákladů, 

odpracován plánovaný počet jednicových hodin na jednotlivých pracovištích a také dodržen 

plánovaný objem výroby.  

4.1.3.1 Struktura rozvrhovaných nákladů 

Režijní náklady jsou v NS 330 Slévárna sledovány na pěti úsecích nákladového střediska. 

V Tabulce 4 jsou uvedeny plánované režijní náklady jednotlivých úseků nákladového 

střediska na rok 2013.  

Rozdělení plánovaných režijních nákladů na jednotlivé úseky NS 330 Slévárna vychází 

ze zkušeností z minulých období a z interního informačního systému. 
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Tabulka 4: Plánované režijní náklady na rok 2013 – vlastní zpracování [30]  

DRUH NÁKLADU 
NS 330 CELKEM 

v tis. Kč 

PLÁNOVANÉ REŽIJNÍ NÁKLADY NA ROK 2013 v tis. Kč                                              

ÚNS 330.10     ÚNS 330.20      ÚNS 330.31    ÚNS 330.32    ÚNS 330.90 

Materiál 17 188 840 4 300 10 368 0 1 680 

Energie 20 698 1 922 10 534 7 075 0 1 167 

Odpisy 15 612 282 6 528 3 360 5 440 2 

Mzdové náklady 33 008 4 447 14 396 8 237 0 5 928 

Opravy 18 300 630 9 818 6 875 485 492 

Náklady na jakost 1 640 10 546 12 72 1 000 

Ostatní služby 19 260 4 165 5 190 1 528 722 7 655 

Daně a poplatky 245 45 47 92 0 61 

Zásobovací režie 45 2 11 29 0 3 

CELKEM tis. Kč 125 996 12 343 51 370 37 576 6 719 17 988 

Výchozí soubor pro Tabulku 4: Plánované režijní náklady na rok 2013 v členění dle ÚNS je 

uveden v Příloze 3. Náklady celkem tis. Kč jsou součtem hodnoty režijních nákladů 

a zásobovací režie. 

4.1.3.2 Struktura používaných sazeb výrobní režie  

V NS 330 Slévárna je pro každý úsek nákladového střediska určeno několik různých sazeb 

výrobní režie, které se, kromě ÚNS 330.32 – Žíhání, vztahují k odpracovaným hodinám 

tzv. jednicových pracovníků na konkrétních pracovištích. Jednicoví pracovníci jsou většinou 

profesní pracovníci, jejichž práce je pro konkrétní výrobek normovaná a odpracované hodiny 

jsou sledované a zaznamenávané do informačního systému. U ÚNS 330.32 – Žíhání se sazba 

výrobní režie vztahuje k plánovanému objemu žíhání v tunách. 

Na jednotlivých úsecích NS 330 Slévárna, kromě ÚNS 330.32 – Čistírna, jsou pro každé 

pracoviště stanoveny různé sazby výrobní režie, které zohledňují strukturu spotřebovaných 

režijních nákladů. V ÚNS 330.32 – Čistírna, kde je definováno 5 pracovišť, jsou stanoveny 

jen dvě sazby výrobní režie. Jedna sazba pro pracoviště Brousící stroj ANDROMAT a druhá 

sazba pro všechna ostatní pracoviště (uváděná dále jako Čistírna – ostatní).  
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Pracoviště na jednotlivých úsecích NS 330 Slévárna jsou následující:  

ÚNS 330.10 – Modelárna 

 pracoviště 180 – Výroba modelů, 

 pracoviště 190 – Stolařské práce. 

ÚNS 330.20 – Formovna 

 pracoviště 110, 210 – Výroba odlitků o hmotnosti nad 8 tun, 

 pracoviště 120, 220 – Výroba válců,   

 pracoviště 130, 230 – Výroba pánví, 

 pracoviště 140, 240 – Výroba odlitků o hmotnosti do 8 tun. 

ÚNS 330.31 – Čistírna 

 pracoviště 141 – Čištění a broušení odlitků, 

 pracoviště 241 – Tryskání odlitků, 

 pracoviště 341 – Pálení odlitků, 

 pracoviště 441 – Svářečské práce, 

 pracoviště 651 – Brousící stroj ANDROMAT. 

ÚNS 330.32 – Žíhání 

 režim do 600 
o
C – Žíhání k odstranění pnutí a Popouštění, 

 režim nad 600 
o
C – Normalizační žíhání. 

4.1.3.3 Stanovení sazeb výrobní režie 

Výše plánovaných nákladových sazeb výrobní režie se stanovuje obvykle při sestavení plánu 

výroby na období 1 roku, kdy je na základě plánovaného objemu výroby (žíhání) v tunách, 

který byl pro rok 2013 stanoven na 8 542 tun hrubé hmotnosti odlitků, definována také výše 

plánovaných režijních nákladů a plánovaná disponibilní hodinová kapacita (množství 

plánovaných jednicových hodin) jednotlivých pracovišť úseků NS 330 Slévárna 

(viz Tabulka 5). Při stanovení množství plánovaných jednicových hodin se obvykle vychází 

ze skutečnosti minulého roku, s přihlédnutím k sortimentním změnám ve výrobě.  
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Tabulka 5: Plánované jednicové hodiny a objem žíhání na rok 2013 – vlastní zpracování [30]   

ÚNS PRACOVIŠTĚ 
PLÁNOVANÉ  

JEDNICOVÉ HODINY 

PLÁNOVANÝ OBJEM 

ŽÍHÁNÍ 

330.10 Výroba modelů 34 135 Nhod   

 
Stolařské práce 2 400 Nhod   

330.20 Výroba odlitků o hmotnosti nad 8 tun 20 156 Nhod   

 
Výroba válců 840 Nhod   

 
Výroba pánví 5 153 Nhod   

 
Výroba odlitků o hmotnosti do 8 tun 5 073 Nhod   

330.31 Čistírna – ostatní 56 274 Nhod   

 
Brousící stroj ANDROMAT 1 720 Nhod   

330.32 Režim do 600 °C    8 542 t 

 
Režim nad 600 °C   8 542 t 

Kromě plánovaných režijních nákladů na jednotlivé úseky NS 330 Slévárna, musí být 

sazbami výrobní režie rozvržen na jednotlivé výrobky i podíl plánovaných režijních nákladů 

ÚSN 330.90 – Společný úsek. Jedná se o náklady, které nelze přiřadit konkrétnímu úseku 

nákladového střediska, nebo jsou pro všechny úseky nákladového střediska společné. Tento 

podíl byl pro rok 2013 naplánován ve výši 17 988 Kč.  

Při rozvržení podílu plánovaných režijních nákladů ÚNS 330.90 – Společný úsek 

na jednotlivé úseky NS 330 Slévárna se vychází ze zkušeností z minulých období. 

Celkový objem plánovaných režijních nákladů NS 330 Slévárna pro rok 2013 v členění podle 

úseků NS 330 Slévárna je uveden v následující Tabulce 6. 

Tabulka 6: Celkový objem plánovaných režijních nákladů pro rok 2013 – vlastní zpracování [30]  

 

NS 330 CELKEM CELKOVÉ REŽIJNÍ NÁKLADY NA ROK 2013 v tis. Kč  

v tis. Kč ÚNS 330.10 ÚNS 330.20 ÚNS 330.31 ÚNS 330.32 

Plánované režijní náklady 108 008 12 343 51 370 37 576 6 719 

Podíl nákladů ÚNS 330.90 17 988 -3 108 10 454 7 111 3 531 

CELKEM  tis. Kč 125 996 9 235 61 824 44 687 10 250 

Výchozím souborem pro Tabulku 6: Celkový objem plánovaných režijních nákladů pro rok 

2013 v členění podle ÚNS je Tabulka 4. 

Při výpočtu jednotlivých sazeb výrobní režie se vychází z plánovaných režijních nákladů 

na jednotlivá pracoviště všech úseků NS 330 Slévárna (viz Tabulka 7). Rozdělení 

plánovaných režijních nákladů na jednotlivá pracoviště vychází ze zkušeností z minulých 

období a z interního informačního systému.  
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Tabulka 7: Plánované režijní náklady na jednotlivá pracoviště pro rok 2013 – vlastní zpracování [30]  

ÚNS PRACOVIŠTĚ 
PLÁN REŽIJNÍCH NÁKLADŮ NA ROK 

2013 v tis. Kč 

330.10 Výroba modelů 8 875 

 
Stolařské práce 360 

 
Celkem za ÚNS 330.10  9 235 

330.20 Výroba odlitků o hmotnosti nad 8 tun 47 770 

 
Výroba válců 1 067 

 
Výroba pánví 6 544 

 
Výroba odlitků o hmotnosti do 8 tun 6 443 

 
Celkem za ÚNS 330.20  61 824 

330.31 Čistírna – ostatní 41 643 

 
Brousící stroj ANDROMAT 3 044 

 
Celkem za ÚNS 330.31  44 687 

330.32 Režim do 600 °C  5 125 

 
režim nad 600 °C 5 125 

 
Celkem za ÚNS 330.32  10 250 

 
CELKEM ZA NS 330 SLÉVÁRNA tis. Kč 125 996 

Výpočet jednotlivých sazeb výrobní režie pro rok 2013  

Při výpočtu jednotlivých sazeb výrobní režie se v NS 330 Slévárna vychází z plánovaných 

režijních nákladů na jednotlivá pracoviště všech úseků nákladového střediska (viz Tabulka 7), 

plánovaných jednicových hodin a u ÚNS 330.32 – Žíháni z plánovaného objemu žíhání 

v tunách (viz Tabulka 5). 

Sazba výrobní režie se pro všechna pracoviště ÚNS 330.10 – Modelárna, ÚNS 330.20 – 

Formovna a ÚNS 330.31 – Čistírna vypočítá dle vztahu (viz Vzorec 1): 

                    
                                                            

                                                                
  [Kč/Nhod] (1) 

Pro ÚNS 330.32 – Žíhání se sazba výrobní režie vypočítá dle vztahu (viz Vzorec 2):   

                    
                                                    

                                               
  [Kč/t] (2) 

Na základě provedených výpočtů dle Vzorce 1 a Vzorce 2 byly pro rok 2013 stanoveny 

následující plánované nákladové sazby výrobní režie v členění podle pracovišť jednotlivých 

úseků NS 330 Slévárna – viz Tabulka 8. Vypočtené hodnoty sazeb výrobní režie byly 

zaokrouhleny na desítky. 
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Tabulka 8: Plánované nákladové sazby výrobní režie pro rok 2013 – vlastní zpracování [30] 

ÚNS PRACOVIŠTĚ 
REŽIJNÍ 

NÁKALDY 

JEDNICOVÉ 

HODINY 

OBJEM 

ŽÍHÁNÍ 

 SAZBA VÝROBNÍ 

REŽIE 

330.10 Výroba modelů 8 875 000 Kč 34 135 Nhod   260 Kč/Nhod 

  Stolařské práce 360 000 Kč 2 400 Nhod   150 Kč/Nhod 

330.20 Výroba odlitků o hmotnosti nad 8 tun 47 770 000 Kč 20 156 Nhod   2 370 Kč/Nhod 

  Výroba válců 1 067 000 Kč 840 Nhod   1 270 Kč/Nhod 

  Výroba pánví 6 544 000 Kč 5 153 Nhod    1 270 Kč/Nhod 

  Výroba odlitků o hmotnosti do 8 tun 6 443 000 Kč 5 073 Nhod   1 270 Kč/Nhod 

330.31 Čistírna – ostatní 41 643 000 Kč 56 274 Nhod   740 Kč/Nhod 

  Brousící stroj ANDROMAT 3 044 000 Kč 1 720 Nhod   1 770 Kč/Nhod 

330.32 Režim do 600 °C  5 125 000 Kč   8 542 t 600 Kč/t 

  Režim nad 600 °C 5 125 000 Kč   8 542 t 600 Kč/t 

Náklady na výrobní režii konkrétního odlitku se vypočítají jako součin plánovaných 

normohodin (u ÚNS 330.32 – Žíhání plánovaného objemu žíhání v tunách) na konkrétní 

výrobek a plánované sazby výrobní režie.  

4.2 KALKULACE KONKRÉTNÍ ZAKÁZKY  

Kalkulace plánovaných vlastních nákladů výroby odlitků zpracovává pracovník controllingu 

pro Slévárnu. Kalkulace jsou zpracovávány v informačním systému OPTI, který NS 330 

Slévárna používá.  

V následující Tabulce 9 jsou uvedeny plánované nákladové sazby mezd, sazby energie 

a sazby výrobní režie pro jednotlivá pracoviště úseků NS 330 Slévárna, potřebné pro výpočet 

kalkulace plánovaných vlastních nákladů výroby vybrané zakázky. Sazby mezd a energie 

byly převzaty z NS 330 Slévárna, výpočet sazeb výrobní režie byl definován v Tabulce 8.  

Tabulka 9: Plánované nákladové sazby mezd, energie a výrobní režie – vlastní zpracování [30] 

ÚNS PRACOVIŠTĚ 
SAZBA MEZD 

 

SAZBA ENERGIE 

 

SAZBA VÝROBNÍ 

REŽIE 

330.10 Výroba modelů 170 Kč/Nhod   260 Kč/Nhod 

 
Stolařské práce 170 Kč/Nhod   150 Kč/Nhod 

330.20 Výroba odlitků o hmotnosti nad 8 tun 188 Kč/Nhod   2 370 Kč/Nhod 

 
Výroba válců 188 Kč/Nhod   1 270 Kč/Nhod 

 
Výroba pánví 188 Kč/Nhod   1 270 Kč/Nhod 

 
Výroba odlitků o hmotnosti do 8 tun 188 Kč/Nhod   1 270 Kč/Nhod 

330.31 Čistírna – ostatní  182 Kč/Nhod   740 Kč/Nhod 

 
Brousící stroj ANDROMAT 182 Kč/Nhod   1 770 Kč/Nhod 

330.32 Režim do 600 °C 154 Kč/t 808 Kč/t 600 Kč/t 

 
Režim nad 600 °C 154 Kč/t 1 616 Kč/t 600 Kč/t 
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Kalkulace plánovaných vlastních nákladů výroby se zpracovává odděleně pro model 

a odlitek.  

Z důvodu utajení citlivých dat Slévárny oceli společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s., budou následující použité hodnoty upraveny.  

4.2.1 Kalkulace nákladů na výrobu modelu 

Základem pro výrobu odlitku je model. V Tabulce 10 je uvedena kalkulace nákladů 

na výrobu, resp. opravu modelu pro výrobu poutního válce, která obsahuje jednicový materiál 

potřebný na opravu modelu, jednicové mzdy výrobních dělníků modelárny a podíl režijních 

nákladů ÚNS 330.10 – Modelárna na opravu modelu. 

Norma je definována normovačem modelárny na základě technologického postupu výroby 

zpracovaného technologem; mzdová sazba a sazba výrobní režie je převzata z Tabulky 9; 

mzdové náklady jsou součinem normy a mzdové sazby; výrobní režie je součinem normy 

a sazby výrobní režie; náklad na materiál je kvalifikovaný odhad spotřeby a ceny materiálu 

stanovený normovačem a kalkulantem na základě stanovené technologie výroby 

technologem; celkem je součtem mzdových nákladů, výrobní režie a nákladů na materiál; 

celkem Kč je součtem všech hodnot ve sloupci celkem.  

Tabulka 10: Kalkulace nákladů na výrobu modelu – vlastní zpracování [30] 

VÝROBA MODELU 

 

ÚNS/ 

Pracoviště 

Norma 

 

Mzdová 

sazba 

Sazba 

výrobní režie 

Mzdové 

náklady 

Výrobní 

režie 

Celkem  

 

Modelář 330.10/180 60 Nhod 170 260 10 200 15 600 25 800 

Náklady na materiál 330.10           1 000 

Celkem Kč             26 800 

Podíl nákladů na výrobu modelu 
1
 Kč           13 400 

4.2.2 Kalkulace nákladů na výrobu odlitku 

Výrobní parametry 

Název:     Poutní válec 

Rozměry poutního válce (mm): 2 900 (délka) x 1 050 (průměr)  

Tekutá hmotnost (kg):   15 300 

                                                

1 Započítán podíl nákladů na výrobu modelu, model bude použit dvakrát. 



43 

 

Hrubá hmotnost (kg):   11 200  

Čistá hmotnost (kg):   9 675  

Kalkulace nákladů na výrobu odlitku je rozdělena na materiálové a zpracovací náklady. 

Materiálové náklady  

Kalkulace materiálových nákladů na výrobu poutního válce uvedená v Tabulce 11 obsahuje 

jednicový materiál potřebný na výrobu jádra a odlitku.  

Množství definuje technolog; čas stanovuje normovač na základě technologického postupu 

výroby; Kč/měrnou jednotku je převzato ze systému řízení výroby (skladová cena); celkem je 

součinem množství nebo času a Kč/měrnou jednotku; celkem Kč je součtem všech hodnot 

ve sloupci celkem. 

Tabulka 11: Materiálové náklady – vlastní zpracování [30] 

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY 

ÚNS 330.20 
Množství/  

Čas 

 

Měrná 

jednotka 

Kč/měrnou 

jednotku 

Celkem 

            

Jádro         

Furanová formovací směs s křemenným pískem 400,00 l 1,06 424,00 

Odlitek         

Ocel surová 15 300,00 kg 18,09 276 777,00 

Odpady při výrobě -3 690,00 kg 5,70 -21 033,00 

Furanová formovací směs s chromitovým pískem 3 129,00 l 13,61 42 585,69 

Výplňová furanová formovací směs 6 171,00 l 0,71 4 381,41 

Vermikulit expandovaný 0,05 m3 3 400,00 170,00 

Exotermický zásyp 12,50 kg 59,46 743,25 

FERRUX 1608A 20,00 kg 23,30 466,00 

Šamoty a ostatní formovací materiál 34,00 hod 400,00 13 600,00 

Celkem Kč       318 114,35 

Zpracovací náklady 

Zpracovací náklady jsou v kalkulaci nákladů na výrobu odlitku rozděleny na: 

 zpracovací náklady – opracování, 

 zpracovací náklady – jádro, 

 zpracovací náklady – odlitek.   
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Zpracovací náklady – opracování 

V této fází dochází k předání odlitku poutního válce na NS 370 Těžká mechanika – Obrobna, 

kde je provedeno jeho opracování. Následně je odlitek předán zpět na NS 330 Slévárna. Jedná 

se o vnitropodnikovou předávku služeb oceněnou vnitropodnikovou předací cenou (náklad 

ÚNS 330.31 – Čistírna).  

V Tabulce 12 jsou uvedeny zpracovací náklady na opracování odlitku poutního válce 

v NS 370 Těžká mechanika – Obrobna.  

Čas je definován normovačem na základě technologického postupu výroby; celková sazba 

(součet sazby mezd a sazby výrobní režie) je převzata z NS 370 Těžká mechanika – Obrobna; 

celkem je součinem času a celkové sazby; celkem Kč je součtem všech hodnot ve sloupci 

celkem. 

Tabulka 12: Zpracovací náklady – opracování – vlastní zpracování [30] 

ZPRACOVACÍ NÁKLADY – OPRACOVÁNÍ 

 

ÚNS 

 

Čas 

 

Měrná 

jednotka 

Celková 

sazba 

Celkem 

 

Rýsovací deska 370.14 4 Nhod 456 1 824,00 

Horizontka W160HA  370.11 12 Nhod 902 10 824,00 

Hrotový soustruh SIC 160 D1 370.11 60 Nhod 902 54 120,00 

Práce zámečnické 370.14 2 Nhod 456 912,00 

Hrotový soustruh SUT 160-CNC D 1 370.12 52 Nhod 1 228 63 856,00 

Rýsovací deska 370.14 4 Nhod 456 1 824,00 

Horizontka W160  370.13 36 Nhod 902 32 472,00 

Práce zámečnické 370.14 8 Nhod 456 3 648,00 

Práce zámečnické 370.31 6 Nhod 460 2 760,00 

Celkem Kč         172 240,00 

Do kalkulace zpracovacích nákladů na výrobu odlitku poutního válce vstupují náklady 

na opracování odlitku jako vlastní služba v celkové výši 172 240 Kč. Jedná se 

o vnitropodnikovou předávku výkonů mezi nákladovými středisky oceněnou 

vnitropodnikovou předací cenou. 

Zpracovací náklady – jádro    

Zpracovací náklady na výrobu jádra poutního válce uvedené v Tabulce 13 obsahují jednicové 

mzdy výrobních dělníků formovny a podíl režijních nákladů ÚNS 330.20 – Formovna 

na výrobu jádra. 
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Čas definuje normovač na základě technologického postupu výroby; mzdová sazba a sazba 

VR (výrobní režie) jsou převzaty z Tabulky 9; mzdové náklady jsou součinem času a mzdové 

sazby; výrobní režie je součinem času a sazby výrobní režie; celkem je součtem mzdových 

nákladů a výrobní režie. 

Tabulka 13: Zpracovací náklady – jádro – vlastní zpracování [30] 

ZPRACOVACÍ NÁKLADY – JÁDRO  

 

ÚNS/ 

Pracoviště 

Čas 

 

Měrná 

jednotka 

Mzdová 

sazba 

Sazba 

VR 

Mzdové 

náklady 

Výrobní 

režie 

Celkem  

 

Výroba jader - válce 330.20/220 2 Nhod 188 1 270 376 2 540 2 916,00 

Celkem Kč               2 916,00 

Zpracovací náklady – odlitek 

Zpracovací náklady na výrobu odlitku poutního válce uvedené v Tabulce 14 obsahují 

jednicové mzdy výrobních dělníků formovny, čistírny a tepelného zpracování (žíhání) a podíl 

režijních nákladů ÚNS 330.20 – Formovna, ÚNS 330.31 – Čistírna a ÚNS 330.32 – Žíhání 

na výrobu odlitku poutního válce.  

Množství stanovuje technolog; čas definuje normovač na základě technologického postupu 

výroby; mzdová sazba, sazba energie a sazba VR (výrobní režie) jsou převzaty z Tabulky 9; 

mzdové náklady jsou součinem množství nebo času a mzdové sazby; energie je součinem 

množství a sazby energie; výrobní režie je součinem množství nebo času a sazby výrobní 

režie; celkem je součtem mzdových nákladů, energie a výrobní režie; celkem Kč je součtem 

všech hodnot ve sloupci celkem.  

Tabulka 14: Zpracovací náklady – odlitek – vlastní zpracování [30] 

ZPRACOVACÍ NÁKLADY – ODLITEK   

 

ÚNS/ 

Pracoviště 

Množství/ 

Čas 

 

MJ 

 

Mzdová 

sazba 

Sazba 

energie 

Sazba 

VR 

Mzdové 

náklady 

Energie 

 

Výrobní 

režie 

Celkem 

 

Výroba formy válce 330.20/120 32,00 Nhod 188   1 270 6 016   40 640 46 656,00 

Ruční čištění z písku 330.31/141 2,00 Nhod 182   740 364   1 480 1 844,00 

Upalování nálitků 330.31/341 2,00 Nhod 182   740 364   1 480 1 844,00 

Normalizační žíhání 330.32 11,20 t    154 1 616 600 1 724,80 18 099,20 6 720 26 544,00 

Žíhání k odstranění pnutí 330.32 11,20 t    154 808 600 1 724,80 9 049,60 6 720 17 494,40 

Tryskání TKM 100 330.31/241 1,00 Nhod 182   740 182   740 922,00 

Broušení ANDROMAT 330.31/651 1,00 Nhod 182   1 770 182   1 770 1 952,00 

Broušení ruční 330.31/141 2,00 Nhod 182   740 364   1 480 1 844,00 

Broušení ploch  330.31/141 2,00 Nhod 182   740 364   1 480 1 844,00 

Zámečnické práce 330.31/141 2,00 Nhod 182   740 364   1 480 1 844,00 

Zkoušení 330.31                 3 000,00 

Celkem Kč             11 649,60  27 148,80   63 990 105 788,40 
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4.2.3 Plánované vlastní náklady na výrobu poutního válce 

V následující Tabulce 15 jsou uvedeny plánované vlastní náklady na výrobu poutního válce. 

Výchozím souborem pro zpracování Tabulky 15 je Tabulka 10 (náklady na výrobu modelu), 

Tabulka 11 (materiálové náklady), Tabulka 12 (zpracovací náklady – opracování), Tabulka 13 

(zpracovací náklady – jádro) a Tabulka 14 (zpracovací náklady – odlitek).  

Tabulka 15: Plánované vlastní náklady na výrobu poutního válce – vlastní zpracování [30] 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

Náklady na výrobu modelu 
2
 celkem 13 400,00 Kč 

Jednicový materiál – nakupovaný 500,00 Kč 

Jednicové mzdové náklady 5 100,00 Kč 

Výrobní režie 7 800,00 Kč 

Materiálové náklady celkem 318 114,35 Kč 

Jednicový materiál – nakupovaný 62 370,35 Kč 

Jednicový materiál – tekutý kov 276 777,00 Kč 

Jednicový materiál – odpad -21 033,00 Kč 

Zpracovací náklady – opracování celkem 172 240 Kč 

Jednicové služby – vlastní 172 240,00 Kč 

Zpracovací náklady – jádro celkem  2 916,00 Kč 

Jednicové mzdové náklady 376,00 Kč 

Výrobní režie 2 540,00 Kč 

Zpracovací náklady – odlitek celkem  105 788,40 Kč 

Jednicové mzdové náklady 11 649,60 Kč 

Jednicová energie 27 148,80 Kč 

Jednicové služby – externí 3 000,00 Kč 

Výrobní režie 63 990,00 Kč 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 612 458,75 Kč 

4.2.4 Náklady na výrobu poutního válce na jednotlivých ÚNS  

V Tabulce 16 jsou, na základě výše zmíněné kalkulace, uvedeny plánované vlastní náklady 

na výrobu poutního válce dle jednotlivých úseků NS 330 Slévárna.  

Hodnoty jednicový materiál jsou převzaty z Tabulky 10 
3
 a Tabulky 11; jednicové mzdy jsou 

převzaty z Tabulky 10 
4
, 13 a 14; jednicová energie je převzata z Tabulky 14; jednicové 

služby jsou převzaty z Tabulky 12 (celkové náklady na opracování v NS 370 Těžká 

                                                

2 Započítán podíl nákladů na jednicový materiál, jednicové mzdové náklady a výrobní režii, model bude použit dvakrát. 
3 Započítán podíl nákladů na jednicový materiál, model bude použit dvakrát. 
4 Započítán podíl jednicových mzdových nákladů, model bude použit dvakrát. 



47 

 

mechanika – obrobna ve výši 172 240 Kč) a Tabulky 14 (položka zkoušení ve výši 3 000 Kč); 

výrobní režie je převzata z Tabulky 10 
5
, 13 a 14.   

Tabulka 16: Náklady úseků NS 330 Slévárna na výrobu poutního válce – vlastní zpracování 

POUTNÍ VÁLEC 

  
Jednicový 

materiál 

Jednicové   

mzdy 

Jednicová 

energie 

Jednicové 

služby 

Výrobní 

režie 

Celkem  

 

ÚNS 330.10 – Modelárna 500,00 5 100,00     7 800,00 13 400,00 

ÚNS 330.20 – Formovna 318 114,35 6 392,00     43 180,00 367 686,35 

ÚNS 330.31 – Čistírna   2 184,00   175 240,00 9 910,00 187 334,00 

ÚNS 330.32 – Žíhání   3 449,60 27 148,80   13 440,00 44 038,40 

Celkem NS 330 Slévárna Kč 318 614,35 17 125,60 27 148,80 175 240,00 74 330,00 612 458,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

5 Započítán podíl nákladů na výrobní režii, model bude použit dvakrát. 
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5 NÁVRH POUŽITÍ KALKULAČNÍCH NÁKLADŮ PŘI VÝPOČTU 

KALKULACÍ CÍLOVÝCH NÁKLADŮ VE SLÉVÁRNĚ OCELI 

SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Na základě provedené analýzy současného stavu zpracování kalkulací v NS 330 Slévárna 

a uvedené kalkulace plánovaných vlastních nákladů výroby poutního válce lze konstatovat, že 

kalkulační vzorec používaný v NS 330 Slévárna nese znaky kalkulace ABC. Kalkulace 

plánovaných nákladů výroby poutního válce je rozdělena na pět jednotlivých částí (aktivit): 

náklady na výrobu modelu, materiálové  náklady, zpracovací náklady – opracování odlitku, 

zpracovací náklady – výroba jádra a zpracovací náklady – výroba odlitku. Popis kalkulačního 

vzorce podle těchto aktivit je uveden v Příloze 4. 

V případě prováděné limitní kalkulace (viz bod 5.2), která stanovuje nejvyšší mez nákladů 

v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce, vzhledem k dohodnuté ceně, lze limitní 

kalkulaci plánovaných vlastních nákladů výroby označit za kalkulaci cílových nákladů 

(podrobněji popsána v Kapitole 3). 

Při výpočtu kalkulace cílových nákladů nelze vycházet z vnitropodnikových nákladů, 

vznikajících v důsledku výrobního procesu, ale z nákladů, které připouští trh (zákazník). 

Výchozím bodem kalkulace cílových nákladů je cílová tržní cena, z níž se odvozují cílové 

náklady pro plánovaný výrobek.  

Cílová (limitní) cena poutního válce byla stanovena na 720 000 Kč, včetně odbytové režie 

ve výši 2,14 % z cílové ceny zakázky, správní režie ve výši 5,47 % z cílové ceny zakázky 

a požadovaného cílového zisku ve výši 50 000 Kč. Odečtením odbytové režie, správní režie 

a požadovaného zisku od plánované cílové ceny jsem vypočetla cílové plánované vlastní 

náklady na výrobu poutního válce, které představují maximální tolerovatelné náklady. 

Výpočet výše cílových plánovaných vlastních nákladů na výrobu poutního válce: 

720 000 Kč (cílová cena) – 15 408 Kč (odbytová režie) – 39 384 Kč (správní režie) – 50 000 

Kč (cílový zisk) = 615 208 Kč (cílové náklady)  

Cílové plánované vlastní náklady na výrobu poutního válce jsou vypočteny na 615 208 Kč. 

Z výše uvedené nabídkové kalkulace plánovaných vlastních nákladů na výrobu poutního 

válce vyplývá, že plánované vlastní náklady výroby byly vypočteny na 612 458, 75 Kč (viz 

Tabulka 15). To je o 2 749,25 Kč méně, než plánované cílové vlastní náklady výroby. Pokud 

by tomu tak nebylo a plánované vlastní náklady výroby vypočtené v nabídkové kalkulaci by 

byly vyšší, než cílové plánované vlastní náklady výroby, bylo by nutné hledat možnosti 
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snížení nákladové náročnosti na výrobu poutního válce na úroveň cílových nákladů. Ke 

snižování nákladů by bylo nutné přistupovat s velkou odpovědností, aby k němu nedocházelo 

například na úkor snížení kvality výrobku nebo zhoršení podmínek pro zaměstnance. 

5.1 NÁVRH NA ZPŘESNĚNÍ KALKULACE NÁKLADŮ  

Navrhované zpřesnění kalkulací plánovaných vlastních nákladů výroby spočívá v použití 

kalkulačních nákladů, konkrétně kalkulačních odpisů, při výpočtu kalkulací cílových 

(limitních) nákladů.  

V současné době se pro výpočet kalkulací vnitropodnikových cen v NS 330 Slévárna používá 

účetních odpisů, kdy je možné odepsat hmotný investiční majetek jen do výše jeho pořizovací 

ceny, resp. pořizovací ceny zvýšené a technické zhodnocení (modernizaci nebo rekonstrukci 

dlouhodobého hmotného investičního majetku). Účetní odpisy nezabezpečí, po ukončení 

doby využívání hmotného investičního majetku, jeho obnovu v plné míře, protože kvůli 

inflaci roste cena obnovovacích investic.  

Pro vyčíslení reálné hodnoty nákladů navrhuji použití kalkulačních odpisů, jejichž hodnota 

vychází ze současné reálné pořizovací ceny daného hmotného investičního majetku a z reálné 

doby jeho odepisování (životnosti).  

Z vnitropodnikových dokumentů bylo zjištěno, že některý hmotný investiční majetek NS 330 

Slévárna již byl sice zcela odepsán, ale nadále se podílí na tvorbě výrobků, které neustále 

spotřebovávají dané ekonomické zdroje. Jedná se například o budovu staré čistírny, jejíž 

pořizovací cena 7 315 463 Kč je zlomkem současné obvyklé pořizovací ceny. Dalším 

hmotným investičním majetkem, který je stále používám, ale ve finančním účetnictví je již 

odepsán, je technické vybavení na jednotlivých pracovištích úseků NS 300 Slévárna.  

5.1.1 Výpočet hodnoty kalkulačních odpisů 

Na jednotlivých úsecích NS 330 Slévárna je evidován odepsaný hmotný investiční majetek, 

který je rozdělen do 2 skupin, podle reálné doby jeho životnosti, dle jednotlivých pracovišť 

úseků NS 330 Slévárna. V jedné skupině je budova čistírny, s reálnou dobou životnosti 50 let 

a ve druhé skupině je technické vybavení, s reálnou dobou životnosti 30 let. 
6
 

                                                

6 Byly vybrány významnější položky dlouhodobého hmotného investičního majetku, na základě konzultace s Ing. Hanou 
Medvecovou, pracovníkem controllingu pro Slévárnu, se kterou byla rovněž konzultována výše reálných pořizovacích cen 
daného hmotného investičního majetku a reálná doba jeho životnosti. 
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Pro výpočet hodnoty ročních kalkulačních odpisů je potřeba znát reálnou současnou 

pořizovací cenu hmotného investičního majetku a předpokládanou (reálnou) dobu jeho 

používání. Hodnota ročního kalkulačního odpisu pro jednotlivá pracoviště úseků NS 330 

Slévárna bude vypočtena dle vztahu (viz Vzorec 3).  

                       
                           

                             
 [Kč/rok] (3) 

Výpočet hodnoty kalkulačních odpisů dle Vzorce 3 pro jednotlivá pracoviště úseků NS 330 

Slévárna je uveden v Tabulce 17.  

Tabulka 17: Roční kalkulační odpisy hmotného investičního majetku – vlastní zpracování [30] 

ÚNS PRACOVIŠTĚ 
REÁLNÁ CENA 

POŘÍZENÍ (Kč) 

REÁLNÁDOBA 

ŽIVOTNOSTI (let) 

KALKULAČNÍ 

ODPIS (Kč/rok) 

330.10 Výroba modelů 3 000 000 30 100 000 

330.20 Výroba odlitků o hmotnosti nad 8 tun 81 000 000 30 2 700 000 

  Výroba válců 6 000 000 30 200 000 

  Výroba pánví 42 000 000 30 1 400 000 

  Výroba odlitků o hmotnosti do 8 tun 42 000 000 30 1 400 000 

330.31 Čistírna – ostatní 42 000 000 30 1 400 000 

  Čistírna – ostatní 15 000 000 50 300 000 

  Brousící stroj ANDROMAT 15 000 000 30 500 000 

  Celkem za NS 330 Slévárna     8 000 000 

Nyní bude potřeba vypočítat nové sazby výrobní režie.  

5.1.2 Výpočet nových sazeb výrobní režie  

Pro výpočet nových (reálných) sazeb výrobní režie budou plánované režijní náklady 

(viz Tabulka 7) navýšeny o vypočtenou výši ročních kalkulačních odpisů (viz Tabulka 17).  

Reálná sazba výrobní režie, pro všechna pracoviště ÚNS 330.10 – Modelárna, ÚNS 330.20 – 

Formovna a 330.31 – Čistírna, bude vypočtena podle vztahu (viz Vzorec 4). 

                    
                                                                                      

                                                         
 [Kč/hod]

 (4) 

Výpočet hodnot reálných sazeb výrobní režie podle Vzorce 4 je uveden v následující 

Tabulce 18. Reálné sazby výrobní režie musí být stanoveny tak, aby se součin reálných sazeb 

výrobní režie a plánovaných jednicových hodin, resp. plánovaného objemu žíhání, co nejvíce 

přibližoval reálným režijním nákladům (součtu plánovaných režijních nákladů uvedených 

v Tabulce 7 a celkové hodnoty ročních kalkulačních odpisů všech pracovišť úseků NS 330 

Slévárna uvedených v Tabulce 17).  
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Tabulka 18: Výpočet reálných sazeb výrobní režie – vlastní zpracování 

ÚNS PRACOVIŠTĚ 
REŽIJNÍ 

NÁKLADY 

KALKULAČNÍ 

ODPIS 

JEDNICOVÉ 

HODINY 

 REÁLNÁ 

SAZBA VR 

330.10 Výroba modelů 8 875 000 Kč 100 000 Kč 34 135 Nhod 265 Kč/Nhod 

330.20 Výroba odlitků o hmotnosti nad 8 tun 47 770 000 Kč 2 700 000 Kč 20 156 Nhod 2 505 Kč/Nhod 

  Výroba válců 1 067 000 Kč 200 000 Kč 840 Nhod 1 500 Kč/Nhod 

  Výroba pánví 6 544 000 Kč 1 400 000 Kč 5 153 Nhod 1 540 Kč/Nhod 

  Výroba odlitků o hmotnosti do 8 tun 6 443 000 Kč 1 400 000 Kč 5 073 Nhod 1 545 Kč/Nhod 

330.31 Čistírna – ostatní 41 643 000 Kč 1 700 000 Kč 56 274 Nhod 770 Kč/Nhod 

  Brousící stroj ANDROMAT 3 044 000 Kč 500 000 Kč 1 720 Nhod 2 060 Kč/Nhod 

Tyto reálné sazby výrobní režie jsou následně použity při výpočtu nové kalkulace 

plánovaných vlastních nákladů na výrobu poutního válce. Je proto nutné znovu vypočítat 

náklady na výrobu modelu (viz Tabulka 10), zpracovací náklady – jádro (viz Tabulka 13) 

a zpracovací náklady – odlitek (viz Tabulka 14). Zpracovací náklady – opracování (viz 

Tabulka 12) není nutné přepočítávat, protože se jedná o vnitropodnikovou předávku služeb 

z NS 370 Těžká mechanika – Opracování, oceněnou vnitropodnikovou předací cenou.  

V následující Tabulce 19 jsou uvedeny plánované nákladové sazby mezd, sazby energie 

a reálné sazby výrobní režie, potřebné pro výpočet nové kalkulace plánovaných vlastních 

nákladů na výrobu poutního válce.  

Hodnoty sazba mzdy a sazba energie jsou převzaty z Tabulky 9; reálná sazba výrobní režie je 

převzata z Tabulky 19, u pracovišť, kde nebyly vypočítány reálné sazby výrobní režie 
7
, je 

uvedena původní sazba výrobní režie převzata z Tabulky 9. 

Tabulka 19: Sazby mezd, energie a výrobní režie – vlastní zpracování 

ÚNS PRACOVIŠTĚ 
SAZBA MEZD 

 

SAZBA ENERGIE 

 

REÁLNÁ SAZBA 

VÝROBNÍ REŽIE 

330.10 Výroba modelů 170 Kč/Nhod   265 Kč/Nhod 

 
Stolařské práce 170 Kč/Nhod   150 Kč/Nhod 

330.20 Výroba odlitků o hmotnosti nad 8 tun 188 Kč/Nhod   2 505 Kč/Nhod 

 
Výroba válců 188 Kč/Nhod   1 500 Kč/Nhod 

 
Výroba pánví 188 Kč/Nhod   1 540 Kč/Nhod 

 
Výroba odlitků o hmotnosti do 8 tun 188 Kč/Nhod   1 545 Kč/Nhod 

330.31 Čistírna – ostatní  182 Kč/Nhod   770 Kč/Nhod 

 
Brousící stroj ANDROMAT 182 Kč/Nhod   2 060 Kč/Nhod 

330.32 Režim do 600 °C 154 Kč/t 808 Kč/t 600 Kč/t 

 
Režim nad 600 °C 154 Kč/t 1 616 Kč/t 600 Kč/t 

                                                

7 Jedná se o pracoviště, kde není evidován žádný odepsaný hmotný investiční majetek. 
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5.2 KALKULACE NÁKLADŮ S POUŽITÍM KALKULAČNÍCH ODPISŮ 

V této kapitole je vypočtena nová kalkulace plánovaných vlastních nákladů na výrobu 

poutního válce, zatížená náklady na kalkulační odpisy hmotného investičního majetku, 

prostřednictvím reálných sazeb výrobní režie. Jsou zde vypočteny reálné náklady na výrobu 

modelu (viz Tabulka 20), zpracovací náklady – jádro (viz Tabulka 21) a zpracovací náklady – 

odlitek (viz Tabulka 22).  

V následující Tabulce 20 jsou vypočteny reálné náklady na výrobu, resp. opravu modelu. 

Výchozím souborem pro zpracování je Tabulka 10.  

Norma je definována normovačem modelárny na základě technologického postupu výroby 

zpracovaného technologem; mzdová sazba a sazba výrobní režie je převzata z Tabulky 19; 

mzdové náklady jsou součinem normy a mzdové sazby; výrobní režie je součinem normy 

a sazby výrobní režie; náklad na materiál je kvalifikovaný odhad spotřeby materiálu 

stanovený normovačem na základě stanovené technologie výroby technologem; celkem je 

součtem mzdových nákladů, výrobní režie a nákladů na materiál; celkem Kč je součtem všech 

hodnot ve sloupci celkem.  

Tabulka 20: Kalkulace nákladů na výrobu modelu – vlastní zpracování 

VÝROBA MODELU 

  
ÚNS/ 

Pracoviště 

Norma 

 

Mzdová 

sazba 

Sazba 

výrobní režie 

Mzdové 

náklady 

Výrobní 

režie 

Celkem 

 

Modelář 330.10/180 60 Nhod 170 265 10 200 15 900 26 100 

Náklady na materiál 330.10           1 000 

Celkem Kč             27 100 

Podíl nákladů na výrobu modelu 
8 Kč           13 550 

Nyní budou v Tabulce 21 vypočteny reálné zpracovací náklady na výrobu jádra. Výchozím 

souborem pro zpracování je Tabulka 13. 

Čas definuje normovač na základě technologického postupu výroby; mzdová sazba a sazba 

VR (výrobní režie) jsou převzaty z Tabulky 19; mzdové náklady jsou součinem času 

a mzdové sazby; výrobní režie je součinem času a sazby výrobní režie; celkem je součtem 

mzdových nákladů a výrobní režie. 

 

                                                

8 Započítán podíl nákladů na výrobu modelu, model bude použit dvakrát. 
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Tabulka 21: Zpracovací náklady – jádro – vlastní zpracování 

ZPRACOVACÍ NÁKLADY – JÁDRO  

  ÚNS/ 

Pracoviště 

Čas Měrná 

jednotka 

Mzdová 

sazba 

Sazba 

VR 

Mzdové 

náklady 

Výrobní 

režie  

Celkem 

Výroba jader - válce 330.20/220 2 Nhod 188 1 500 376 3 000 3 376,00 

Celkem Kč               3 376,00 

V Tabulce 22 jsou vypočteny reálné zpracovací náklady na výrobu odlitku. Výchozím 

souborem pro zpracování je Tabulka 14. 

Množství stanovuje technolog; čas definuje normovač na základě technologického postupu 

výroby; mzdová sazba, sazba energie a sazba VR (výrobní režie) jsou převzaty z Tabulky 19; 

mzdové náklady jsou součinem množství nebo času a mzdové sazby; energie je součinem 

množství a sazby energie; výrobní režie je součinem množství nebo času a sazby výrobní 

režie; celkem je součtem mzdových nákladů, energie a výrobní režie; celkem Kč je součtem 

všech hodnot ve sloupci celkem.  

Tabulka 22: Zpracovací náklady – odlitek – vlastní zpracování 

ZPRACOVACÍ NÁKLADY – ODLITEK   

 

ÚNS/ 

Pracoviště 

Množství/ 

Čas 

 

MJ 

 

Mzdová 

sazba 

Sazba 

energie 

Sazba 

VR 

Mzdové 

náklady 

Energie 

 

Výrobní 

režie 

Celkem 

 

Výroba formy válce 330.20/120 32,00 Nhod 188   1 500 6 016   48 000 54 016,00 

Ruční čištění z písku 330.31/141 2,00 Nhod 182   770 364   1 540 1 904,00 

Upalování nálitků 330.31/341 2,00 Nhod 182   770 364   1 540 1 904,00 

Normalizační žíhání 330.32 11,20 t    154 1 616 600 1 724,80 18 099,20 6 720 26 544,00 

Žíhání k odstranění pnutí 330.32 11,20 t    154 808 600 1 724,80 9 049,60 6 720 17 494,40 

Tryskání TKM 100 330.31/241 1,00 Nhod 182   770 182   770 952,00 

Broušení ANDROMAT 330.31/651 1,00 Nhod 182   2 060 182   2 060 2 242,00 

Broušení ruční 330.31/141 2,00 Nhod 182   770 364   1 540 1 904,00 

Broušení ploch  330.31/141 2,00 Nhod 182   770 364   1 540 1 904,00 

Zámečnické práce 330.31/141 2,00 Nhod 182   770 364   1 540 1 904,00 

Zkoušení 330.31                 3 000,00 

Celkem Kč             11 649,60  27 148,80   71 970 113 768,40 

5.2.1 Plánované vlastní náklady na výrobu poutního válce 

V následující Tabulce 23 jsou uvedeny nové plánované vlastní náklady na výrobu poutního 

válce.   
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Výchozím souborem pro zpracování je Tabulka 20 (náklady na výrobu modelu), Tabulka 11 

(materiálové náklady), Tabulka 12 (zpracovací náklady – opracování), Tabulka 21 

(zpracovací náklady – jádro) a Tabulka 22 (zpracovací náklady – odlitek).  

Tabulka 23: Plánované vlastní náklady na výrobu poutního válce 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

Náklady na výrobu modelu 
9
 celkem 13 550,00 Kč  

Jednicový materiál – nakupovaný 500,00 Kč 

Jednicové mzdové náklady 5 100,00 Kč 

Výrobní režie 7 950,00 Kč 

Materiálové náklady celkem 318 114,35 Kč 

Jednicový materiál – nakupovaný 62 370,35 Kč 

Jednicový materiál – tekutý kov 276 777,00 Kč 

Jednicový materiál – odpad -21 033,00 Kč 

Zpracovací náklady – opracování celkem 172 240,00 Kč 

Jednicové služby – vlastní 172 240,00 Kč 

Zpracovací náklady – jádro celkem  3 376,00 Kč 

Jednicové mzdové náklady 376,00 Kč 

Výrobní režie 3 000,00 Kč 

Zpracovací náklady – odlitek celkem  113 768,40 Kč 

Jednicové mzdové náklady 11 649,60 Kč 

Jednicová energie 27 148,80 Kč 

Jednicové služby – externí 3 000,00 Kč 

Výrobní režie 71 970,00 Kč 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 621 048,75 Kč 

5.2.2 Posouzení použití kalkulačních odpisů při výpočtu kalkulace  

Výpočtem rozdílu nově vypočtených vlastních nákladů výroby (viz Tabulka 23) a původních 

plánovaných vlastních nákladů výroby (viz Tabulka 15) vyplynulo, o kolik Kč budou nově 

vypočtené vlastní náklady výroby vyšší, resp. o kolik Kč bude nižší zisk ze zakázky výroby 

poutního válce, při zatížení plánovaných vlastních nákladů výroby kalkulačními odpisy.   

Výpočet: 621 048,75 – 612 458,75 Kč = 8 590 Kč 

Z výpočtu vyplývá, že v případě použití kalkulačních odpisů při výpočtu plánovaných 

vlastních nákladů na výrobu poutního válce bude zisk o 8 590 Kč nižší.  

Dále z Tabulky 17 vyplývá, že reálné celkové režijní náklady budou o celkovou výši ročních 

kalkulačních odpisů za NS 330 Slévárna 8 000 000 Kč vyšší než plánované režijní náklady 

pro rok 2013 uvedené v Tabulce 7. 

                                                

9 Započítán podíl nákladů na jednicový materiál, jednicové mzdové náklady a výrobní režii, model bude použit dvakrát. 
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Takto vypočtené zvýšení nákladů z důvodu použití kalkulačních odpisů není důvodem 

k odmítání výroby výrobků, které z tohoto důvodu budou produkovat nižší zisk nebo dokonce 

ztrátu. Používání kalkulačních odpisů má plnit funkci strategického pohledu na takto 

vypočtené rentability jednotlivých výrobků. Pokud se v dohledné době nepodaří Slévárně 

oceli VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. zajišťovat potřebnou rentabilitu 

i s promítnutím těchto kalkulačních odpisů, pak nemá vůbec žádný smysl investovat 

do obnovy používaného a již odepsaného hmotného investičního majetku, protože nebude 

zajištěna návratnost těchto investic. 
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ZÁVĚR 

Každé rozhodnutí v našem životě, zejména rozhodnutí ekonomického charakteru, spočívá 

ve srovnání přínosů určitého alternativního rozhodnutí a prostředků do něj vynaložených. 

V podnikové ekonomice se tyto vynaložené prostředky označují jako náklady, které pro 

firmu, jako jednu ze základních ekonomických jednotek, hrají klíčovou roli, neboť téměř 

každé manažerské rozhodnutí musí vycházet ze srovnání nákladů (kolik něco stojí) s výnosy 

(kolik z toho získáme).  

Náklady, které byly vynaloženy v souvislosti s konkrétními výkony, se zjišťují pomocí 

kalkulací. Kalkulace nákladů slouží jako podklad pro rozhodování o ceně nebo rozhodování 

o optimální skladbě produktového portfolia, jelikož se od správného rozhodnutí odvíjí 

dosahování zisku, což je základním cílem všech ekonomických subjektů. 

Kalkulace, zejména ve smyslu nákladové kalkulace, je v dnešní době považována za nejstarší 

a dnes také nejčastěji používaný nástroj hodnotového řízení. 

Kalkulacím je také věnována tato diplomová práce, ve které byly splněny všechny čtyři cíle 

z jejího zadání. 

První cíl práce „Definování teoretických zásad výpočtu kalkulací“ je vymezen v bodě dvě. 

Jsou zde vysvětleny základní pojmy teorie kalkulací, členění nákladů a pojetí nákladů 

v manažerském účetnictví. Je zde popsán kalkulační systém a jeho využití, kalkulační metody 

a kalkulační techniky.   

Druhým cílem je „Vymezení kalkulací cílových nákladů v odborné literatuře“. Tento cíl je 

plněn v třetím bodě diplomové práce. Kalkulace cílových nákladů je důležitým nástrojem 

řízení nákladů v předvýrobní etapě. Cílové náklady jsou v odborné literatuře popisovány jako 

maximální tolerovatelné náklady, které nemohou být překročeny. Pokud očekávané náklady 

převyšují náklady cílové, pak podnik hledá způsob, jak náklady snížit na úroveň nákladů 

cílových. 

Třetím cílem je „Analýza současného stavu zpracování kalkulací ve Slévárně oceli 

společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACINERY a.s.“, která je provedena ve čtvrtém bodě 

diplomové práce. Je zde popsána současná metodika výpočtů kalkulací ve Slévárně oceli 

společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACINERY a.s. a vypočtena kalkulace plánovaných 

vlastních nákladů výroby konkrétní zakázky – výroba poutního válce. 
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Hlavním cílem diplomové práce je „Návrh použití kalkulačních nákladů při výpočtu kalkulací 

cílových nákladů ve Slévárně oceli společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACINERY a.s.“. 

Tento cíl je splněn v bodě pět. Po prostudování dané problematiky v odborné literatuře 

a následném použití kalkulačních nákladů, konkrétně kalkulačních odpisů a jeho posouzení 

v tomto bodě navrhuji, aby byly při výpočtu kalkulací vlastních nákladů výroby ve Slévárně 

oceli společnosti VÍTKOVICE HEAWY MACHINERY a.s. používány kalkulační odpisy, 

které zajistí reálný pohled na výši vynaložených nákladů, a tím i na vykázaný hospodářský 

výsledek.  

Z provedeného výpočtu vlastních nákladů na výrobu poutního válce s použitím kalkulačních 

odpisů vyplývá, že tyto náklady budou o 8 590 Kč vyšší, než původní plánované vlastní 

náklady výroby vypočtené v kalkulaci této zakázky ve čtvrtém bodě diplomové práce. 

To znamená, že v případě použití kalkulačních odpisů při výpočtu plánovaných vlastních 

nákladů na výrobu poutního válce bude zisk o 8 590 Kč nižší, zakázka však bude stále 

zisková.  

Z výpočtu ročních kalkulačních odpisů je zřejmé, že reálné celkové režijní náklady NS 330 

Slévárna budou vyšší o celkovou hodnotu ročních kalkulačních odpisů 8 000 000 Kč, než 

plánované režijní náklady pro rok 2013. 

V praxi bude potřeba nejprve vypočítat kalkulaci plánovaných vlastních nákladů výroby 

s použitím účetních odpisů a následně kalkulaci plánovaných vlastních nákladů výroby 

s použitím kalkulačních odpisů.  

Vypočtené zvýšení nákladů u zakázky – výroba poutního válce a také celkových reálných 

režijních nákladů NS 330 Slévárna z titulu kalkulačních odpisů není důvodem k odmítání 

zakázek, které budou z tohoto důvodu vytvářet nižší zisk nebo mohou být i ztrátové. 

Používání kalkulačních odpisů má plnit funkci strategického pohledu na takto vypočtené 

rentability jednotlivých výrobků. Pokud by se v dohledné době nepodařilo Slévárně oceli 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. zajišťovat potřebnou rentabilitu i s použitím těchto 

kalkulačních odpisů, pak by nemělo vůbec žádný smysl investovat do obnovy používaného 

a již odepsaného hmotného investičního majetku, protože nebude zajištěna návratnost těchto 

investic. 
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Příloha 1: Organizační struktura VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. [25]  
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Příloha 2: Plán jednicových nákladů NS 330 Slévárna na rok 2013 [30]  

PLÁNOVANÉ JEDNICOVÉ NÁKLADY NS 330 SLÉVÁRNA NA ROK 2013 

Druh nákladu Plán v tis. Kč 

Jednicové mzdové náklady celkem 21 955 

Jednicové mzdy 16 282 

Odvody z jednicových mezd 5 673 

Jednicový materiál 247 004 

Nakupovaný materiál 65 989 

Spotřeba vlastních polotovarů (předávky mezi NS) 209 074 

Odpad -28 059 

Jednicové náklady na energii 14 314 

Plyn dálkový technologický  14 314 

Jednicové náklady na přepravné 1 200 

Ostatní jednicové náklady  1 320 

Interní zúčtování 1 200 

Zásobovací přirážka jednicová 120 

Jednicové služby, kooperace 65 937 

Služby související s jakostí 6 530 

Ostatní služby a kooperace 59 407 

Jednicové náklady celkem 351 730 
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Příloha 3: Plán režijních nákladů NS 330 Slévárna na rok 2013 v členění podle ÚNS [30]  

DRUH NÁKLADU 

NS 330 

CELKEM 
PLÁNOVANÉ REŽIJNÍ NÁKLADY NA ROK 2013 v tis. Kč  

v tis. Ks 
ÚNS 

330.10 

ÚNS 

330.20 

ÚNS 

330.31 

ÚNS 

330.32 

ÚNS 

330.90 

Spotřeba materiálu a energie 37 886 2 762 14 834 17 443 0 2 847 

Spotřeba materiálu včetně nakupovaných výrobků 16 708 840 4 300 10 368  0 1 200 

Spotřeba energie 20 698 1 922 10 534 7 075 0 1 167 

Spotřeba paliva 480  0 0 0 0 480 

Účetní odpisy dlouhodobého HM a NM 15 612 282 6 528 3 360 5 440 2 

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku 15 612 282 6 528 3 360 5 440 2 

Osobní náklady 33 008 4 447 14 396 8 237 0 5 928 

Mzdové náklady 23 407 3 154 10 209 5 841 0 4 203 

Odvody z mezd 7 959 1 073 3 471 1 986 0 1 429 

Sociální náklady 1 642 220 716 410 0 296 

Výdaje a služby 38 748 4 805 15 554 8 415 1 279 8 695 

Opravy a udržování 18 300 630 9 818 6 875 485 492 

Ostatní tvorba rezerv, dohadné položky na tvorbu rezerv 700  0  0 0  0 700 

Cestovné 60 8 0 0 0 52 

Přepravné 1 800 0 360  0  0 1 440 

Služby spojů 96 0 0 0 0 96 

Nájemné, leasing 4 728 3 834 744 0   150 

Náklady na jakost 1 640 10 546 12 72 1 000 

Ostatní výdaje a služby - detail níže 11 424 323 4 086 1 528 722 4 765 

Daně a poplatky 245 45 47 92 0 61 

Daň z nemovitostí 184 45 47 92 0 0 

Daně ostatní a poplatky 61 0 0  0 0 61 

Jiné provozní náklady 452 0 0 0 0 452 

Ostatní provozní náklady 452 0 0 0 0 452 

Zásobovací přirážka režijní (k režijnímu materiálu) 45 2 11 29 0 3 

CELKEM PLÁNOVANÉ REŽIJNÍ NÁKLADY NA ROK 2013 125 996 12 343 51 370 37 576 6 719 17 988 

 

Ostatní výdaje a služby 11 424 323 4 086 1 528 722 4 765 

    Služby související s ochranou životního prostředí 1 816 25 900   20 871 

    Obchodně technické služby 924 0 0 64 0 860 

    Školení 80     0   80 

    IT služby 1 692   36 36 30 1 590 

    Úklidové služby, desinfekce, deratizace 720 8       712 

    Strážní služby  312         312 

    Ostatní služby výrobní povahy 3 140 50 1 350 1 130 300 310 

    Ostatní služby 2 740 240 1 800 298 372 30 
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Příloha 4: Kalkulační vzorec podle činností (aktivit) – vlastní zpracování 

KALKULAČNÍ VZOREC NS 330 SLÉVÁRNA 

Výroba modelu   

1. Jednicový materiál Nakupovaný materiál potřebný pro výrobu modelu. 

2. Jednicové mzdové náklady 

Mzdové náklady výrobních dělníků ÚNS 330.10, které zahrnují tarifní 

mzdu a ostatní součásti mzdy jako jsou příplatky ke mzdě, odměny a 
prémie, zákonné sociální a zdravotní pojištění. 

3. Výrobní režie Podíl režijních nákladů ÚNS 330.10. 

Materiálové náklady 
 

4. Jednicový materiál   

    – nakupovaný materiál Nakupovaný materiál potřebný pro výrobu jádra a forem. 

    – tekutý kov 

Jedná se o vnitropodnikovou předávku tekutého kovu z NS 320 

Ocelárna. Oceňuje se vnitropodnikovou předací cenou podle platného 

vnitropodnikového ceníku jednotlivých jakostí ocelí za tunu tekuté oceli.    

    – odpad 
Odečet nákladů za šrot oceněný vnitropodnikovou předací cenou podle 

platného vnitropodnikového ceníku za tunu šrotu. 

Zpracovací náklady – opracování   

5. Jednicové služby 

Náklady na opracování odlitku v NS 370 Těžká mechanika – Obrobna. 

Jedná se o vnitropodnikovou předávku vlastních služeb oceněnou 

vnitropodnikovou předací cenou. 

Zpracovací náklady – výroba jádra   

6. Jednicové mzdové náklady 

Mzdové náklady výrobních dělníků ÚNS 330.20, které zahrnují tarifní 

mzdu a ostatní součásti mzdy jako jsou příplatky ke mzdě, odměny a 
prémie, zákonné sociální a zdravotní pojištění. 

7. Výrobní režie Podíl režijních nákladů ÚNS 330.20. 

Zpracovací náklady – odlitek    

8. Jednicové mzdové náklady 

Mzdové náklady výrobních dělníků ÚNS 330.20, ÚNS 330.31 a ÚNS 

330.32, které zahrnují tarifní mzdu a ostatní součásti mzdy jako jsou 

příplatky ke mzdě, odměny a prémie, zákonné sociální a zdravotní 

pojištění. 

9. Jednicové náklady na energii 
Plyn dálkový technologický – spotřeba zemního plynu pro vytápění 

žíhacích pecí.     

10. Jednicové služby Zkoušení odlitku – externí služba. 

11. Výrobní režie Podíl režijních nákladů ÚNS 330.20, ÚNS 330.31 a ÚNS 330.32. 

 VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY  = Σ (1. – 11.) 

 


