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Anotace 

 

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu kalkulačních metod a jejich využití. 

Zhodnotit  teoretické názory a stanoviska na danou problematiku a uvést vlastní názor 

podložený argumenty na danou problematiku. 

 

Anotation 

 

Das Ziel dieser Bakalararbeit ist die Analyse der Kalkulationsmethoden und der 

Möglichkeiten der Ausnutzung durchzuführen. Die theoretische Ansichten und 

Stellungnahmen zum Thema bewerten und eigene Ansicht mit Argumente zu dieser 

Problematik anzuführen . 
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Úvod 

 

Úspěch každého podnikatelského subjektu, zejména v tržním hospodářství, závisí mj. 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 jednotky, 

vytvořené podnikatelskou činností. Každý podnikatel, každý manažer by měl znát, za kolik 

vyrábí své výrobky, nebo kolik jej stojí poskytování služeb. 

 

Kalkulace nákladů je jedním z informačních systémů podniku, který slouží podobně jako 

účetní systém a rozpočetnictví podnikového řízení.Kalkulací se rozumí výpočetní postupy, 

kterými se stanová náklady na jednotky, které jsou předmětem podnikatelské činnosti, tj. 

výroby výrobků a poskytování služeb. Kalkulace patří k nezastupitelnému nástroji pro 

řízení výkonů stejně jako účetnictví pro řízení podniku a jeho útvarů. 

 

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu kalkulačních metod a jejich využití. 

Zhodnotit  teoretické názory a stanoviska na danou problematiku a uvést vlastní názor 

podložený argumenty na danou problematiku. 
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1 Náklady 

Náklady lze vymezit jako účelové a účelné vynaložení prostředků a práce 

vyjádřené v peněžní formě. Ve znaku účelovosti se zdůrazňuje výkon se 

specifickou užitečností. Ve znaku účelnosti se zdůrazňuje proces vynakládání 

nákladů a zhotovení výkonů s odpovídající ekonomickou racionalitou. Z toho 

vyplývá, že hodnocení a řízení nákladů nemůže být záležitostí jen určitého 

momentu, ale musí prolínat celým procesem průběhu nákladů, od vkladů 

výrobních činitelů přes transformační proces až po zhotovení finálních výrobků. 

[1] 

 

Náklady jsou snížení ekonomického prospěchu během účetního období, ve 

formě snížení aktiv ( peněžních i nepeněžních ) nebo ve formě vzniku závazků ( 

zvýšení dluhu ). Náklady snižují  hospodářský výsledek běžného roku a tím i 

vlastní kapitál jiným způsobem než odčerpáním vlastníky. Náklady jsou 

vyjádřeny v peněžních jednotkách. U nákladů je rozhodující okamžik skutečné 

spotřeby.Náklady podniku jsou podstatně složitější než výdaje podniku. Je to 

dáno tím. Že se v něm neodráží jen moment skutečného vynaložení prostředků 

podniku a jejich uplatnění jako jednotlivých druhů výrobních činitelů, ale plná 

složitost daného procesu, uskutečňovaná v celém intervalu zhotovování výrobku. 

Náklady mají procesní charakter a lze jej vymezit třemi vzájemně podmíněnými 

složkami:[1] 

- vstupními výrobními činiteli 

- vlastním transformačním procesem 

- konečnými finálními výkony 

Vysvětlení toho, co jsou náklady a jak je lze členit je základním předpokladem pro správné 

používání a tvorbu kalkulací. Rozdílná povaha nákladů také zapříčinila vznik různých 

přístupů k jejich kalkulování.  

 

Přímé náklady  

Jsou náklady, které jsou přímo přiřaditelné k jednotlivým výkonům (výrobkům, službám) 

bez jejich soustřeďování a dalšího rozpočítávání. Patří zde přímý materiál, přímé mzdy a 

ostatní přímé náklady. [3] 
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Jednicové náklady 

Vznikají v přímé souvislosti s tvorbou konkrétních výkonů (s výrobou výrobků), které 

jsou výkonem vyvolány.Souvisí s konkrétním výkonem (výrobkem) nebo jeho částí, jehož 

výroba probíhá v daném útvaru (auto – karosérie, dveře, klika). [3] 

 

Nepřímé náklady 

Nepřímými náklady se  rozumí náklady, které nelze přímo přiřadit konkrétnímu projektu, 

ale které vznikly v organizaci v souvislosti s řešením projektu a jsou doloženy účetním 

systémem organizace je nutné je určitým způsobem rozpočítávat. Řadí se sem náklady, 

které nejsou v rámci projektu považovány (a účtovány) za náklady přímé.[3] 

 

Variabilní náklady 

Variabilní náklady jsou takové náklady, které jsou závislé na objemu výroby. Existují 

náklady proporcionální a dále pod proporcionální (zde se jedná o smíšené náklady, které 

mají jak fixní tak variabilní složku. a nad proporcionální náklady. Pod proporcionální 

náklady rostou zpomalujícím se tempem (typicky náklady na elektrickou energii, na 

údržbu strojů apod.)Nad proporcionální náklady rostou rychlejším tempem, než objem 

výroby. Může jít o mzdy za práci přesčas. [3] 

 

 

Režijní náklady 

Jsou to náklady, které nejsou přímo přiřaditelné výkonu Jedná se 

typicky o režijní materiál, režijní výrobní mzdy (např. mzdy mistrů), správní a odbytovou 

režii. Náklady, které nepatří do nákladů jednicových jsou náklady režijními. 

Režijní náklady se dále člení dle jejich původu obvykle na výrobní režii, správní režii a 

odbytovou režii. [3] 
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2 Kalkulace 

2.1 Definice  kalkulace 

Slovo kalkulace je odvozeno z latinského calculare. To znamená počítat, 

vypočítat, propočítat. V obecném smyslu se výraz kalkulace používá pro 

vyjádření různých výpočtů nebo propočtů. 

Kalkulace je chápána jako základní a nezastupitelná informace o vlastních 

nákladech na jednotky, vytvořené podnikatelskou činností. Každý podnikatel, 

každý manažer by měl znát, za kolik vyrábí své výrobky, nebo kolik jej stojí 

poskytování služeb.  

Intenzita potřeby kalkulací a jejich podrobnost závisí na dvou faktorech, a to na 

vnitřních podmínkách podniku a na pozici podnikových produktů na trhu. Pokud 

podnik prožívá období konjunktury, zpravidla se nekladou na kalkulaci tak 

přísné požadavky a podnikový management se často spokojí jen s omezeným 

rozsahem informací o nákladech na podnikové výkony. Naopak v období 

hospodářské recese, kdy se podnik dostává do složitější situace, podnikový 

management obrací pozornost k analýzám vlastních nákladů výkonů. Snaží se 

odhalit příčiny jejich nevhodné struktury, srovnává výši jednotlivých položek 

nákladů s konkurenčními podniky a přijímá opatření ke zlepšení této situace.[3]  

 

Kalkulace vlastních nákladů 

Kalkulaci vlastních nákladů chápeme jako činnost, kterou se vypočítávají, 

stanovují nebo zjišťují a v určité struktuře vykazují vlastní náklady výrobků, 

prací a služeb, které jsou druhově,  objemově a jakostně přesně vymezeny. [3] 

 

Pro vymezení  pojmu kalkulace vlastních nákladů jsou rozhodující tři prvky: 

a) výrobky, polotovary vlastní výroby, práce a služby, které představují 

objekty kalkulace nákladů 

b) vlastní náklady vyvolané konkrétními nositeli, které představují obsah 

kalkulace nákladů 

c) struktura nákladů, v níž se vlastní náklady pomocí kalkulací vykazují, 

struktura vlastních nákladů představuje formu kalkulace vlastních nákladů [3] 
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2.1  Klasifikace kalkulací vlastních nákladů z hlediska času 

 

Podle toho kdy se sestavuje rozlišujeme:[3] 

2.1.1 Předběžná kalkulace 

Sestavují se před zahájením výrobního procesu. Stanovují kolik budou činit vlastní 

náklady jednotlivých výkonů ( výrobků, prací a služeb ).Dávají představu o budoucí výši 

nákladů. Za určitých podmínek ukazují přímo úkol v nákladech. K předběžné kalkulaci 

patří:[3] 

- kalkulace operativní,  

- kalkulace plánová,  

- kalkulace propočtová  

 

Operativní kalkulace -  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 operativních norem pro jednotlivé spotřební a 

pracovní operace. Operativní norma je úkolem ve spotřebě zdrojů pro výrobu konkrétního 

výrobku výrobního nebo jiného výkonného útvaru, ukládaným pro dané konkrétní 

podmínky. Změna těchto podmínek vede ke změně a přepočtu kalkulace. Proto se 

operativní kalkulace považuje za kalkulaci okamžikovou.Technicky zdůvodněné operativní 

normy lze stanovit odpovědně pouze pro jednicové a současně přímé náklady. Proto je 

operativní kalkulace nástrojem krátkodobého řízení zejména přímých nákladů. Výpočet 

přímých nákladů lze zjednodušeně vyjádřit vztahem: [2] 

pn 
s, v 

= OPN 
s, v 

* SC 
s 
(5)  

pn 
s, v 

....... přímý náklad s-tého druhu nákladu pro v-tý výrobek [Kč/jed v]  

 

OPN 
s, v 

..... operativní norma spotřeby s-tého druhu nákladu pro v-tý výrobek [jed s-tého 

druhu nákladu / jed v]  

SC 
s 
........skutečná cena s-tého druhu nákladu [Kč / jed s-tého druhu nákladu] k okamžiku 

sestavení kalkulace  

 

Operativní kalkulace se využívá při:  
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-  zadávání nákladového úkolu výrobním útvarům a při kontrole jejich plnění 

- kontrole zajištěnosti ročního plánu nákladů, kdy se provádí porovnání kalkulace    

operativní s roční plánovou kalkulací a zjišťují odchylky v jednotlivých časových 

obdobích (např. měsících nebo čtvrtletích). Obecně platí, že v ročním období by se měla 

celková odchylka operativní od plánové kalkulace rovnat nule. [2] 

 

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

výrobku v plánovacím období. Navazuje na plán nákladů podniku. Vychází tedy z 

výrobních technologických a organizačních podmínek známých v období sestavování 

plánu. Je průměrným úkolem v nákladech na určitý časový úsek ( např.rok, čtvrtletí, 

měsíc). Je proto nástrojem intervalového řízení. Podnik v tržních podmínkách stanoví úkol 

sám pro sebe a může ho změnit, když se ukáže změna vhodnou. Plánová kalkulace tedy 

obsahuje i změnu, vyplývající ze změny věcných podmínek (změna technologie, změna 

velikosti série, změna plánových norem). Taktéž i časový interval, pro který je kalkulace 

sestavována mnohdy odráží výrobní cyklus (např. určité dávky, výrobní série). V 

zakázkové výrobě se plánová kalkulace sestavuje na období dané předpokládaným trváním 

zakázky. Sestavuje se na základě tzv.plánových norem, které jsou úkolem ve spotřebě 

zdrojů pro výrobní a ostatní výkonné útvary na celé plánovací období. Plánové normy jsou 

sestaveny pro jednicové a současně přímé náklady (může se jednat o spotřební normy, 

časové normy, výkonové normy). 

Výpočet přímých nákladů lze zjednodušeně vyjádřit vztahem:[2] 

 

pn 
s, v 

= PLN 
s, v 

* PLC 
s 
 

pn 
s, v 

....... přímý náklad s-tého druhu nákladu pro v-tý výrobek [Kč/jed v]  

PLN 
s, v 

..... plánová norma spotřeby s-tého druhu nákladu pro v-tý výrobek [jed s-tého 

druhu nákladu / jed v]  

PLC 
s 
........plánová cena s-tého druhu nákladu [Kč / jed s-tého druhu nákladu]  

pro období platnosti plánové kalkulace  

Nejsou–li v podniku vytvořeny plánové normy, potom k sestavení plánové kalkulace se 

používá tzv. výchozí kalkulace, kterou může být: [3] 

- výsledná kalkulace výchozího období (např. minulého roku),  

- plánová kalkulace výchozího období (např. minulého roku),  

- operativní kalkulace platná v době sestavování plánové kalkulace.  
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Tento způsob je nejvýhodnější, ale tam, kde neexistují plánové normy, jsou zřídka k 

dispozici normy operativní.  

Plánová kalkulace je využívána: [3] 

- pro sestavení plánu nákladů podniku v oblasti jednicových nákladů na určité období.  

 

Např. roční plán nákladů pro jednotlivé položky jednicových nákladů lze stanovit dle 

vztahu:  

        pn 
s, v 

= PLN 
s, v 

* PLC 
s
 

 

  PLJN s … plánované s-té jednicové náklady v ročním plánu nákladů (Kč)  

PKJN s,v…roční plánová kalkulace s-tého druhu jednicových nákladů v-tého výrobku 

(Kč/měr.jed výrobku)  

PLQ v … roční plánová výroba v-tého výrobku (měr.jed.výrobku)  

 

Obdobně se sestaví plán jednicových nákladů na kratší období a to pronásobením roční 

plánové kalkulace plánem výroby za požadované období (např.měsíc nebo čtvrtletí), za 

předpokladu, že se nemění roční plánová kalkulace jednicových nákladů. V případě, že 

dochází ke změně  technologických podmínek a plánových cen v rámci čtvrtletí, potom se 

pro výpočet plánu nákladů musí nejdříve přepočíst i plánová kalkulace. Plánová kalkulace 

je využívána jako nástroj kontroly hospodárnosti výrobků i útvarů. Plánová kalkulace je 

tak porovnávací základnou pro hodnocení skutečně naběhlých nákladů na výrobek a 

východiskem pro hodnocení hospodárnosti činnosti útvaru. Princip hodnocení 

hospodárnosti naběhlých nákladů spočívá obecně v porovnání předem stanovených 

nákladů na výrobek ( tj. plánové kalkulace) nebo útvar (tj. plán nákladů útvaru na dané 

období) se skutečně vynaloženými náklady na výrobek (tj.výslednou kalkulací) nebo útvar 

(skutečnými náklady za středisko). Jsou vyčísleny odchylky a jsou podrobeny analýze 

příčin jejich vzniku s navazujícími opatřeními. Tato činnost by měla probíhat v podniku 

průběžně a odchylky by měly být vypočítávány ke stálému základu. Proto v tomto případě 

nejvhodnější porovnávací základnou pro hodnocení hospodárnosti by měla být roční 

plánová kalkulace nákladů.[2] 

 
Propočtová kalkulace - se sestavuje u nových nebo inovovaných výrobků. Vyjadřuje 

předběžně stanovené náklady kalkulační jednice. Tato kalkulace má v tržních 
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podmínkách zcela zásadní význam. Sestavuje se v podmínkách, kdy nejsou ještě k 

dispozici přesné normy, a kdy by jejich sestavení bylo nehospodárné. Podnik má 

maximálně k dispozici normy (normativy, kalkulace) podobných výrobků.  

Kalkulace mají zásadní význam pro základní rozhodovací úlohy - zda vyrábět nový 

(inovovaný) výrobek, zda pořídit nové výrobní zařízení a jiné investiční majetkové složky. 

Propočtová kalkulace má vazbu na hodnocení ekonomické efektivnosti vkladu prostředků s 

dlouhodobým účinkem.  

Má rozhodující význam v etapě před vlastní výrobou. Během vlastního technického 

rozvoje se sestavují vícekrát postupně zpřesňované propočtové kalkulace až do schválení 

výrobku do výroby, po ověření prototypu, někdy až po ověřovací sérií. 

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

realizační ceny, která je mírou únosnosti výroby nového (inovovaného) výrobku. Proto 

se mnohde (např. v Japonsku) odvozuje limit propočtové kalkulace od žádoucí, běžné, 

očekávané prodejní ceny.  

Propočtová kalkulace má velký význam i pro cenová rozhodování, protože taková 

rozhodnutí je třeba učinit s určitým předstihem, kdy ještě nejsou k dispozici podrobné 

operativní normy (kalkulace). Typickým příkladem je podávání nabídky do veřejné 

soutěže (o získání zakázky), která musí obsahovat i závaznou cenu.  

U neopakovatelných výrobků bývá propočtová kalkulace často jediným hodnotovým 

měřítkem. Ve srovnání s jinými předběžnými kalkulacemi, má propočtová kalkulace menší 

přesnost. Její význam je však nezastupitelný, protože je podkladem pro rozhodnutí s 

dlouhodobým účinkem. Proto kalkulace by měla obsahovat úplné vlastní náklady, aby 

mohla sloužit jako dlouhodobý nákladový limit pro technickou přípravu výroby a tím i pro 

budoucí operativní kalkulaci. Současně je propočtová kalkulace nákladovým limitem i pro 

plánovou kalkulaci.  

Propočtová kalkulace je využívána:  

 - pro řízení hospodárnosti, protože jak již bylo uvedeno výše představuje horní nákladový 

  limit pro operativní i plánovou kalkulaci.  

- pro řízení ekonomické efektivnosti. Parametry a vlastnosti nového (inovovaného) 

výrobku 

 musí odpovídat potřebám uživatelů a cena (tvořená např. na základě propočtové 

kalkulace)  

 musí být srovnatelná s cenami jiných výrobců. Je přitom nutno nejen předvídat výši 

nákladů  
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a ceny, ale také výši zisku, která ovlivňuje budoucí efektivnost výroby nového výrobku 

(nebo  

investic). [2] 

 

2.1.2 Výsledná kalkulace 

 

Výsledná kalkulace -  vyjadřuje průměrné skutečné náklady kalkulační jednice po jejím 

dokončení za určité období. Sestavuje se po skončení výrobního procesu ( za určité 

období, po skončení výroby určitého výrobního příkazu – zakázky na zhotovení přesně 

určeného počtu výrobků ).  Výsledná kalkulace je okamžiková, jestliže zachycuje 

skutečné náklady na výrobek za kratší období než je měsíc. Může se jednat např. o 

kalkulaci na tavbu oceli, směnu, den, dekádu (10 dní). Ta bývá většinou zaměřena na 

zjištění jednicových nebo významných variabilních nákladů (jednicových i režijních) na 

výrobek.  

Okamžiková kalkulace také nemá přímou vazbu na účetnictví, ale na operativní evidenci o 

výrobě. Okamžiková kalkulace slouží k operativnímu a rychlému hodnocení 

hospodárnosti vynakládaných nákladů (obvykle porovnáním s operativní kalkulací, která 

má rovněž okamžikový charakter) a tím i k řízení. 

V tržních podmínkách platí zásady pro využití výsledné kalkulace:  

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

dobu se předpokládá opakovanost výroby, tím větší význam pro usměrňování 

hospodárnosti má předběžná kalkulace (především operativní ).  

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

výrobou, tím více roste význam výsledné kalkulace. [2] 

 

2.2 Vztah kalkulace k ostatním subsystémům ekonomickým informacím 

 
V poslední době se zejména zdůrazňuje mnohostranné využití kalkulací na všech úrovních 

řízení, a to ve spojení s účetnictvím a rozpočetnictvím. Respektujeme dva základní 

přístupy k zachycování hospodářských jevů:[2] 

V čase -  zajišťuje účetnictví a rozpočetnictví 

Na jednotku – to je úkolem kalkulace 
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Kalkulace tvoří relativně samostatný subsystém ekonomických informací, který velmi 

těsně souvisí s účetnictvím a rozpočetnictvím. Výsledná kalkulace s účetnictvím 

nezachycuje kalkulace nákladů na jednotku, ale přejímá je z účetnictví. Ve výsledné 

kalkulace nejde o zpracování primárních nákladů ( přímo z dokladů ), ale o sekundární 

zpracování nákladů z účetních záznamů. Předběžná kalkulace poskytuje účetnictví 

nezbytné podklady pro výpočet a předem stanovených nákladů na výkony jednotlivých 

činností. Oboustrannou spojitost má předběžná kalkulace s rozpočetnictvím. Do 

předběžné kalkulace se z rozpočetnictví přejímají jen režijní náklady. Přímé náklady se 

stanoví na základě technickohospodářských norem platných pro dané kalkulační jednice. 

Kalkulace slouží v ekonomickém řízení pro potřeby oceňování, srovnání, rozbor a 

kontrolu.[6] 

 

2.3 Kalkulační jednice 

 

Vyjadřuje určitý výkon, vymezený měrnou jednotkou (ks, t, tkm, GJ,m2 apod.), místem 

vzniku a  druhem, na který se stanoví nebo zjišťují vlastní  náklady a další hodnotové 

veličiny.Příklad kalkulační jednice pro homogenní výrobu s jedním druhem výkonu: [3] 

Druh: pára  

 Měrná jednotka: 1Nm
3 

 

 Místo vzniku: Teplárna Dětmarovice, kotel č.1  

 

Příklad kalkulační jednice pro heterogenní výrobu s více druhy výkonu:  

Druh: světlé pivo 10°, lahvové  

světlé pivo 12°, lahvové, pro tuzemsko  

světlé pivo 12°, lahvové, pro export  

 

Měrná jednotka: 1 hl  

Místo vzniku: Pivovar Nošovice, varna č. 1  

 

Identifikační znak „místo vzniku“ kalkulační jednice má svůj význam ve vnitřním řízení 

hospodárnosti podniku. Mnohdy vznikají stejné výkony na různých výrobních zařízeních, 

které mohou být též zařazeny v různých střediscích ekonomické struktury podniku. Při 

hodnocení ekonomické úspěšnosti jednotlivých středisek je potřeba znalosti kalkulace 
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nákladů jejich výkonů s ohledem na náklady příslušných středisek, které jsou různé. Také 

je důležitá informace o tom, který výrobek má nižší a který vyšší náklady. Pro využití 

kalkulací v oblasti tvorby cen však nelze respektovat místo vzniku výrobků a tím i jejich 

odlišné náklady. Odběratel nebude ochoten zaplatit za výrobek vyšší cenu jen z toho 

důvodu, že stejný výrobek má vyšší náklady v důsledku např. novějšího výrobního 

zařízení. Z této skutečnosti vyplývá, že pro cenové účely mohou být v podniku definovány 

kalkulační jednice jinak, než pro potřeby řízení a hodnocení hospodárnosti. [5] 

Definování kalkulační jednice ovlivňuje do značné míry vypovídací schopnost kalkulací. 

Je nutno si uvědomit, že počet definovaných kalkulačních jednic znamená i stejný počet 

kalkulací, které jsou k dispozici pro jejich využití v ekonomickém řízení. Je vhodné proto 

volit optimální detail výrobků, na které se kalkulace sestavují. Příliš malý počet kalkulací 

např. nedostačuje k využití pro tvorbu prodejních cen a stanovení poměrně přesného 

nákladového úkolu pro dané středisko, příliš velký počet kalkulací je náročný na jejich 

sestavování a samotnou práci s nimi (i při využití výpočetní techniky při jejich tvorbě). Při 

velkém množství výrobků (např. válcovny profilů, tažírny drátů, šroubárny, kde mohou 

řádově vznikat až tisíce různých detailních výrobků) je proto vhodné vytvářet skupiny 

detailních výrobků - tzv. kalkulační skupiny, podle kritéria stejného, eventuelně 

podobného technologického procesu, chemického složení, tvaru a rozměru výrobků (a tím 

i nepříliš rozdílné nákladovosti), na které se budou sestavovat kalkulace nákladů (např. 

trubky z ušlechtilé oceli o průměru od 40 – 80 mm, trubky z ušlechtilé oceli o průměru od 

81 – 100 mm) .  

 

2.4 Kalkulované množství 

 

Představuje počet výkonů podniku – kalkulačních jednic, pro něž se stanoví nebo zjišťují 

najednou vlastní náklady .  

Souvisí s časovým obdobím za které se sestavují kalkulace nákladů a hromadným či 

zakázkovým charakterem výroby.  

U hromadné výroby se kalkulace nákladů sestavují za nebo pro pravidelný, vesměs 

kalendářní časový interval: např. měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok. Proto kalkulované množství 

v tomto případě je objem výkonů jednotlivých kalkulačních jednic za období zpracování 

kalkulací, tedy např. měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok. [7] 
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Zakázková výroba je svým charakterem z časového hlediska neperiodická, protože 

jednotlivé zakázky obsahují různý počet a strukturu výrobků a tedy i kalkulačních jednic. 

Proto kalkulované množství v tomto případě je objem výkonů za období trvání zakázky. 

Např. trvá-li zakázka 7 měsíců, potom kalkulované množství je objem výkonů za období 7 

měsíců. [7] 

 Ke kalkulovanému množství kalkulačních jednic za určité období musí být v kalkulaci 

přiřazeny náklady za nebo pro stejné období !!! [3] 

 

2.5 Kalkulační vzorec 

 

Představuje systematické setřídění nákladových položek v kalkulaci tak, aby bylo možné 

určit vlastní náklady na kalkulační jednici. V centralizovaném modelu hospodaření byla 

stanovena povinnost sestavovat kalkulace nákladů dle výrobních oborů a byly stanoveny 

podrobné tzv. oborové kalkulační vzorce pro potřeby plánování a statistického vykazování 

hospodářských ukazatelů (např. pro výrobu potravinářskou, textilní, hutní apod.). 

 Bylo rovněž stanoven pevný způsob vyčíslení výše nákladů na pevně definovanou 

kalkulační jednici. S takto získanými údaji se však nepracovalo směrem k podpoře 

rozhodování a optimalizaci vztahu: objem výkonů - náklady- výnosy – zisk. 

V současnosti je ve výlučné pravomoci podnikatelských subjektů rozhodování o samotné 

tvorbě kalkulací, kalkulačním vzorci, používaných druzích kalkulací, obsahu nákladových 

položek a rozsahu využívání kalkulací.  Pro účely ocenění nedokončené výroby a výkonů, 

vyrobených pro vlastní potřebu podniku (aktivované výkony), je nutno mít k dispozici 

kalkulaci cen těchto výkonů. Výše jejich ocenění ovlivňuje výsledek hospodaření a daňový 

základ, které mohou být předmětem kontroly ze strany finančního úřadu.  

 

 

 

2.6 Typový kalkulační vzorec  

 

Jako příklad kalkulačního vzorce je uveden tzv. typový kalkulační vzorec, který 

předepisovala vyhláška č.21/90 Sb., o kalkulaci, která byla v r. 1992 zrušena Zákonem o 

účetnictví. Tento kalkulační vzorec nebo jeho modifikace jsou používány dosud v 

některých podnicích.. 
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Typový kalkulační vzorec má obecný charakter. Znamená to, že je možné jej použít pro 

libovolný obor podnikatelské činnosti (výrobní, obchodní činnost, služby ). Výhodou takt 

konstruovaného kalkulačního vzorce je jeho univerzálnost a možnost porovnávání 

kalkulací teoreticky všech výkonů, což vyhovovalo podmínkám centrálního řízení 

ekonomiky. Obr.1 

Vyskytují se zde kalkulační položky, které obsahují nákladové druhy s různým vztahem k 

výkonům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 1. Typový kalkulační vzorec 

 

Náplň položek kalkulačního vzorce: 

1. PŘÍMÝ MATERIÁL 

- surovina základní materiál, který tvoří podstatu výrobku nebo přispívá k tvorbě 

podstatných vlastností 

- spotřební norma * ceník 

- zahrnujeme sem i výrobní obaly, pokud jejich hodnotu můžeme jednoduchým 

způsobem vyčíslit na KJ 

2. PŘÍMÉ MZDY 

- mzdy výrobních dělníků za dopracovaný čas 

- příplatky, prémie, odměny, vztahující se k těmto mzdám a lze je jednoduše vyčíslit na 

KJ 

3. OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY 

- zákonné pojištění ke mzdám výrobních dělníků (35% k 524) 

- také opotřebení speciálních nástrojů, spotřeba technologického paliva a energií 
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4. VÝROBNÍ REŽIE 

- náklady, které souvisí s provozem, s výrobou  

- např. spotřeba formulářů, olejů, mazadel, tiskopisů 

           mzdy pomocných dělníků, služby, opravy a udržování, všechny energie, telefonní 

poplatky, 

           opotřebení výrobních strojů 

5. SPRÁVNÍ REŽIE 

- náklady, které souvisí s řízením a správou podniku (tiskopisy, mzdy, spotřeba energií, 

opravy a udržování) 

6. ODBYTOVÉ NÁKLADY 

- souvisí se skladováním, uzavíráním kupních smluv, prodejem a expedicí 

 

V kalkulačním vzorci jsou dvě základní skupiny nákladů: 

• náklady přímé (přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady) 

• náklady režijní (nepřímé náklady) jsou společně vynakládané na celé kalkulované 

množství. Výrobků nebo zajištění chodu celého podniku, které není možné stanovit na KJ 

přímo, nebo jejichž určování by bylo nehospodárné. Na jednotlivé výrobky se režijní 

náklady zúčtují nepřímo prostřednictvím přirážek podle určitých klíčů. Hranice mezi 

přímými a nepřímými náklady je relativní! Režijní náklady představují značnou část 

celkových nákladů a jejich podíl dále narůstá!!! Je tedy nutné řídit jejich vývoj a stanovit 

úkoly (limity) pro snižování. 

 

2.7 Využití kalkulací 

 

Předmětem výrobní činnosti podnikatelského subjektu jsou: [2] 

      - výrobky, práce a služby určené pro trh,  

      - výrobky, práce a služby určené pro vnitropodnikovou spotřebu.  

 

Využití kalkulací v manažerském řízení je velice mnohostranné. Zejména o kalkulacích 

nákladů finálních výkonů, ale i polotovarů, činností, dílčích aktivit a operací lze říci, že 

jsou zřejmě informačním nástrojem s nejširším spektrem použití: 
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- ve formě vnitropodnikových cen umožňují zobrazit vztahy mezi odpovědnostními 

útvary a způsobem ocenění ovlivňovat chování pracovníků těchto útvarů tak, aby 

jednali v souladu s podnikovými cíli 

- lze je využít jako nástroj řízení hospodárnosti zejména při vynakládání 

jednicových, popř. ostatních variabilních nákladů výkonů 

- jsou nástrojem široce využívaným pro zhodnocení variantních cenových úvah 

- využívají se jako důležitý podklad pro zpracování rozpočtů nákladů, výnosů a zisku 

- v neposlední řadě jsou i nástrojem ocenění stavu a změny stavu nedokončené 

výroby, polotovarů a hotových výrobků [2]  
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3 Kalkulační metody 

3.1  Kalkulace dělením 

 

Je to nejednodušší kalkulace. Charakteristické je, že se vyrábí nebo prodává jeden 

výrobek a veškeré náklady, které tento proces provázejí, jsou náklady přímými.Známe je 

všechny a můžeme je rozpočítat na jednotlivý výrobek podobně jako zisk, protože 

všechno dělíme počtem vyrobených ( prodaných ) kusů.Žádné jiné náklady zde nejsou. 

Jedná se o homogenní výrobu, jakou je např. výroba elektrické energie. V tomto případě 

je kalkulační jednotkou 1 kWh vyrobené elektrické energie. Homogenními výkony jsou 

např. rudy, uhlí, textilní tkaniny a vlákna, ocel, plech, ujeté kilometry v nákladní 

dopravě.[5] 

 

Příklad:[7] 

Zadání: 

Při výrobě 150 Mwh elektrické energie jsou náklady daného měsíce: 

přímý materiál 150 000 Kč          přímé mzdy 12 000 Kč 

ostatní přímé náklady 74 000 Kč     výrobní režie 3 000 Kč 

správní a odbytová režie 4 000 Kč 

Jaké jsou náklady na výrobu 1 Mwh?  208 000 / 150 = 1386,67 Kč / Mwh 

Vlastní náklady na výrobu 1 MwH jsou 1386,67 Kč. 

 

Klady: Tuto metodu lze použít, když vyrábíme stejnorodé výrobky.Vychází 

z proporcionální závislosti mezi vlastními náklady a množstvím produkce. 

 

Zápory: Tuto metodu nelze použít, když vyrábíme více výrobků, které se od sebe liší 

například svou velikostí a svým tvarem. 

 

Možné využití: výroba energie, distribuce plynu, nakladatelství 
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Mé klady a zápory jsou mé vlastní. 

 

3.2 Metoda kalkulace dělením s poměrovými prostými čísly 

 

Jedná se o další metodu kalkulace dělením, kdy kalkulujeme plné náklady. Používá se v 

homogenní výrobě, kde se od sebe výrobky odlišují jedním parametrem (např. váhou, 

rozměrem, dobou trvání technologického procesu). Jsou identické z hlediska druhu a jsou 

vyrobeny ze stejných surovin. Pak se použije některý z odlišujících faktorů (například 

spotřeba času) a jeho pomocí přepočteme počet jednic (jinými slovy touto metodou 

dáváme různou váhu jednotce různých výrobků). Výrobní režii (popřípadě jiné nebo 

veškeré režijní náklady ) pak rozdělíme mezi propočtené jednice. 

 Příkladem takového výrobního procesu může být výroba nábytku, např. stolů, kdy 

jednotlivé stoly se liší použitým materiálem (např. dřevo, sklo, dřevotříska), tvarem (např. 

čtvercový, kulatý, oválný) a velikostí (jídelní stůl, konferenční stolek), aj., které se 

promítají i do rozdílné časové náročnosti (pracnosti) výroby. [5] 

 

Příklad:[7] 

Podnik vyrábí 4 výrobky A,B,C,D. Výrobek A má nejnižší pracnost, výrobek B je o 10% 

pracnější než A, výrobek c je o 20% pracnější než A, výrobek D je o 40% pracnější než A. 

Celkové náklady na všechny výrobky činily 375 000 Kč. 

Jaké jsou náklady na výrobu 1 tuny každého výrobku? 

Při následující výrobě v tunách máme tyto údaje: 

 

výrobek výroba 
ekvivalentní 

číslo 
přepočítání na 1 

výrobek 

A 3000 1,0 3000 

B 200 1,1 220 

C 500 1,2 600 

D 100 1,4 140 
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Součet všech výrobků: 3960 

Když vyrobím 200 výrobků B, tak je to stejně pracné jako když vyrobím 220 A. 

Nyní použijeme prostou kalkulaci (opět nerozlišujeme na přímé náklady a nepřímé 

náklady). 

375 000 / 3 960 = 94,697 Kč/přepočítanou 1 tunu výrobku 

náklady na 1 tunu skutečné výroby: 

náklady na přepočítanou 1 tunu výrobku jsou 94,697Kč 

 

Kontrolu provedeme tak, že vynásobíme poslední sloupec s množstvím výroby a po součtu 

všech položek bychom měli dostat celkové náklady na výrobu všech výrobků. 

 

Klady: Tato metoda je výborná při sestavování kalkulací výroby nákladově nestejných 

výrobků, kde se při témže technologickém procesu vyrábí několik výrobků, které se liší 

určitými parametry, jako např. velikostí, tvarem,hmotností a pracností. 

 

Zápory: Hlavním problémem při tvorbě této kalkulace je stanovení nebo zjištění 

nepřímých nákladů na kalkulační jednici. Při jejich vyčíslení se vychází z předpokladu, že 

rozdílné nepřímé náklady jednotlivých kalkulačních jednic nejsou způsobeny zvláštnostmi 

technologie, ale jinými příčinami, které způsobují rozdíly mezi výrobky ( např. pracností 

výroby, rozměry, skladbou použitého materiálu, apod.).  

 

Možné využití: v hutnictví , textilní průmysl, zemědělství   

výrobek ekv. číslo náklad na přepoč. 1t výrobku náklady na 1t skutečné výroby 

A 1,0 94,697 94,697 

B 1,1 94,697 104,167 

C 1,2 94,697 113,636 

D 1,4 94,697 132,675 
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Mé klady a zápory jsou mé vlastní 

 

Odvození poměrových čísel:[6] 

Poměrová čísla jsou odvozena pro jednotlivé výrobky z parametru, kterým se výrobky 

odlišují. Tímto parametrem je výkon výrobního zařízení. Pro odvození poměrových čísel je 

nutno si uvědomit o jaký typ souvislosti parametru a nepřímého nákladu se jedná. Parametr 

výkon je v nepřímé souvislosti s nepřímým nákladem, neboť výrobek A s nižším výkonem 

je více pracná než výrobek D s výkonem vyšším. Proto výrobek A s nižším výkonem a 

tudíž i pracnější bude přiřazena vyšší hodnota nepřímého nákladu než výrobek D s vyšším 

výkonem.  

 

Výhody odvození poměrových čísel: Je vhodné použít pro rozvržení nákladů 

konkrétního nákladového druhu na kalkulační jednice. V tom případě se odvození 

poměrových čísel provádí jen z nákladů daného nákladového druhu, zjištěných speciálně 

pro tento účel na jednotlivé výrobky.[2] 

 

Nevýhody odvození poměrových čísel: Je v důsledku složitého zpracování 

individuálních kalkulací nákladů na jednotlivé výrobky. Navíc takto získaná poměrová 

čísla jsou ovlivněna cenovou úrovní nákladů, zahrnutých v individuální kalkulaci a proto 

nemusí vyjadřovat dostatečně objektivně poměry nepřímých nákladů mezi výrobky.[2] 

 

Možné využití: velkosériová průmyslová výroba 

 

3.3 Kalkulace úplných nákladů  

 

Při kalkulaci úplných nákladů se provádí alokace jak variabilních, tak fixních nákladů. 

Nese to sebou problémy při řešení úloh na existující kapacitě a tzv. motivačních úlohách. 

Prvním problémem je, že při změnách objemu a sortimentu oproti předpokladům vznikají 

rozdíly mezi skutečnými a „uznanými“ náklady. Rozdíly způsobené změnami objemu a 

sortimentu se vykazují společně s reálnými úsporami a překročeními nákladů a značně 

komplikují přiřazení odchylek podle odpovědnosti za jejich vznik. Dalším omezením 

kalkulace úplných nákladů je, že jakékoli (ať už jakkoli přesné) alokování fixních nákladů 
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je pro výše zmíněné úlohy a jejich řešení matoucí, neboť fixní náklady proporcionalizuje. 

Fixní náklady jsou nezávislé na množství . Zejména utopené fixní náklady pak jsou pro 

tento typ úloh irelevantním nákladem, jehož zahrnutí by vedlo ke zkresleným až chybným 

výsledkům. Zatřetí alokace fixních nákladů ztěžuje řízení hospodárnosti u fixních nákladů, 

neboť vyvolá dojem, že růst takto alokovaných fixních nákladů je vyvolán změnami v 

objemu výkonů.Kalkulace úplných nákladů tedy staticky vyjadřuje průměrnou výši 

nákladů připadajících na jednotku výkonu. Tato kalkulace je „pravdivá“ pouze pokud se 

nezmění objem a sortiment výkonů.[2] 

Příklad:[7] 

 

Předpokládáme, že při objemu výkonů (vyrobených i prodaných) ve výši 100 ks, 

jsou dle kalkulace úplné vlastní náklady ve výši 1,50 Kč/ks. Celkové náklady tedy 

činí 1,50 Kč/ks x 100 ks, tedy 150 Kč.  

 

Zadání:  

 

Jaké budou celkové náklady, jestliže se změní objem výkonů na 150 ks?  

Řešení 1:  

Při použití jako výchozí hodnoty celkových nákladů údaj kalkulace ve výši 1,50 

Kč/ks, potom celkové náklady při zvýšeném objemu výkonů činí 1,50 Kč/ks x 150 

ks, tedy 225 Kč.  

Dle výše uvedených teoretických zásad ale tento výpočet není správný, protože 

přepočet výchozí kalkulace na vyšší objem výkonů pracuje s celkovými náklady, 

jako by byly pouze variabilní, což není pravda.  

Pro správný výpočet je nutno doplnit zadání o výši fixních a variabilních nákladů v 

nákladech celkových.  

 

          Doplnění zadání:  

        

            Celkové fixní náklady činí 100Kč a průměrné variabilní náklady 0,5 Kč/ks.  

           Při výchozím objemu produkce tedy činí průměrné fixní náklady 100/100, tj. 

1Kč/ks. Průměrné úplné vlastní náklady jsou, jak již bylo uvedeno 1+0,50 Kč/ks, tj. 

1,50 Kč/ks.  

Řešení 2:  
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Úplné vlastní náklady pro objem výkonů 150 ks se vypočtou jako součet celkových 

fixních nákladů a celkových variabilních nákladů pro tento objem výkonů: 100 Kč 

+ 0,50 Kč/ks x 150ks = 175 Kč.  

 

Závěr:  

        Chyba ve výpočtu celkových nákladů při změněném objemu výkonů tedy činí 225 Kč  

– 175 Kč = 50 Kč. Při řešení 1 tedy došlo k nadhodnocení celkových nákladů a následně i 

zkreslení výsledku hospodařen 

 

Klady:: Tato kalkulace je vhodná pro využití: 

- informaci o struktuře veškerých nákladů na kalkulační jednici při určitém objemu 

výkonů, která může sloužit jako východisko např. při provádění racionalizačních 

opatření,  

- pro kontrolu a řízení hospodárnosti dle výkonů. Ta představuje porovnání předem 

stanovených a skutečných nákladů kalkulační jednice a to zvlášť jednicových 

nákladů a nákladů režijních, vyhodnocení vzniklých odchylek a opatření k nápravě,  

- využití v rozhodovacích úlohách s dlouhodobým účinkem, protože je nutno v nich 

propočíst veškeré náklady související s daným rozhodnutím [5] 

 

Zápory: Tato kalkulace není vhodná pro využití: 
 

- jednoduché variantní propočty nákladů, výsledku hospodaření pro různé využití 

výrobní kapacity (jiné objemy výrob), které by vycházely z výchozí předběžné 

nebo výsledné kalkulace, platné pro určitý objem produkce. Toto omezení právě 

vyplývá ze statického charakteru absorpční kalkulace a je způsobeno existenci 

fixních nákladů a jejich degresí. Znamená to tedy omezení využití této kalkulace 

při krátkodobých rozhodovacích úlohách, kdy je nutno rozhodnout o objemu a 

struktuře sortimentu při změně [5] 

 

Možné využití: zakázková výroba (nábytek, nástroje), poradenská činnost 
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3.4 Kalkulace neúplných nákladů 

 

 Omezení pro využití kalkulace úplných nákladů v oblasti krátkodobých rozhodnutí jsou 

právě existencí kalkulací neúplných nákladů. Jejich základní princip spočívá v přiřazení 

výkonům jen těch nákladů, které jsou poměrně snadno na výrobek přiřaditelné, event. 

zjistitelné. To jsou právě náklady přímé nebo variabilní. Tyto kalkulace jsou také 

označovány jako kalkulace variabilních nebo dílčích nákladů.  

 

Základní filosofie kalkulace neúplných nákladů: [6] 

 

a) Jednotlivý výkon vyvolává pouze variabilní náklady.  

 

Variabilní náklady jsou takové náklady, které jsou závislé na objemu výroby. 

 

b) Fixní náklady jsou považovány za nedělitelný celek, který bylo třeba vynaložit v 

souvislosti se zajištěním podmínek pro podnikání. Jsou výsledkem celkové činnosti za 

určité časové období.  

 

Fixní náklady jsou náklady, které zůstávají v určitém tzv. relevantním rozpětí využité 

kapacity stejné.  

 

c) Nezpůsobuje-li jednotlivý výkon fixní náklady, pak nepřináší ani zisk.  

 

d) Ekonomický přínos při prodeji výrobku za konkrétní cenu je vyjádřen pomocí veličiny 

příspěvek na úhradu, také označované jako marže.  

e) To, zda v daném období bude dosaženo zisku nebo vznikne ztráta, závisí na celkovém 

rozsahu prodeje (výši výnosů) a jeho struktuře (každý výrobek má jiný příspěvek na 

úhradu) 

 

Příspěvek na úhradu (marže):  

 

Příspěvek na úhradu na jednotku daného výkonu se stanoví jako rozdíl mezi cenou a 

průměrnými variabilními náklady dle vztahu: [3] 

Mv = pv - vnv 
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m
v 

… příspěvek v-tého výkonu na úhradu (marže) (Kč/jed.výkonu)  

p
v 

… cena v-tého výkonu (Kč/jed. výkonu)  

vn
v 

… průměrné variabilní náklady (Kč/ jed. výkonu)  

 

Celkový příspěvek na úhradu pro daný výkon se vypočte vynásobením jednotkového 

příspěvku na úhradu množstvím prodaných výkonů. 

Příspěvek na úhradu slouží k pokrytí fixních nákladů a zbývající část představuje zisk. 

Znamená to, že čím vyšší příspěvek na úhradu vzniká prodejem daného výkonu, tím více 

tento výrobek přispívá k úhradě fixních nákladů podniku a tvorbě zisku. Příspěvek na 

úhradu se tak v kalkulaci neúplných nákladů stává kritériem, zda výrobek vyrábět, či 

nikoliv.  

Možné využití: služby cestovního ruchu, zdravotnictví, školství, pečovatelské služby, 

velkoobchod, ostatní služby (kosmetika, kadeřnictví,  koupaliště, zábavní podniky apod.) 

 

3.4 Metoda přirážkové kalkulace 

 

 Jedná o kalkulaci úplných nákladů. Jde o metodu, která patří k nejužívanějším, neboť to 

je metoda  nejvhodnější pro heterogenní výrobu.  

Při výrobě se spotřebovávají různá množství materiálu, různý čas na výrobu a především 

se  využívají velmi nestejnoměrně různá výrobní zařízení (v podnicích služeb různé 

profese). Režijní náklady je třeba přičíst kalkulačním jednicím (výkonům) v té míře, v 

jaké byly výrobou těchto kalkulačních jednic vyvolány. To je třeba provést nepřímo –

přičtením režijních nákladů kalkulačním jednicím dle zvolených základen. [4] 

                  režijní náklady za období   

  % režie =  --------------------------------   ×100 

                 rozvrhová základna za období 

Příklad:[7] 

Podnik vyrábí dva výrobky A, B. 

výrobek výroba (ks) přímý materiál (Kč) přímé mzdy (Kč) 

A 3 000 600 000 300 000 
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B 5 000 400 000 250 000 

Suma 8 000 1 000 000 550 000 

 

Celkové náklady 1 730 000 Kč 

Přímé náklady 1 550 000 Kč 

Nepřímé náklady 180 000 Kč 

Základ na přímý materiál 

100%……… 1 000 000 Kč 

x%………… 600 000 Kč 

⇓ 

60% nepřímých nákladů……půjde na A 

40% nepřímých nákladů……půjde na B 

 

kalkulace výrobku     A) přímý materiál 600 000 / 3 000 = 200 Kč/ks 

                                      přímé mzdy 300 000 / 3 000 = 100 Kč/ks 

nepřímé náklady 180 000 * 0,6 / 3000 = 36 Kč/ks 

                                                                                       336 Kč/ks 

kalkulace výrobku   B) přímý materiál 400 000 / 5 000 = 80 Kč/ks 

                                     přímé mzdy 250 000 / 5 000 = 50 Kč/ks 

nepřímé náklady 180 000 * 0,4 / 5000 = 14,4 Kč/ks 



 27 

                                                                                       144,4 Kč/ks 

Rozvrhovaná základna přímé mzdy 

100%……… 550 000 Kč 

x%……… 300 000 Kč 

⇓ 

54,55% nepřímých nákladů……půjde na A 

45,45% nepřímých nákladů……půjde na B 

 

kalkulace výrobku   A)   přímý materiál 600 000 / 3 000 = 200 Kč/ks 

                                       nepřímé mzdy 300 000 / 3 000 = 100 Kč/ks 

nepřímé náklady 180 000 * 0,54 / 3000 = 32,8 Kč/ks 

                                                                                          332,8 Kč/ks 

 

kalkulace výrobku    B) přímý materiál 400 000 / 5 000 = 80 Kč/ks 

                                        přímé mzdy 250 000 / 5 000 = 50 Kč/ks 

nepřímé náklady 180 000 * 0,45 / 5000 = 16,4 Kč/ks  

                                                                 146,4 Kč/ks 

 

Klady: Výsledkem výrobního procesu jsou dva nebo více různorodých výrobků.  

 

Zápory: Řešíme problém jak rozvrhnout nepřímé náklady (režijní) na jednotlivé výrobky. 

K tomu nám slouží rozvrhová základna a tu si musíme sami zvolit. 
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Možné využití: Shoduje s aplikací metody úplných nákladů. Rozdíl pouze v přístup 

k plánovanému zisku, když v metodě metoda přirážkové kalkulace je zisk 

zakomponovaný v režijních nákladech.Využití tedy zůstává ve strojírenství, v průmyslu 

s převažující velkosériovou výrobou. 

 

Mé klady a zápory jsou mé vlastní 

 

 

3.6  Kalkulace využívající podobnosti výrobků 

 

V případě, že se vyrábějí výrobky technologicky podobné nebo výrobky odstupňované 

v typové řadě, lze s výhodou použít modifikované techniky kalkulace dělením, a to tak, že 

se z daných výrobků zvolí představitel, pomocí kterého se vyjádří všechny ostatní výrobky. 

To znamená, že se celý objem výroby vyjádří pomocí zvoleného představitele a na tohoto 

představitele se vypočítají náklady. Vztahy mezi jednotlivými výrobky a představitelem se 

stanoví tzv. poměrovými čísly, která se nazývají též ekvivalenčními čísly. Jedná – li se o 

tvarově podobné výrobky, které se liší jen svými rozměry, lze podobnosti výrobků použít 

pro výpočet spotřeby materiálu. Postupujeme tak, že porovnáme hmotnosti výrobků, jeden 

z výrobků se zvolí za představitele, jímž může být např. nejčetnější výrobek nebo nejtěžší 

resp. nejlehčí výrobek. Volba představitele nemá na výsledek kalkulace žádný vliv.[2] 

Klady: Na základě nabyté zkušenosti lze poměrně přesně odhadnout náklady a zisk 

z projektů, které se svou povahou a rozsahem blíží již realizovaným výkonům. V relaci 

času a opakovaného použití nabývá tato metoda na přesnosti. 

 

Zápory: Tato metoda má svá rizika a nevýhody v situaci, kdy se podnik ocitá 

v proměnlivém prostředí například v devizových kurzů, cenových výkyvů, klíčových 

vstupů ( např. cena ropy, energií a mědi ).Při výskytu nahodilého jevu ( nákladů ) může 

dojít i ke ztrátovosti celého projektu. 

 
Možné využití:Stavebnictví, výroba složitých montážních linek, výroba speciálních strojů 

a zařízení, zemědělství ( živočišná i rostlinná výroba ). 

 

Mé klady a zápory jsou mé vlastní 
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3.7  Kalkulace pomocí režijních paušálů 

 

Tato kalkulace se též nazývá kalkulací výrobní ceny. Liší se od nejčastěji používané 

kalkulace přirážkové v tom, že nepoužívá režijních přirážek k přímým nákladům nebo 

k jiným rozvrhovým základnám. Jejími výhodami jsou poměrná jednoduchost, ve většině 

případů možnost využití stávajících účetních a operativně technických informací, neboť 

lze přímo využívat většinu položek přímo z účetnictví. Tím se kalkulace výkonů podstatně 

zpřesní. Vnitropodnikové informace slouží ke stanovení standardních režijních sazeb resp. 

paušálů na jednu provozní hodinu příslušného útvaru (střediska ). Tato metoda umožňuje 

řešit problematickou oblast oceňování výkonů, což je významné zejména ve 

vnitropodnikovém řízení. Rozlišování přímých a režijních nákladů zůstává u metody 

režijních paušálů zachováno.[1] 

 

Klady: Je jednoduchá, lze ji využít místo přirážkové kalkulace.Ve většině případů se 

využívá v účetních a operativně technologických informací.Většina položek se využívá 

přímo z účetních útvarů, aniž by se musely rozvrhovat. 

 

Zápory: Pro obvyklé použití je tato metoda poměrně bezpečná obvykle záleží  pouze na 

nastavení vhodných podmínek mezi dodavatelem a odběratelem výkonů. Riziko 

představuje špatný odhad objemu výkonů, který může být smlouvou limitován. 

 

Možné využití: Poradenské služby ( účetnictví ,auditor, ), služby architekta, lektora 

daňového poradce, zábavný průmysl 

 

Mé klady a zápory jsou mé vlastní 

 

3.8  Kalkulace s využitím funkční analýzy 

 

Nákladové modely využívající matematický přístup při kalkulaci nákladů.Máme dva 

nákladové modely, které v kalkulaci nákladů použít.Jsou to modely:[1] 

- využívající funkční analýzy nákladů 

- maticová kalkulace 
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Kalkulace využívající funkční analýzu vychází z analytických nákladů.Abychom mohli 

použít nákladovou funkci,  musíme ji nejprve sestrojit. K tomu slouží metody regresní 

analýzy.[1] 

 

Klady: Poměrně přesný sofistikovaný model, který lze pomocí parametrů vhodně 

přizpůsobit daným podmínkám. 

 

Zápory: Složitá datová základna a vazby mezi jednotlivými funkčními prvky systému 

kalkulace. Nahodilé jevy ( rizika ) obvykle představují zásadní narušení modelu, který 

může vést až k jeho nefunkčnosti. 

 

Možné využití: Bankovnictví, Pojišťovny 

 

 

3.9 Metoda procesní kalkulace ( ABC )  

 

Kalkulace, která používá jeden nebo více faktorů nezávislých na objemu produkce pro 

alokaci režijních nákladů, se nazývá ABC (activity-based costing, kalkulace dle aktivit, 

procesní kalkulace). U procesní kalkulace se základna pro rozvrhování nákladů označuje 

jako tzv. cost driver (neboli něco, co vyvolává nebo ovlivňuje náklady). Oproti tradičním 

kalkulačním metodám ABC využívá vysledovatelnost nákladů k jednotlivým aktivitám. 

Tradiční metody alokují náklady dle základen, jež jsou určitou mírou úrovně produkce 

(přímé mzdy, strojové hodiny). ABC režijní náklady přiřazuje vnitřním událostem, které se 

nazývají aktivity nebo transakce.[6] 

„ABC je metodologie, která měří náklady a výkonnost nákladových objektů, aktivit a 

zdrojů. Nákladové objekty spotřebovávají aktivity a aktivity spotřebovávají zdroje. 

Náklady zdrojů jsou přiřazeny aktivitám na základě jejich užití těchto zdrojů a náklady 

aktivit jsou přiřazeny nákladovým objektům (výstupům) na základě proporcionálního užití 

těchto aktivit nákladovými objekty. ABC využívá kauzální vazby mezi nákladovými 

objekty a aktivitami a mezi aktivitami a zdroji.“[6] 

 

Základní myšlenka ABC – přiřazení nákladů aktivitám, je v souladu s tím co bylo řečeno o 

rozvrhových základnách – tj., že by rozvrhová základna měla mít co nejužší příčinnou 
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souvislost se vznikem a výší rozvrhovaných nákladů. Klasické postupy nákladového 

účetnictví byly napadány, kvůli zkreslování informací o podniku a jeho výkonech. 

 

Předmětem zkoumání procesní kalkulace jsou oblasti režijních nákladů. Do oblasti 

režijních nákladů mj. patří náklady na zásobování, logistiku, odbyt, správu, řízení 

výroby.[6] 

Při implementaci ABC se postupuje následovně: 

1. Určí se hlavní činnosti, aktivity v podniku (nákupní administrativa, prodejní 

administrativa, skladování, servis, balení a expedice atd.). 

2. Stanovíme cost drivers (faktory vyvolávající náklady; např. počet objednávek, výdejek, 

realizovaných zakázek, manipulací ve skladu atd.).  

3. Celkové náklady se shrnou do logických samostatných celkových aktivit, středisek ( tzv. 

cash pools) , jež se svou podstatou mohou podobat klasickým nákladovým střediskům. 

Hlavním rozdílem mezi uvedenými druhy středisek je to, že nákladová střediska často 

kopírují organizační strukturu. 4. Náklady shrnuté ve středisku rozdělíme dle základny 

(cost driver) a získáme tak náklad na 1 operaci, aktivitu. 

5. Dle počtu operací potřebných na nákladový objekt rozdělíme náklady shrnuté ve 

středisku (nákladovým objektem zde může být jak produkt, tak také např. jiná dílčí 

aktivita, pokud by byla použito vícestupňové rozdělení aktivit). V první fázi se úprava 

účetních dat upravuje tak, aby co nejpřesněji vyjadřovala co se v podniku děje a nebyla 

tedy pokřivena úpravami finančního a daňového účetnictví.[6] 

 

Cost drivers se dělí na: 

- vztahové veličiny zdrojů (RCD), které jsou rozvrhovými základnami pro přiřazení 

nákladů zdrojů z příslušného cash pool na aktivity; může jít o čas strávený strojem nebo 

člověkem prováděním příslušné aktivity apod.; používají se v bodu 4. 

- vztahové veličiny aktivit (ACD), které slouží pro rozvrhování nákladů jednotlivých 

aktivit na nákladové objekty; používají se v bodu 5. uvedeného postupu. 

 

Klady: Přiřazujeme náklady k jednotlivým dílčím procesům.Kalkulaci nesestavuji na 

výrobek, ale na aktivitu. 

 

Zápory: Tuto kalkulaci nemohu využít například u metody kalkulace dělením, protože 

nelze tuto kalkulaci sestavit na stejnorodý výrobek. 
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Možné využití: Metodu je vhodné využít v odvětvích, kde vzniká široký sortiment 

výkonů, jejichž výrobní proces vyžaduje řadu poměrně nákladově náročných pomocných, 

zajišťujících i výrobních činností ( např. konstrukce, technologie, zásobování, seřizování 

strojů, opravy, údržba, výroba, kontrola jakosti, úpravárenské operace, marketing, 

distribuce a prodej, zákaznický servis apod.). V současné době jsou největší zkušenosti s 

jejím zavedením ve zpracovatelském průmyslu s heterogenní výrobou a montážní 

technologií. Metoda se aplikuje i v nevýrobních odvětvích – např. bankovnictví, 

pojišťovnictví, dopravě. 

 

Mé klady a zápory jsou mé vlastní. 

 

3.10 Metody absorpční kalkulace 

 

Smyslem této kalkulace je zjištění vlastních nákladů výkonů podniku ex ante a ax post. 

Rozhodující pro použití vhodné metody kalkulace je výrobní technologie. Další činitel, 

který ovlivňuje tuto metodu, je složitost výroby.Se složitostí výrobního procesu souvisí 

členitost. Rozhodující faktor, který určí metodu kalkulace je hromadnost, resp. typ 

výroby, výrobní sortiment, opakovanost výroby, organizační struktura podniku a 

prostorové uspořádání výrobního procesu. Vyrábí se vždy určité množství, série či dávka 

daného typu výrobku. Podle velikosti sérií s přihlédnutím k pracnosti výrobků rozlišujeme 

výrobu velkosériovou, výrobu středně sériovou a malosériovou, ta má společné znaky 

s výrobou kusovou.[1] 

 

Klady: Tato metoda má význam  zejména při: dlouhodobých analýzách nákladové 

náročnosti produkovaných výkonů, obhajobě cen individuálně vyráběných zakázek a  

podává věrné zobrazení změny stavu vnitropodnikových zásob.[5] 

 

Zápory: Tato metoda není zcela přesná, protože není možné s dostatečnou 

přesnosti určit objem produkce a tím ani nepřímé (režijní) náklady na jednotku produkce. 

Za vším stoji fixní náklady, jelikož jejich vznik není dán příčinnou souvislosti 

s konkrétním výkonem. Hlavním problémem absorpční kalkulace je rozvrhovaní nákladů 
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vyvolaných konkrétním druhem výkonu a společných nákladů, které se přiřazuji výkonům 

na jejich jednoznačně vyjádřený, zpravidla předem stanoveny objem a sortiment. [5] 

 

Možné využití: Obecně lze využít v jakémkoliv odvětví. Nejčastěji velkoobchod a 

sériová výroba s širší produktovou základnou ( výroba potravin ) 
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4. Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat dostupné současné systémy pro řízení nákladů, neboli 

kalkulační metody, kalkulační vzorce. Všechny uvedené metody jsou popsány 

v přiloženém seznamu literatury a lze konstatovat, že pokrývá většinu současných metod 

pro řízení nákladů ve firmě, takže může konstatovat že cíl bakalářské práce je splněn. 

Z popisů jednotlivých kalkulačních metod jednoznačně vyplývá, že k analýze firemních 

nákladů můžeme přistoupit pomocí jednoduchých operativních metod, které mohou 

poskytnou rychlou informaci o aktuální situaci, nebo pomůžou identifikovat příčinu stavu, 

ale i složitých sofistikovaný postupů, které umí vytvořit detailní obraz o hospodaření 

podniku jako celku nebo jeho částí (hospodářských středisek). Je zřejmé, že po základních 

metodách sáhnou subjekty, které vytváří ne příliš složitý produkt, který se obvykle 

vyznačuje pravidelností, má kratší výrobní cyklus nebo je závislý na kratším období 

(sezónní efekt). Například můžeme uvést maloobchodní prodej užšího sortimentu zboží 

nebo služeb (např. pojistných smluv, stavebního spoření, poradenská činnost apod.) 

z výrobních odvětví například výrobu spojovacího materiálu, stavebního materiálu, pečiva, 

která je realizovaná v malé firmě nebo přímo OSVČ. V sezónním vlivu jsou například 

prodeje zájezdů cestovními kancelářemi, služby v oboru zemědělství nebo stavebnictví, 

pěstební činnost jednoletých plodin. Složitější a komplexnější kalkulační metody budou 

jistě nezbytné pro velké a nadnárodní společnosti, které mají širší a víceúrovňovou 

organizační strukturu, a které se zabývají různými ekonomickými činnostmi nebo se 

dokonce vedle vlastních výkonů věnují i činnostem v sociální, vzdělávací nebo podpůrné 

činnosti. V takovýchto kalkulačních metodách může být počítáno například i s možným 

dopadem vývoje inflace, kursových rozdílů, vývoje na komoditní burze. Rozhodujícím 

faktorem, který nutí firmy takto uvažovat, je časový rozdíl mezi vzniklými náklady na 

produkt a realizací výnosů z jejich prodeje. Kalkulační metoda a zejména její parametry 

budou určitě vypadat jinak u firmy s produktem s krátkodobým životním cyklem než u 

firmy která má produkt s dlouhodobým životním cyklem. Například projektovými náklady 

na stavbu mrakodrapu budou mít do kalkulačního vzorce jiný dopad než náklady na 

výzkum léku proti cukrovce nebo vývoj nového modelu mobilního telefonu, u kterého se 

předpokládá prodejnost několik roků. 

Výchozí společný „balík“ informací pro každou metodu je ovšem daný a univerzální pro 

všechny metody a všechny velikosti podniků. Je to objem variabilních  a fixních (režijních) 
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nákladů. Záleží pak na metodě a postupu přidělování těchto nákladů jednotlivým výkonům 

a posuzování vlivu těchto nákladů na tyto výkony nebo výkonová střediska. Rozdělování 

těchto nákladů je obvykle řešeno speciálními postupy a pomocnými propočty (nákladové 

klíče). 

Výše uvedené je mé vlastní hodnocení. 

 

U příležitosti rekapitulace této práci si dovolím uvést myšlenku, která zřejmě nebude nová, 

ale ve vztahu k tématu je určitě užitečné ji s důrazem vyjádřit. Sice, že bez ohledu na 

velikost podniku je pro každý ekonomický subjekt pohybující se na volném trhu nezbytná, 

ba existenčně nutná , perfektní orientace ve vlastních nákladech. Firma může být 

v perfektní kondici, může se pohybovat na hranici rentability, nebo může být dokonce 

ztrátová. Avšak jen díky jasné představě o příčině stavu a schopnosti předpovídat důsledky 

rozhodnutí managementu můžeme hovořit o řízení podniku. Bez těchto informací se řízení 

firmy stává „loterií“ a je jen otázkou času, kdy absence kalkulačních metod a schopnosti 

jejich kontinuálního ověřování přivede firmu do problémů, ze kterých již někdy nebývá 

cesty zpět. 

 

Jak bylo v práci vzpomenuto, důležitým nástrojem pro získávání informací pro kalkulační 

metody představuje účetnictví. Kalkulační metody použité v podniku by měly být 

ve vztahu s účetními postupy a metodikou. Zde se zpravidla podnik dostává do problému 

při stanovení cílů získávání informací z účetnictví a zároveň nutnosti respektovat 

legislativní pravidla orientovaná zejména na daňové povinnosti. V tomto smyslu se pak 

kalkulační metodiky, i přes jejich srozumitelnost a jednoduchost při jejich sestavování, 

stávají složitější a neobejdou se bez jasných pravidel a postupů, které mají obvykle dopad 

do různých činností v podniku a za účelem dosažení schopnosti jejich kontroly a sestavení 

je nezbytná koordinace mnoha profesí a pracovníků.  To, že většina podniků tyto „oběti“ 

postupuje, jen dokládá význam kalkulací a jejich nenahraditelnost v životě klíčových 

manažerů.  

Nastupující význam kalkulací je evidentní zejména v současné době, kdy v důsledku 

paniky na straně globální poptávky vyvolané propadem hypotéčního trhu v USA se téměř 

všechny ekonomické subjekty dostaly do problému rostoucího podílu fixních nákladů 

v kalkulačních vzorcích a nutnosti jeho okamžitého řešení. Reálné dopady takovýchto 

opatření jsou pak patrné v nepopulárním vývoji na grafech nezaměstnanosti, ale i například 

v dopadu redukce fixních a variabilních nákladů v rozpočtech obcí a měst. 
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Na úplný závěr této práce považuji za důležité zdůraznit rovněž v teorii několikrát 

opakované doporučení, že problematikou řízení nákladů a neustálého porovnávání 

plánované kalkulace se skutečným vývojem se musí zabývat nejen firma, která se ocitá 

v recesi nebo ztrátě, ale i firma, která je na vzestupné tendenci, i ta která realizuje 

mimořádné (nad rámec plánu) zisky. Protože nahodilé pozitivní jevy ve firmě mohou 

zastřít vzniklé nebo rostoucí problémy v plánované činnosti. 

 

 

Na základě literárních poznatků jsem zpracovala a objasnila tématiku zabývající se 

kalkulacemi. Pozornost jsem věnovala významu a funkce kalkulace obecně, zejména pak 

jednotlivým používaným kalkulačním metodám. 

 V následující Tabulce číslo 1 uvádím rekapitulaci kalkulačních metod s jejich  klady, 

zápory s možným využitím. 

 

Tab.1 

 

Kalkulační metoda Vhodné využití Méně  vhodné 

využití 

Složitost systému 

Kalkulace dělením 

 

 

Výroba energie, 

Sériová výroba 

Poradenství 1 

Kalkulace dělením 

s poměrovými čísly 

 

Hutnictví, Textilní 

průmysl 

Potravinářský 

průmysl 

1,5 

Kalkulace přirážková 

 

 

Poradenská činnost, 

Zakázková výroba 

Výroba 2 

Kalkulace pomocí 

režijních paušálů 

Poradenské služby Výroba 2 

Kalkulace využívající 

podobnosti výrobků 

Stavebnictví Sériová výroba 3 
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Kalkulace s využitím 

funkční analýzy 

 

Bankovnictví, 

Pojišťovnictví 

Potravinářský 

průmysl 

3,5 

Metoda ABC 

 

 

Doprava, Finanční 

služby 

Zakázková 

výroba 

4 

Absorpční kalkulace 

 

 

Velkosériová výroba Zakázková 

výroba 

5 

 

 

Složitost: 

1 – jednoduchá 

2 – méně jednoduchá 

3 – střední složitost ( tak akorát ) 

4 – méně složitá 

5 - složitá 
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