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Abstrakt 

 

Téma bakalářské práce je zaměřeno na využití kalkulací pro řízení nákladů, což je oblast 

velmi důležitá zvláště v dnešní době. V práci je definována současná metodika výpočtu 

kalkulací výrobků, a je provedeno zhodnocení významu používání kalkulací. Hlavním cílem 

práce je posouzení možností využití kalkulací pro řízení nákladů ve výrobních podnicích. 

Toto posouzení je provedeno z pohledu využití rozdílových metod kalkulace při řízení 

hospodárností, pro stanovení vnitropodnikových cen, pro tvorbu podkladů pro cenová 

vyjednávání, pro plánování jednicových nákladů a vyhodnocování variabilních nákladů. 

 

Abstract 

 
The theme of my bachelor thesis is focused on the utilising of calculations for the cost 

management, the field very important especially nowadays. The current methodology of  the 

computation of the product calculation is defined in the thesis and the importance evaluation 

of calculation using is effected there.  (The work is defined by the current calculation 

methodology for calculating the product and the importance of using an assessment 

calculations). The main objective of the thesis is the consideration of possibilities how to 

utilise the calculations for the cost management in the manufactoring companies. This 

consideraton is effected from the view of utilising of differential calculation methods in 

economy management for the transfer prices fixing, for the creation of background papers 

intended for the price negotiation, for individual costs planning and variable costs evaluation.  
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1 ÚVOD 

V dnešním podnikatelském prostředí, kde je konkurence posilována rostoucí 

internacionalizací trhů a produktů, začíná být velmi obtížné budovat konkurenční výhodu na 

nízkých materiálových nebo mzdových nákladech či na technologickém náskoku. Technický 

vývoj a dostupnost informací výrazně zkracují dobu, po kterou lze tímto způsobem 

konkurenční výhody využívat. Aktivně ovlivňovat náklady podniku se dá pomocí existujících 

nástrojů nákladového řízení. A právě kalkulace jsou jedním z těchto velmi důležitých 

ekonomických nástrojů určených pro řízení nákladů. Pro podniky znamená výrazné řízení 

nákladů, že jsou nejen úspěšnější, ale jsou i odolnější proti konjunkturním a obchodním 

rizikům. Toto se dá dnes považovat za jednu z mála trvale udržitelných konkurenčních výhod. 

Dopady ekonomických krizí pociťuje přímo na svém hospodaření řada tuzemských 

firem. Nejčastěji jde o pokles v objemu zakázek. Podniky v této situaci začínají přizpůsobovat 

svou obchodní politiku změněným podmínkám. Pokud se firmám nepodaří najít nové 

odběratele nebo proniknout na nové trhy, zcela logicky v prvé řadě směřují k utlumení 

investic a zmírnění nárůstu mezd. Zejména výraznější pokles poptávky znamená pro firmy 

stav, kdy se trh stává pro současné producenty již těsný. Neustále rostoucí tlak konkurence 

nutí firmy k dalším úsporám v nákladech. Tyto úspory by jim měly zdánlivě pomoci 

v konkurenci obstát. Metody jednoduchého omezování nákladů ale sebou nesou riziko  

v podobě zhoršení kvality a parametrů výrobku nebo služby, omezování služeb pro zákazníky 

nebo zhoršení image firmy, což v konečném důsledku může firmu významným způsobem 

poškodit. 

Výhodnějším způsobem, jak řídit podnikové náklady, je implementace vyspělých 

manažerských a ekonomických technik a nástrojů, které dokáží ukázat cesty k optimalizaci 

nákladů a zvýšení výkonnosti podniku. Základní vlastností takovýchto nástrojů a technik je 

existence jejich vzájemných vazeb a celá řada vztahů a souvislostí mezi nimi, což je velmi 

typické zejména pro kalkulace. Nebylo by však správné si vybrat náhodně jeden nástroj a 

aplikovat jej bez analýzy těchto vazeb a identifikace problému na další oblasti podnikového 

řízení. Organizace by vždy měla nejdříve zhodnotit stav, v němž se nachází. To je potřebné 

pro následné uplatnění i realizaci jakékoli kalkulační metody. 
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Klíčovým prvkem důležitým pro cílené ovlivňování nákladů stále zůstává získávání 

maximální hodnoty z podnikových zdrojů současně s minimalizací nákladů na její dosažení. 

Řízení výkonů podniku je prováděno tak, aby tyto výkony mohly být uskutečňovány levněji, 

lépe a efektivněji. Prodejnost těchto výkonů potom závisí na jejich užitné hodnotě a jí 

odpovídající ceně, kterou je zákazník ochoten za požadovaný výkon zaplatit. Nejstarším a 

nejčastěji používaným nástrojem, který slouží ke stanovení nákladů a z nich vyplývající ceny 

výkonu, je již výše zmíněná kalkulace nákladů výkonů. 

Bakalářská práce je zaměřena na využití kalkulací pro řízení nákladů. Prvním cílem 

této práce je definování současné metodiky výpočtu kalkulací výrobků. Na tento cíl pak 

navazuje druhý cíl, v rámci kterého je provedeno zhodnocení významu používání kalkulací. 

Třetím a hlavním cílem práce je posouzení možností využití kalkulací pro řízení nákladů ve 

výrobních podnicích. 
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2 DEFINOVÁNÍ SOUČASNÉ METODIKY VÝPOČTU 
KALKULACÍ VÝROBKŮ 

Termín řízení nákladů je tradičně v manažerském účetnictví chápán jako souhrn 

nástrojů z oblasti rozpočetnictví, kalkulací a technicko-hospodářských norem. Zejména 

kalkulace je dnes považována za nejvýznamnější nástroj hodnotového řízení, protože ve 

vzájemné souvislosti zobrazuje oba póly podnikatelského procesu – jak naturálně vyjádřenou 

jednotku výkonu1), tak jeho hodnotovou charakteristiku. 

2.1 Základní pojmy z oblasti kalkulací 

“V nejobecnějším slova smyslu se kalkulací rozumí zjištění nebo stanovení nákladů, 

marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové veličiny na výrobek, práci nebo službu, na činnost 

nebo operaci, kterou je třeba v souvislosti s jejich uskutečněním provést, na podnikovou 

investiční akci nebo na jinak naturálně vyjádřenou jednotku výkonu. Nejčastěji využívanou 

formou kalkulací jsou propočty, orientované na zjištění nebo stanovení nákladů na výrobek, 

práci nebo službu, které jsou předmětem prodeje externím zákazníkům.“ [5], s.124 

Slovo “kalkulace“ lze vyjádřit v těchto třech základních pojetích: 

• Jako činnost spojenou s výpočtem nákladů na konkrétní předem stanovený výkon  

(přesně druhově, objemově a jakostně vymezen), kterou lze nazvat též kalkulováním 

nebo výpočetním postupem. 

• Jako výsledek kalkulační činnosti, jímž jsou vypočtené náklady stanoveného výkonu 

(např. výrobek vyjádřený ve fyzických jednotkách – kusy, kilogramy, tuny, m2, m3, 

pracnost v hodinách nebo normohodinách atd.). 

• Jako informační subsystém podniku zabývající se kalkulováním nákladů  

(systém vzájemně skloubených propočtů, zpracovaných pro různé účely). 

Metodou kalkulace nákladů se rozumí způsob stanovení předpokládané výše, resp. 

zjištění skutečné výše nákladů (popřípadě dalších hodnotových veličin) na konkrétní výkon 

(kalkulační jednici). “Obecně je závislá na: 

• vymezení předmětu kalkulace; 

• na způsobu přiřazování nákladu předmětu kalkulace; 

• na struktuře nákladů, ve které se zjišťují nebo stanovují náklady na kalkulační jednici.“ 
[5], s.124 

                                                 
1) Výkonem se rozumí obecný výraz pro aktivitu, polotovar, výrobek, práci nebo službu, která je předmětem činnosti ekonomického 

subjektu. Vymezení druhu, jakosti a objemu výkonu má význam především při vyjádření předmětu kalkulace a kalkulační jednice. 
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2.1.1 Předmět kalkulace 

Předmětem kalkulace obecně mohou být veškeré dílčí (interní) i finální (externí) 

výkony, které podnik produkuje. Rozsah těchto kalkulovaných výkonů potom závisí na typu 

výroby a úrovni automatizace, kterými podnik disponuje. Podniky vyrábějící stejnou 

technologií široký sortiment podobných výrobků většinou rozsah kalkulovaných výkonů 

soustřeďují pouze na nejdůležitější druhy nebo jejich skupiny. U podniků se vzrůstající úrovni 

automatizace (např. ve velkosériové a hromadné výrobě) lze ale rozsah kalkulovaných 

výkonů významně rozšířit. Informační systém podniku tak sleduje náklady na již konkrétně 

vymezené výkony, lišící se nejen druhem a jakostí, ale i náklady ve vztahu ke konkrétním 

teritoriím prodeje, distribuční síti, konkrétním zákazníkům (tzv. zákaznicky orientované 

kalkulace). 

Předmět kalkulace je vymezen jednak kalkulační jednicí, jednak kalkulovaným 

množstvím.  

Kalkulační jednicí se rozumí konkrétní výkon vymezený druhem2), jakostí a měrnou 

jednotkou (např. tuna, kilogram, metr, hodina, litr, 1000 ks, pár apod.), na který se předběžně 

stanovují nebo následně zjišťují náklady a další hodnotové veličiny daného výkonu.  

Kalkulované množství představuje konkrétní počet jednotek kalkulačních jednic, pro 

něž se předběžně stanovují nebo následně zjišťují celkové náklady (např. roční objem 

mzdových nákladů). Jeho vymezení je podstatné zejména pro stanovení průměrného podílu 

fixních nákladů připadajících na kalkulační jednici. Informace o kalkulovaném množství je 

také velmi důležitá pro přiřazení nákladu na kalkulační jednici.  

 

2.1.2 Přiřazování nákladu předmětu kalkulace 

Přiřazování režijních nákladů předmětu kalkulace zahrnuje v sobě dva relativně 

samostatné, avšak z druhého pohledu velmi úzce propojené okruhy problémů: 

• první z nich je orientován metodicky a sleduje otázku „Jak přiřazovat náklady 

kalkulační jednici?“;  

• druhý okruh je založen na otázce „Proč se přiřazují režijní náklady kalkulační jednici?“ 

                                                 
2) Kalkulační jednicí může být např. jeden kus výrobku, jeho dílčí komponenta (díl) nebo jeho násobek. Může jí být ale i informační  

doklad (zakázka, výrobní dávka, výrobní příkaz, obchodní zakázka), činnost, proces nebo fáze vývoje, výroby, balení, distribuce, apod. 
[17], s.13 
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Propojenost těchto dvou okruhů souvisí s tím, že odpověď na otázku z prvého okruhu je 

možná až potom, co je známa odpověď na otázku „Proč se přiřazují režijní náklady kalkulační 

jednici?“. Odpověď na druhou otázku se v minulosti vysvětlovala nezbytností reprodukce  

i těchto režijních nákladů do ceny výkonu, což mělo zajistit rozvoj podniku. Reprodukční 

způsob přiřazování nákladů vypovídací schopnost kalkulací nezvyšuje a jeho nesprávná 

interpretace vede k chybným rozhodnutím. Zvýšení vypovídací schopnosti kalkulace je 

založeno zejména na důsledném uplatnění obecných principů tzv. alokace nákladů (dnes již 

relativně samostatná oblast manažerského účetnictví). Jejím smyslem je zpřesnit informace  

o nákladech týkajících se určitého objektu řízení s hlavním důrazem na rozhodovací úlohu, 

kterou je třeba řešit. [5], s.124-150 

 

2.1.3 Struktura nákladů v kalkulaci 

V současnosti je v každém podniku struktura nákladových položek pro kalkulaci 

výkonů odlišná a je vyjádřená individuálně v tzv. kalkulačním vzorci. Pojem “vzorec“ však 

nelze chápat jako jednoznačnou formu členění kalkulovaných nákladů, protože podstatným 

rysem kalkulačního systému v současných progresivních podnicích je to, že způsob řazení 

nákladových položek, podrobnost jejich členění, vztah ke kalkulaci ceny a dalších 

hodnotových veličin se sestavují variantně s ohledem na využití kalkulace. [5], s.137 

V ČR byl před rokem 1990 definován pro všechny tehdejší organizace jako závazný 

tzv. Typový kalkulační vzorec (viz příloha č.1). Není však vhodným podkladem pro řešení 

rozhodovacích úloh vycházejících z manažerského účetnictví, protože představuje určitý 

rozpor mezi tradičním kalkulačním členěním (členění nákladů na přímé a nepřímé3)) a 

praktickým členěním kalkulačních položek na jednicové a režijní. Jeho rozpor je v tom, že 

rozděluje kalkulační položky na přímé a režijní. Přesto je v praxi některých podniků stále 

využíván.  

Nutnost rychle reagovat na změny současného tržního prostředí vyvolala ústup také 

tradičního kalkulačního členění do pozadí.  

 

 

 

                                                 
3) Členění nákladů na přímé a nepřímé je z pohledu dnešních požadavků na zpracování kalkulací stále nesprávně označováno jako 

kalkulační. 
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Ve struktuře kalkulovaných nákladů tak dominují (byť v kombinaci s tradičním 

členěním) členění jiná: 

• podle způsobu stanovení nákladového úkolu (rozlišující náklady na jednicové a režijní); 

• podle jejich závislosti na objemu výkonů (rozlišující náklady variabilní a fixní); 

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

kalkulace (rozlišující náklady relevantní a irelevantní). [5],s.127 

 

Pro samotný matematický výpočet kalkulací je však značně podstatnější členění 

nákladů na jednicové (které lze vypočítat primárně za kalkulační jednice) a režijní  

(které je nutno na kalkulační jednice rozvrhnout), než členění nákladů na přímé a nepřímé 

nebo dokonce na přímé a režijní.  

Důvody výhodnosti tohoto členění nákladů jsou například tyto: 

• Existují přímé náklady, které přímo souvisí s výrobou daných výrobků, ale nelze 

z technických důvodů definovat nebo zjistit jejich skutečnou měrnou spotřebu na 

konkrétní výrobek – kalkulační jednice (většinou se jedná o technologické energie 

spotřebované při výrobě). Tento druh přímých nákladů je proto nutno na konkrétní 

kalkulační jednice rozvrhnout obdobně jako jakýkoliv režijní náklad. [7],s.54  

• Skutečnost, že přímý náklad může obsahovat jak jednicové náklady4)  

a režijní variabilní náklady (měrná spotřeba technologických energií), tak  režijní fixní 

náklady. (příkladem mohou být časové odpisy dopravního prostředku v případě, že 

kalkulační jednice je například 1 km přepravy tímto konkrétním dopravním 

prostředkem). 

• Hledisko počítačového zpracování kalkulací, při němž je nutno použít jednoznačný 

algoritmus výpočtu kalkulačních položek. Výpočet jednicových nákladů probíhá 

nejprve za kalkulační jednice a teprve následně součtem za všechny kalkulační jednice 

se vypočte hodnota jednicových nákladů za středisko. Hodnota režijních nákladů je 

však nejprve známa (definována) za středisko a následně se rozvrhuje na kalkulační 

jednice pomocí tzv. alokačních klíčů nebo přesnějších rozvrhových základen s využitím 

metody Activity Based Costing (ABC). [7],s.95 

                                                 
4)  Existuje výjimka v podobě jednicových nákladů vynakládaných v tzv. sdružených výrobách. [1], s.130 
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2.1.3.1 Druhy kalkulačních vzorců 

V tabulce 1 je uveden přehled používaných druhů kalkulačních vzorců včetně členění 

jejich kalkulačních položek (dále KP). 

Tabulka 1: Přehled druhů kalkulačních vzorců [vlastní, dle [7], s.97-98] 

Klasický (typový) kalkulační vzorec  

primární členění KP: přímé a režijní (nepřímé) 

sekundární členění KP: 
druhové ( materiál, energie, služby, mzdy, 
…apod.) 

Dynamický kalkulační vzorec  

primární členění KP: variabilní a fixní 
sekundární členění KP: jednicové a režijní 

terciární členění KP: 
druhové ( materiál, energie, služby, mzdy, 
…apod.) 

Kalkulační vzorec ABC - varianta A 

primární členění KP: jednicové a režijní 
sekundární členění KP: dle druhu spotřebovaných činností (aktivit) 

terciární členění KP: 
druhové ( materiál, energie, služby, mzdy, 
…apod.) 

Kalkulační vzorec ABC - varianta B 

primární členění KP: dle druhu spotřebovaných činností (aktivit) 
sekundární členění KP: jednicové a režijní 

terciární členění KP: 
druhové ( materiál, energie, služby, mzdy, 
…apod.) 

Kalkulační vzorec ABC - varianta C 

vychází z varianty A nebo B a je zde navíc používáno (v kterékoliv úrovni hierarchie) další 
členění KP, a to na variabilní a fixní 

 

Jaké náklady a v jaké podobě je třeba do kalkulace zahrnout, je nutno vyhodnotit pro 

každý typ rozhodovací úlohy. Zcela zásadní může být rozdělení režií na variabilní a fixní 

zejména pro rozhodování na existující kapacitě (viz kapitola 3.1). 

Při vytváření struktury kalkulace byly sice v průběhu času vyvinuty příklady 

vhodných kalkulačních vzorců (například typový nebo retrográdní), ale je třeba vzít v úvahu, 

že každá rozhodovací úloha si žádá jinou strukturu kalkulace. Výše zmíněné příklady vzorců 

lze doporučit jen pro inspiraci, než jako ukázku všeobecné kalkulační struktury. 
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2.2 Kalkulace a kalkulační systém 

Na základě podkladů, dle nichž se vypočítávají náklady na jednicový materiál, lze 

obecně rozdělit kalkulace do dvou specifických skupin na: 

• kalkulace výrobků vycházející z receptur (viz příloha 2), 

• kalkulace výrobků vycházející z kusovníků (viz příloha 2). 

Celá soustava mnoha různých druhů kalkulací sestavujících se ve výrobních podnicích 

pro účely řízení a plánování nákladů společně se vztahy existujícími mezi těmito druhy 

kalkulací potom tvoří rozsáhlý a variantní tzv. kalkulační systém. Funkční podoba 

kalkulačního systému obsahuje kalkulaci předběžnou a výslednou a v jeho širší podobě 

navíc i kalkulaci prodejní ceny.  

 

Jeho jednotlivé prvky (druhy kalkulací) se liší: 

• tím, zda zobrazují vztah plných nebo dílčích nákladů ke kalkulační jednici, 

• metodami přiřazení nákladů předmětu kalkulace, 

• dle doby sestavení a svým vztahem k časovému horizontu jejich využití  

(viz obrázek 1) atd. [5],s.192 

 

“Úloha kalkulačního systému spočívá: 

• v hodnocení přiměřenosti nákladů na kalkulační jednici, při dané ceně a žádoucí úrovni 

zisku, 

• v hodnocení přiměřenosti zisku na kalkulační jednici při dosažené ceně a dané výši 

nákladů, 

• v zajištění správnosti nákladového propočtu na kalkulační jednici.“ [7], s.92 

Účinnost kalkulačního systému ovlivňuje nejen rozsah a obsahová kvalita jeho prvků, 

ale do značné míry také vazby mezi nimi (jednotlivé kalkulace lze porovnávat, lze 

kombinovat jejich informace a využívat jejich variantních spojení). 
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2.3 Přehled kalkulačních hledisek 

Souhrn kalkulačních hledisek (viz obrázek 1), která se týkají technik a metod 

přiřazování nákladů na jednotku výkonu je uveden na následující straně. 

2.3.1 Členění kalkulací dle časového hlediska 

Souvislost se vztahem k časovému horizontu zpracování a využití kalkulací má jak 

úroveň řízení, tak i fáze řídícího cyklu podniku. Z hlediska úrovně řízení je základním 

kritériem rozlišení kalkulací to, zda jsou podkladem strategického rozhodování, taktického 

řízení, preventivního, běžného (operativního) řízení nebo jen následného ověření průběhu 

provádění podnikových výkonů. Z hlediska vztahu k řídícímu cyklu se kalkulace člení na 

kalkulace předběžné a výsledné (viz obrázek 1). 

 

2.3.1.1 Předběžné kalkulace nákladů (kalkulace ex ante) 

Jde o souhrnný název pro kalkulace zpracovávané v době před zahájením procesu  

tvorby konkrétního výkonu, jenž je předmětem kalkulace. O všech lze říci, že jsou jakýmsi 

předběžným propočtem nákladové náročnosti výkonu. Jsou typické tím, že v okamžiku jejich 

sestavování nejsou ještě k dispozici informace o tom, jaký objem vstupů určitý výkon 

spotřebuje. Do určité míry jde o odhad budoucích nákladů na nákladový objekt.  

V předběžných kalkulacích se stanovují přímé náklady, které se určují pomocí technicko-

hospodářských norem spotřeby a norem výkonu (součást podrobné konstrukční a 

technologické přípravy výroby určitého výkonu). Režijní náklady pro výpočet vlastních 

nákladů výkonu se přebírají z rozpočtů útvarů technické přípravy výroby. Předběžné 

kalkulace se dále dělí dle přesnosti stanovení norem do tří skupin (obrázek 1). Obecně lze 

předběžnou kalkulaci vyjádřit jako součin normy a jednotkové ceny použité v normě. 
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Obrázek 1:Přehled kalkulačních hledisek [vlastní,dle [10, s.24-25]] 
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3) 
Kalkulace dle 

propojení s dalšími 
informačními 

systémy. 

4)  
Kalkulace dle 

rozsahu použitých 
nákladových 

položek. 

5)  
Kalkulace dle 
stupňů řízení 

výroby. 

 
 

6)  
Kalkulační 
techniky. 

7)  
Kalkulační 
metody dle 

hromadnosti 
organizace 

výroby. 

Kalkulace předběžná 
(ex ante). 

 

Kalkulace výsledná 
(ex post). 

 

Kalkulace statická – nepružná (nereagující na  využití výrobní kapacity). 

 

Kalkulace dynamická – pružná (ovlivněná využitím výrobní kapacity). 

 

Kalkulace systémová – navazuje přímo na rozpočty (ex ante) a 
vnitropodnikové účetnictví (ex post). 

 
Kalkulace mimosystémová – tvoří se izolovaně mimo soustavu rozpočtů    
(ex ante) a vnitropodnikové účetnictví (ex post). 

 
Kalkulace úplných nákladů – absorpční kalkulace, absorbující všechny 
položky nákladů, tj. i náklady režijní. 

Kalkulace neúplných nákladů – neabsorpční kalkulace, zaměřuje se jen na 
některé složky nákladů, například variabilní.  

Kalkulace nákladů výroby, provozu (přímé náklady + výrobní režie). 

Kalkulace nákladu výkonu (včetně zásobovací a správní režie). 

Kalkulace úplných vlastních n. (včetně nákladů na odbytovou režii). 

Kalkulace podnikové ceny (včetně zisku). 
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Kalkulace dle 
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Kalkulace dělením (prostá), vyrábí-li se jeden druh výrobku. 

Kalkulace dělením s poměrovými (ekvivalenčními) čísly – vyrábí se jeden 
druh výrobku v různých provedeních ( např. ledničky různých velikostí). 

Kalkulace přirážková, vyrábí-li se více druhů výrobků. 

Kalkulace s použitím hodinové nákladové sazby. 

Kalkulace s využitím nákladových modelů. 

Kalkulace zakázková. 

Kalkulace vícestupňová (fázová, postupná). 

Kalkulace standardní, normová. 

Kalkulace sdružených výkonů – metoda zůstatková (odčítací), rozčítací, 
metoda kvantitativní výtěže. 

Kalkulace souhrnné (kalkulace skutečných nákladů). 

Kalkulace rozdílové sledují skutečné i předem stanovené náklady (náklady 
rozpočtové, plánované) i rozdíly mezi plánovanými a skutečnými náklady. 
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Kalkulace propočtová 

Sestavuje se zpravidla v etapě výzkumu, vývoje a přípravy výroby nového nebo 

inovovaného výkonu, kdy se výkon současně technicky upřesňuje, ale zároveň pro něj nejsou 

ještě k dispozici příslušné technicko-hospodářské normy. Propočtová kalkulace proto vychází 

z různých orientačních podkladů jako jsou informace o vlastních a cizích podobných 

výrobcích, jejich technicko-ekonomických parametrech, jejich výsledných kalkulacích, 

cenách apod. Vyjadřuje předběžně stanovené náklady kalkulační jednice a její kvalita tak 

závisí na dostupnosti a spolehlivosti dokumentace, která je k dispozici. Tato kalkulace je 

nejméně přesná, ale zároveň představuje nákladový limit pro kalkulaci operativní. Rozčleněna 

podle kalkulačních položek bývá zpravidla, když se k jejímu sestavení použijí podrobnější 

podklady, např. výsledné kalkulace stejných či podobných výrobků.  

Optimálního výstupu lze dosáhnout tehdy, jestliže jejím podkladem je kombinace 

výsledných kalkulací a jedné operativní kalkulace podobného nebo příbuzného výrobku, 

přičemž je nutno použít stavebnicového přístupu (tj. pro části výrobku, které jsou shodné, se 

použijí operativní kalkulace dříve vyrobených výrobků a jen pro časti nové či inovované se 

sestavuje propočtová kalkulace jako taková). 

Podle účelu jakému má propočtová kalkulace sloužit a současně v závislosti na 

konkurenčním prostředí, ve kterém se používá, ji dále lze rozdělit na kalkulaci reálných 

nákladů a kalkulaci cílových nákladů (Target Costing – viz kapitola 3.4.3). 

 

Kalkulace operativní  

Je známá také pod pojmem jako kalkulace běžná nebo výrobní. Vyjadřuje úroveň 

předem stanovených nákladů za předpokladu dodržení podrobných operativních spotřebních a 

výkonových norem (standardů)5), které jsou platné k datu sestavení operativní kalkulace. 

Sestavuje se zejména v položkách přímých jednicových nákladů, které jsou pro ni klíčové. 

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

režijních nákladů vnitropodnikových středisek (měsíčních, čtvrtletních, ročních), platných 

v době zahájení výroby výrobku.  

                                                 
5) Pojmy norma a standard vyjadřují totéž. Tyto pojmy se používají v souvislosti se dvěma rozdílovými metodami, které se vžily pod názvy 

normová metoda a metoda standardních nákladů. 



- 12 -
________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
 

Vlivem konstrukčních aj. změn se v průběhu výroby mění také konstrukční  

i technologická dokumentace. Po každé takové změně se platná operativní kalkulace mění na 

novou operativní kalkulaci, která platí vždy ode dne změny ve výrobním procesu.  

Operativní kalkulace tak v kterémkoliv okamžiku ukazuje platnou výši operativních norem 

spotřeby a výkonu6). Tímto se stává nejpřesnější sestavovanou kalkulací v podnicích, která je 

k dispozici. 

 

Operativní kalkulaci lze vyjádřit ve dvou formách: 

• jako operativní kalkulaci dílčího období (v něm nedochází ke změně konstrukčních a 

technologických podmínek výroby); 

• jako operativní kalkulaci celého sledovaného období (stanovuje se nejčastěji pro roční 

interval a jako vážený průměr dílčích operativních kalkulací, kde vahami je kalkulované 

množství výkonů. Dle tohoto lze rozlišit:  

• (roční) operativní kalkulaci sestavenou na plánovaný objem výroby;  

• (roční) operativní kalkulace sestavenou na skutečný objem výroby.). 

Kalkulace plánová  

Sestavuje se na základě již známých spotřebních a výkonových norem, tj. po 

technologické a konstrukční přípravě výroby, a to na určité rozpočtové období. Vyjadřuje 

úroveň nákladů výkonu, které by mělo být v průběhu tohoto období na tvorbu výkonu 

dosaženo. Postupně je třeba v plánové kalkulaci zohlednit veškeré uvažované inovace a 

změny, které ovlivňují výši nákladů a nastanou v období, pro které je plánová kalkulace 

sestavena. Kvantifikace těchto změn a inovací je obsažena v různě nazývaném plánu (plán 

technicko-organizačních opatření, plán změnového řízení, plán inovací).  

 

Plánová kalkulace má potom dvojí podobu: 

• Jako plánová kalkulace dílčího období vyjadřuje úroveň nákladů v jednotlivých 

časových intervalech v návaznosti na předpokládané změny. 

• Jako plánová kalkulace celého rozpočtového období (alespoň roční), která se stanoví 

jako vážený aritmetický průměr jednotlivých úrovní předem stanovených nákladů 

reagujících na plánované změny. Jako váhy zde vystupují objemy výkonů, jejichž 

výroba se v daném dílčím období předpokládá. 

                                                 
6)  Vyjadřují úroveň materiálové náročnosti a pracnosti výkonu se zřetelem ke konkrétním vytvořeným podmínkám.  
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Kalkulace nabídková  

Nabídková kalkulace stanovuje rámcovou (rozpočtovou) cenu výkonu, kterou je 

zákazník ochoten přijmout a která podniku zaručuje, že dosáhne takový zisk, při němž může 

podnik pokračovat ve své další činnosti. Musí vycházet ze spolehlivých informací, které se 

týkají technické a ekonomické stránky podniku. [10, s.105]  

 

2.3.1.2 Výsledná kalkulace nákladů (kalkulace ex post) 

Sestavuje se po až dokončení příslušného výkonu. Informace čerpá z účetnictví 

případně z operativní evidence. Vyjadřuje skutečné náklady průměrně vynaložené na jednotku 

kalkulační jednice vyrobenou v určitém období nebo dávce. Součet hodnot ve výsledných 

kalkulacích za celkové objemy všech kalkulačních jednic se musí rovnat účetním hodnotám. 

 Nejvíce se využívají pro: 

• zjišťování skutečných rentabilit jednotlivých kalkulačních jednic, 

• hodnocení hospodárnosti zejména výrobních útvarů (především v oblasti 

vynakládaných variabilních nákladů), 

• ověřování reálnosti operativních kalkulací výkonů. 

Lze o nich říci, že slouží jako kontrola všech předběžných (plánových) kalkulací. 

Sestavením a následným vzájemným porovnáním plánových a výsledných kalkulací lze určit 

odchylky od předem stanovených (plánovaných) nákladů i s příčinami jejich vzniku. Může se 

jednat např. o odchylku vyvolanou nákupem dražšího materiálu nebo odchylku mezi 

skutečnou a normovanou spotřebou materiálu (viz kapitola 4.2.1). 

Výsledná kalkulace nabývá vyššího významu v takových oblastech podnikání, které 

jsou typické delším výrobním cyklem a zakázkovým typem finálního produktu7) (například 

stavební výroba, činnost projekčních, výzkumných, vývojových pracovišť, auditorských firem 

apod.). Nižší význam má výsledná kalkulace v hromadné a sériové výrobě výrobků s krátkým 

výrobním cyklem a neznámým konečným spotřebitelem (například produkce obuvi, domácích 

elektrospotřebičů, výroba a montáž počítačů atd.). 

                                                 
7) Vlivem např. změn v průběhu realizace zakázek ve stavebnictví umožňuje delší doba jejich provádění reagovat na skutečný průběh 

nákladů a činit opatření vedoucí jak ke snížení jejich nákladové náročnosti, tak i k jednání se zákazníkem o úpravě ceny. 
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2.3.2 Kalkulace dle rozsahu použitých nákladových položek 

Do kalkulací nákladů se dají zahrnout buď všechny nákladové položky, potom se 

jedná o kalkulace úplných nákladů (neboli absorpční kalkulace) nebo lze pracovat jen s částí 

nákladových položek, potom se jedná o kalkulace neúplných nákladů (neboli neabsorpční 

kalkulace). Toto základní rozlišení kalkulací je provedeno s ohledem na rozhodující faktory 

pro použití vhodné metody kalkulace (druh výrobní technologie, složitost a členitost 

výrobního procesu) a rozhodující faktory určující metodu kalkulace (hromadnost resp. typ 

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

uspořádání výrobního procesu). Přehled kalkulací úplných i neúplných nákladů je uveden na 

obrázku 1. 

 

2.3.3 Kalkulační techniky 

Kalkulační techniky lze členit podle toho, jak se provádí rozdělení nákladů na 

výstupní výkon. 

 

2.3.3.1 Prostá kalkulace dělením 

Kalkulace dělením (division costing) se ve své základní podobě označuje jako prostá 

kalkulace dělením a je nejjednodušší metodou nákladové kalkulace. Vyjadřuje výši nákladů 

na jednotku výkonu (za kalkulační jednici) jako prostý podíl celkových nákladů vynaložených 

na výrobu za určité období a počtu jednotek výkonů (kalkulačních jednic) vyrobených 

v tomto období, přičemž výkon musí být charakteristický svou homogenitou (tzn., že 

spotřebovává stejný podíl přímých a nepřímých nákladů). Jednoduše lze říci, že náklady 

v druhové nebo kalkulační struktuře se dělí kalkulačním množstvím za všechny kalkulační 

jednice (celkovým objemem výroby). Tento způsob výpočtu vyjadřuje nejpřesněji náklady na 

výrobek, ale je nutno si uvědomit, že výskyt homogenního výkonu je jen ojedinělý. 

 

Matematicky lze prostou kalkulaci dělením vyjádřit (1): 

q

N
n =      (Kč)                                                                                                               (1) 

kde n  jsou náklady na kalkulační jednici (Kč/ks) 

 N  –   celkové náklady vynaložené na výrobu za období (Kč) 

q  – objem výroby (kalkulační množství) všech kalkulač. jednic za období (ks) 
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2.3.3.2 Kalkulace dělením s poměrovými (ekvivalenčními) čísly 

Postup při této kalkulaci je následující. Nejprve se určí typický představitel výrobků, 

což je většinou nejběžnější výrobek, u něhož se stanoví ekvivalent nákladů = 1. U ostatních 

výrobků se stanoví poměrové číslo přepočtem sledovaného měřitelného parametru (např. 

velikost, hmotnost, spotřeba času na výrobu, atd.) k poměrovému číslu typického 

představitele. [12],s.62 V následné fázi se celý objem výroby v poměrových jednotkách (tzn. 

objem, který reprezentuje právě typický přestavitel výrobků) vypočte jako součet součinu 

poměrových čísel a příslušného objemu výroby jednotlivých druhů výrobků. Náklady na 

výrobu jednotky zvoleného typického představitele výrobků se určí podílem celkových 

nákladů a objemu výroby v poměrových jednotkách. Náklady na výrobu jednotky ostatních 

výrobků se určí vynásobením nákladů na jednotku typického představitele výrobků 

poměrovými čísly. 

“Výsledky této metody lze zpřesnit použitím více základen pro volbu poměrových čísel; 

tak např. v praxi se ujal takový postup, že se odděleně kalkulují všechny přímé náklady a 

pomocí poměrových čísel pouze náklady režijní; u polotovarů se jako základny používá 

hmotnosti výrobků, u finálních výrobků strojového času.“[13],s.108  

“Kalkulace prostým dělením se aplikuje zejména v případech, kdy předmětem 

přiřazení jsou náklady vyvolané pouze jedním druhem výkonu, nebo sice různými druhy, které 

jsou však na přiřazované náklady v zásadě stejně náročné.“ [5],s.128  

Jinak řečeno, lze ji využít pouze v takových odvětvích, která jsou charakteristická 

výrobou jediného druhu výrobku (homogenní výroby – např. výroba elektrické energie, 

surového železa, oceli, těžby rud nebo uhlí, úprava vody atd.), případně několika výrobků, ale 

nákladově souřadných. Určitý problém existuje v tom, že výrobek sice může být homogenní, 

ale lišit se může např. způsob jeho distribuce ke konkrétním zákazníkům. Náklady 

doprovodných služeb a dalších vyvolaných činností mohou být tak odlišné ve vztahu 

k různým nákladovým objektům, jiným než je samotný výrobek.  

Kalkulaci dělením s ekvivalentními čísly je možno použít v případě, že výkony 

podniku nejsou zcela homogenní, ale liší se pouze v určitém měřitelném parametru. Metoda 

nachází využití v hromadné výrobě technologicky podobných výrobků, které se liší právě 

jedním měřitelným parametrem, jako je např. velikost, hmotnost, jakost nebo spotřeba 

elektrické energie (např. hutnické, cihlářské, dřevařské výrobky). Stejně jako u prosté 
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kalkulace dělením, nelze ani u této kalkulace rozdělit náklady na doprovodné činnosti 

podniku, které jsou např. spojeny se zákazníky a jejich obsluhou. Tato kalkulace by se proto 

měla používat s velkou rozvahou. [12],s.62-63  

 

2.3.3.3 Přirážková kalkulace 

Někdy se také označuje jako zakázková kalkulace (absorbtion costing). Přirážková 

kalkulace kalkuluje výši režijních nákladů odpovídajících určitému výkonu jako přirážku 

k přímým nákladům. Děje se tak na základě rozvrhové základny a pomocí ní vyjádřeného 

přepočítacího koeficientu, označovaného jako režijní přirážka (sazba). Přímé náklady se 

vypočítávají přímo na jednotku kalkulační jednice. Přirážkové kalkulace se používají ve dvou 

základních variantách, v sumační nebo diferencované variantě. 

V sumační metodě se sazba nebo přirážka nepřímých či režijních nákladů zjišťuje ze 

vztahu mezi nepřímými režijními náklady a jedinou (tzv. univerzální) rozvrhovou 

základnou.[5],s.128 Režijní náklady jsou soustředěny do jediné skupiny režijních nákladů 

podniku. [12],s.71 Vychází se přitom z předpokladu zachování podmínky přímé úměrnosti8), 

tzn., že rozvrhová základna reaguje na změnu objemu výroby stejně jako rozvrhovaná 

veličina. Dodržení této podmínky je nereálné, protože rozvrhovanou veličinou jsou režijní 

náklady, což je směs variabilních a fixních složek nákladů. Fixní složka dnes může 

představovat převážnou část režijních nákladů a nemůže se měnit se změnou objemu výroby 

stejně jako kterákoli složka přímých nákladů. Použitím této metody tak dochází ke značnému 

zkreslení nákladů alokovaných na útvar nebo výkon. [10],s.37 

V praxi se proto spíše uplatňuje vzhledem k vyšší přesnosti tzv. diferencovaná 

přirážková kalkulace. Její podstatou je rozdělení režijních, resp. nepřímých nákladů do 

určitých skupin9), pro které jsou definovány různé rozvrhové základny. [12],s.71 Jejich výběr 

vychází především z analýzy příčinného vztahu mezi společnými náklady a rozvrhovanou 

základnou. Tímto dochází ke zpřesnění kalkulace. 

 

                                                 
8) V době vzniku této metody (počátek 20. století) platilo, že čím vyšší bude pracnost daného výkonu, tím vyšší bude i suma režijních 

nákladů, které daný výkon vyvolal. V té době také přímé náklady firem tvořily 90% celkových nákladů a jejich podstatná část byla 
tvořena mzdovými náklady. Tehdy taková kalkulace dokázala stanovit celkové náklady výkonu relativně přesně. [12],s.69 

9) Nejčastějším způsobem je rozdělení režijních nákladů podniku podle elementárních podnikových funkcí na: zásobovací režii, výrobní 
režii, odbytovou režii a správní režii. Pro každou takto definovanou režii je nutno také definovat rozvrhovou základnu. [12],s.72 
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Přirážková kalkulace se používá pro kalkulování režijních nákladů při výrobě 

různorodých výrobků (heterogenní výrobě), většinou jde o sériovou a hromadnou výrobu. 

Mezi její hlavní přednosti dále patří i případné využití ve službách a také značná 

jednoduchost.  “Využití přirážkové kalkulace, zvláště v situaci, kdy procento přirážky je vyšší 

než cca 10%, nelze doporučit. Vede k velmi zkreslené, až zcela nevěrohodné kalkulaci.“ 

[14],s.44 

 

Režijní přirážky a sazby 

Rozvrhové základny lze obecně rozdělit na základny naturální a peněžní. V případě 

peněžních rozvrhových základen se stanovuje režijní přirážka v procentech (2) ve vztahu ke 

zvolené peněžní základně (například k přímému jednicovému materiálu nebo osobním 

nákladům) na základě následujícího vztahu [5],s.128: 

( )
100

Kč základna rozvrhová  
⋅=

NRN
PP      (%) (2) 

kde PP  je procento přirážky režijních nákladů (%) 

 NRN  – nepřímé režijní náklady (Kč) 

Režijní přirážka udává, kolik procent objemu rozvrhové základny tvoří režijní náklady 

podniku resp., výkonu. 

 

U naturálních základen se zjišťuje sazba režijních nákladů (3) v peněžních 

jednotkách (Kč) na jednu naturální jednotku základny (např. na hodinu práce nebo kilogram 

pořízeného materiálu) obdobně[5],s.128: 

sazba nepřímých nákladů=
nepřímé režijní náklady
rozvrhová základna ( naturální jednotky)      (Kč) (3) 

Nejčastěji jsou jako rozvrhové základny voleny hodiny práce a již dříve zmíněné 

strojové hodiny, popřípadě množství zpracovávaného materiálu. 
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2.3.3.4 Kalkulace s použitím metody hodinové nákladové sazby 

Metoda hodinové nákladové sazby10) (Metoda HNS) je nástroj založený na 

jednoduchém zlomku, který určuje hodnotu hodinové nákladové sazby (sazby hodinových 

režijních nákladů). Následující uvedené vzorce (4) a (5) jsou totožné, liší se pouze 

symbolickým označením nákladů [15],s.29: 

;     ;
KAP

RN
HNS

KAP

N
HNS ==      (Kč/h), (4) a (5) 

kde  HNS je  hodinová nákladová sazba (Kč/h), 

 N  –   obecně vyjádřené nepřímé náklady za dané období (Kč), 

RN – náklady určené rozpočtem pro danou jednotku řízení organizace (dále entitu) 

a dané období (Kč), 

KAP – kapacita entity vyjádřená např. v hodinách11) za dané období (h). 

 

 

Základní funkcí  hodinové nákladové sazby je poskytnout relevantní informaci o tom, 

jaká výše nákladů (nepřímých nebo režijních) připadá na jednu hodinu činnosti střediska, 

oddělení, procesu, určité profese, pracoviště nebo jiné jednotky řízení organizace (tedy 

entity). HNS lze spojit s libovolnou entitou v systému řízení podniku. Porovnávají se a 

vyhodnocují plánové i skutečné hodnoty této sazby.  HNS je přitom velmi důvěrná interní 

informace, která je výsledkem řízení procesů a která může být významnou konkurenční 

výhodou. Při praktické aplikaci existuje určitá struktura HNS, přičemž každá jednotlivá HNS 

má jiné využití při řízení procesů, nákladů na produkt i při vazbě na prodejní politiku. Za 

základ se tedy považuje plánová a skutečná HNS dané entity a případně se využívá i dalších 

existujících hodnot, které je doplňují nebo zpřesňují a také těsněji provazují s cenovou 

hodinovou sazbou12. [15],s.29 

 

 

 

                                                 
10) V odborné literatuře se používají různá označení: metoda hodinových režijních sazeb (HRS), metoda hodinových režijních paušálů 

(HRP), metoda hodinových režijních tarifů (HRT) apod. 
11) Kapacita entity může být vyjádřená i v jiných časových jednotkách: například normohodina, 100 minut, den apod. Na princip použití to 

však nemá vliv. 
12) Metoda HNS má své historické kořeny v oblasti služeb jako hodinová cenová sazba (zahrnuje i přímé náklady a po doplnění o ziskovou 

přirážku stanovuje přímo hodinovou cenu). Hodinová cenová i nákladová sazba mají sice stejný rozměr [Kč/h], ale HNS má daleko širší a 
také rozdílné využití při manažerském řízení. Z hlediska něho jsou to dva zásadně rozdílné nástroje. 
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Metoda HNS má tři základní oblasti, ve kterých ji je možno jednotlivě, ale zejména ve 

vzájemném propojení využít [14],s.46: 

• Nákladově-kapacitní vyhodnocení určité entity – útvaru, činnosti, procesu, apod. 

Vyhodnocení se provádí tak, že se porovná hodnota HNS plánová (sestavená 

z hodnot plánových) a HNS skutečná (sestavená z hodnot skutečných nákladů a 

skutečného časového využití entity). 

• Kalkulace nákladů na produkt/okruh produktů/službu/okruh služeb – kdy se náklady 

jednotlivých entit přiřazují na danou kalkulační jednici produktu, podle časové 

spotřeby zdrojů v dané entitě. Výše přiřazených nákladů se rovná součinu HNS dané 

entity a spotřebou času pro daný produkt v dané entitě. 

• Oblast stimulace (motivace) pracovníků – využití v této oblasti je spojeno 

s předchozíma dvěmi aplikacemi. Pro úplné využití možností Metody HNS je 

nejdůležitější určit odpovědnost jednotlivých pracovníků za způsob stanovení a poté 

dodržení jednotlivých nákladových položek a za stanovení a dodržení kapacitního 

plánu. 

 

Postup kalkulačního výpočtu nákladů na produkt s využitím metody HNS 

Postup je velmi jednoduchý, zahrnuje pouze dva zásadní kroky: 

• Režijní náklady se stanoví tak, že se sečtou násobky HNS entity a časové spotřeby 

zdrojů pro daný produkt v dané entitě, za všechny entity, které se podílí na produktu. 

• Přičtou se přímé náklady daného produktu. 

 

2.3.3.5 Kalkulace využívající matematické nákladové modely 

Existují dva typy matematických nákladových modelů, které mají pro kalkulaci 

nákladů význam: 

• model využívající funkční analýzu nákladů, 

• maticová kalkulace. 

 

Maticová kalkulace je vhodná pro výpočet nákladů na vnitropodnikové služby. 

Funkční analýza vychází z nákladových funkcí zjištěných aplikací regresní a korelační 

analýzy. Regresní analýzu lze využít k nalezení vztahu mezi objemem prodaných výrobků a 

jeho ceny. 
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3 ZHODNOCENÍ VÝZNAMU POUŽÍVÁNÍ KALKULACÍ 

Při řízení v tržních podmínkách význam kalkulací vzrůstá. Manažerské účetnictví totiž 

musí poskytovat údaje o vlastních nákladech výkonů (výrobních nákladech), aby usnadnilo 

rozhodování s dlouhodobým dopadem důsledků (efektů), např. zda určitý výrobek vyrábět, 

zda pořídit nový stroj apod. 

 

Obecný význam používání kalkulací spočívá především: 

• ve stanovení vnitropodnikových cen výkonů, 

• při sestavování rozpočtů – plánování jednicových nákladů, 

• k zajištění kontroly a provádění rozborů hospodárnosti výroby, 

• pro řešení strategických systémových úloh. 

 

3.1 Význam kalkulací pro stanovení vnitropodnikových cen 

Kalkulace nákladů se využívají pro oceňování vnitropodnikových předávek 

(polotovarů, hotových výrobků, služeb) a pro oceňování vlastních zásob (rozpracovanost, 

polotovary, hotové výrobky). Tyto kalkulace vychází ze zásad vedení finančního účetnictví. 

Druhy vnitropodnikových cen (VPC): 

• VPC na bázi vlastních nákladů 

• VPC s připočtením ziskové přirážky 

• VPC na úrovni variabilních nákladů 

• VPC na úrovni oportunitních nákladů 

• VPC na základě dohody mezi středisky 

 

3.2 Význam kalkulací pro plánování celkových jednicových nákladů 

Rozpočet jednicových nákladů převážně vychází z plánových kalkulací, kde se celkové 

jednicové náklady vypočtou ze součinu: 

• plánovaných měrných spotřeb (norem) vstupů, které v případě materiálových vstupů 

vychází z kusovníků nebo z receptur, 

• plánovaných cen jednicových vstupů, 

• plánovaných objemů jednotlivých kalkulačních jednic (získaných např. z plánu výroby). 

[7] s.106 



- 21 -
________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
 

3.3 Význam kalkulací k provádění rozborů hospodárnosti a efektivnosti 

Pro vyhodnocování variabilních nákladů a výnosů jsou využívány plánové kalkulace 

variabilních nákladů, pomocí kterých se vypočítá tzv. přepočtený plán variabilních nákladů a 

výnosů. Výpočet vychází ze součinu plánovaných variabilních nákladů a výnosů výkonů 

(výroby) na jednotku kalkulačních jednic a skutečného objemu těchto jednic za dané období. 

Tímto se získá hodnota variabilních nákladů a výnosů na skutečný objem a skutečnou skladbu 

výkonů (výroby) respektující jejich plánovanou výši na jednotku výroby, která u variabilních 

jednicových nákladů vychází z plánovaných cen a plánovaných měrných spotřeb. 

 

3.4 Význam kalkulací pro řešení strategických systémových úloh 

Metoda variabilních nákladů je použitelná například pro řešení následujících 

strategických systémových úloh: [10], s.152 

• Určení podílu jednotlivých výrobků na tvorbě hospodářského výsledku podniku. 

• Určení pořadí výhodnosti výrobků a optimálního sortimentu výroby (smyslem těchto 

optimalizačních úloh je dosáhnout struktury produkovaných výkonů, která povede k co 

nejlepším hodnotovým výsledkům podniku). 

• Vymezení prodejní ceny doplňkově produkovaných výkonů. 

• Rozhodování o tom, zda určitý polotovar, součást, díl, vyrobit ve vlastní režii či získat 

kooperací. 

• Rozhodování o výhodnosti nákupu či nájmu určitého zařízení. 

• Určení pořadí postupného zařazování kapacit do provozu, respektive jejich vyřazování 

z provozu.  

 

3.4.1 Význam kalkulací variabilních nákladů s využitím krycího příspěvku 

V současné době nabývá na významu použití metody variabilních nákladů s využitím 

krycího příspěvku a to zejména u rozhodovacích úloh na existující kapacitě. Metoda 

variabilních nákladů se řadí k tzv. kalkulačním metodám neúplných nákladů (neabsorpčním 

kalkulačním metodám), které neberou v úvahu všechny nákladové položky, protože uplatňují 

systémová hlediska (například to, že ne každý prodej jednotlivého výrobku tvoří zisk a ne 

každý výrobek vyvolává fixní náklady). Fixní náklady a zisk nejsou vázány k jednotlivým 

výrobkům, ale váží se k určitému časovému období. Základním principem variabilní 
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kalkulace tak je to, že se k výkonu přiřazují jen ty náklady, které jsou jednoznačně s daným 

výkonem spojeny.   

Krycí příspěvek potom představuje rozdíl mezi prodejní cenou výkonu a variabilními 

náklady tohoto výkonu. Jde vlastně o částku, kterou výrobek přispívá ke krytí fixních nákladů 

a tvorbě zisku. Je tak vhodnější vycházet z variabilních kalkulací s využitím krycích 

příspěvků, než z kalkulací úplných nákladů.  

Pomocí analýzy bodu zvratu je možné určit hranici rentability, která vyjadřuje 

množství výkonů, při kterém krycí příspěvek pokryje přesně celkové vynaložené fixní 

náklady. Jakékoliv množství prodaných výkonů větší než fixní náklady, přispívá ke tvorbě 

zisku. [11], s.73 

 

Metoda variabilních nákladů je velmi efektivním nástrojem operativního řízení a je 

využitelná pro krátkodobá manažerská rozhodnutí založená na existující kapacitě. [12], s.91 

3.4.1.1 Systémy kalkulace krycího příspěvku a jejich význam 

Kalkulace krycího příspěvku lze rozdělit na:[8], s.123-124 

• Jednostupňové a vícestupňové (podle počtu produktů a diferenciace podílu fixních 

nákladů )  

• Absolutní a relativní (podle použití krycího příspěvku jako referenční veličiny).  

• Kalkulaci plánovou a skutečnou (podle časového hlediska) 

 

Hodnoty těchto kalkulací jsou výchozí pro ekonomická rozhodnutí s ohledem na 

produktivitu a rentabilitu. 

 

3.4.2 Stanovení optimálního sortimentu při použití variabilní kalkulace 

V dnešní době se firmy pohybují ve velmi dynamickém prostředí, a proto se musí 

nutně potýkat s tím, že poptávka převyšuje jejich kapacity, anebo naopak jejich kapacity 

nejsou vytíženy. V prvém případě se firma musí rozhodnout, které zákazníky a které produkty 

upřednostní. Jednotkový příspěvek na úhradu (krycí příspěvek) či marže je kritériem pro 

pořadí tohoto upřednostnění za podmínky, že všechny výrobky spotřebovávají stejný počet 

jednotek kapacity. Výrobek s nejvyšším příspěvkem na úhradu je do výroby zařazován jako 
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první a analogicky. Příspěvky na úhradu tak uhrazují postupně fixní náklady, které při 

počáteční nulové produkci představují ztrátu. Pro případ, že jednotlivé výrobky 

spotřebovávají různou výši jednotek kapacity, kterou je firma omezena, je třeba přepočítat 

jednotkovou marži tohoto omezujícího činitele. [12], s.91 

3.4.3 Význam limitní kalkulace cílových nákladů (Target Costing) 

Limitní kalkulace je často spojována přímo s kalkulací, jako její alternativa pro fázi 

tvorby nebo inovace produktu. Je ji možno takto zařadit. 

Základní myšlenka spočívá v tom, že se z požadavků zákazníků stanoví dosažitelná 

tržní cena. Další krok spočívá ve stanovení přípustných nákladů, které se stanoví odečtením 

plánovaného zisku od dosažitelné prodejní ceny. Přípustné náklady se porovnávají se 

standardními náklady, tj. náklady, které by se měly pohybovat směrem k přípustným 

nákladům. Rozdíly, které by se zásahy do konstrukčních úprav měly postupně snižovat, by se 

ve fázi vývoje produktu měly snižovat na nulu. “Na základě požadavků zákazníků, 

konkurenčního prostředí a zaměření podnikové strategie se pak stanoví požadované cílové 

náklady.“[4], s.198 

Pojetí Limitní kalkulace jako metody nebo dokonce metodologie tvorby nebo inovace 

produktu je racionálnější a hlavně přínosnější. Limitní kalkulace vychází z určených užitných 

vlastností produktu a z požadavků zákazníků. Tvorba produktu je limitována stanovenou výší 

nákladů na produkt, které nesmí být překročeny. Tento nákladový limit je odvozen z ceny, 

požadovaného zisku, požadavků na pokrytí společných nákladů podniku a obchodní marže 

produktu.  

 

V Limitní kalkulaci se propojují všechny fáze života produktu a klíčovými faktory 

například jsou: 

• Technické a organizační znalosti a schopnosti. 

• Klíčové užitné vlastnosti za dobu životnosti produktu (požadavky na užitnost produktu 

se mohou změnit dříve, než je dokončen vývoj produktu). 

• Stanovení ceny, která bude po dobu životnosti produktu zajišťovat požadované objemy 

prodeje produktu (pro cenu platí adekvátně totéž co pro užitné vlastnosti, v odvětví se 

navíc může objevit nová konkurence). 

• Rozvrhnutí celkové hodnoty nákladů mezi jednotlivé komponenty produktu. 
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• Využití zdrojů (lidské, hmotné, nehmotné, finanční), které jsou v daném podniku 

k dispozici. 

• Optimalizace času: minimalizace doby produkce a maximalizace využití zdrojů. 

• Změna myšlení techniků, kteří s nákladovými limity neumějí pracovat. 

• Motivace pracovníků. 

 

Limitní kalkulace cílových nákladů lze však úspěšně použít jen ve firmách striktně 

využívajících rozpočetnictví a manažerské účetnictví. Target Costing začíná s nastavením 

celého marketingového mixu od ceny. Vývoj nového produktu tak startuje nikoliv  

v technickém či vývojovém oddělení, ale v oddělení obchodním (případně v marketingu). 

Výhodou je skutečnost, že firma má už od samého začátku jasnou kontrolu nad náklady  

i příjmy z nového výrobku či služby.  

 

 

Obrázek 2: Kroky limitní kalkulace při vývoji nového produktu13) [16] 
 

                                                 
13) Mezi jednotlivými kroky Limitní kalkulace existují zpětné vazby, které nejsou v obrázku zakresleny. Existovat mohou ke každému kroku,   

nejsilnější jsou  
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“Postupy Limitní kalkulace patří ke klíčovému know-how každého podniku a mohou 

představovat významnou konkurenční výhodu – proto existuje málo relevantních pramenů. 

Patří k nejvíce tvůrčím činnostem, jsou spojeny s důsledným vyhodnocováním minulých a 

hledání poučení z nich. Bez aplikace Limitní kalkulace však nelze na konkurenčním trhu 

s produkty obstát. Proto jsou tyto postupy nejvíce propracovány v odvětvích, kde je největší 

konkurence.“ [16], s.50 Příkladem mohou být automobilový průmysl nebo elektronika, tzn. 

výroby s vysokým stupněm automatizace a velkým počtem identických produkovaných kusů. 

 

Target Costing se používá hlavně na trzích citlivých na cenu. [15], s.244 
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4 POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ KALKULACÍ PRO
 ŘÍZENÍ NÁKLADŮ VE VÝROBNÍCH PODNICÍCH 

Podnikové řízení nákladů je velmi složitý mechanizmus. Kalkulace nákladů výkonů 

patří mezi základní nástroje tohoto řízení a nacházejí uplatnění ve všech oblastech 

podnikatelské činnosti. V každé podnikové aplikaci se pro jednotlivé procesy, oblasti, okruhy 

činností i pro jednotlivé činnosti hledají vždy nejvhodnější kalkulační nástroje. Pro potřeby 

řízení a plánování nákladů je v podnicích sestavováno mnoho různých druhů kalkulací 

v závislosti na účelu jejich použití. To je dáno tím, že všechny úkoly kladené na kalkulaci 

nemůže plnit pouze jeden propočet nákladů na kalkulační jednici. Při posuzování možností 

využití kalkulací pro řízení nákladů ve výrobních podnicích je nutné vzít v úvahu, že 

kalkulace vychází z kombinací různých přístupů, metod a postupů a nelze je používat 

univerzálně pro všechny oblasti rozhodování, procesy, okruhy činností atd.  

 

4.1 Využití kalkulací při řešení rozhodovacích úloh v oblasti řízení nákladů 

Každá oblast rozhodování vyžaduje specifický přístup k tvorbě a využívání kalkulací 

pro jednotlivé rozhodovací úlohy. V odborné literatuře např. [2],[3],[9], se uvádí několik 

základních typů rozhodovacích úloh, k jejichž řešení může kalkulace přispět.  

 

Kalkulace lze využívat například: 

• Při řízení hospodárnosti – tzn. jako nástroj řízení hospodárnosti (především při  

vynakládání jednicových, popřípadě i ostatních variabilních nákladů), kterým je 

možno porovnávat skutečné a předem stanovené náklady a kontrolovat jejich 

racionální vynakládání. 

• Při rozhodování o objemu, optimálním sortimentním složení a cenách prodávaných 

výkonů (jde zde o ověření toho, zda lze reprodukovat veškeré vynaložené náklady). 

• Při rozhodování o způsobu provádění výše zmíněných prodávaných výkonů (zde jde 

o porovnání toho, zda bude určitou součást podnik vyrábět ve vlastní režii nebo ji 

bude nakupovat externě). 

• Při stanovení vnitropodnikových cen výkonů – pomocí nich lze následně zobrazit 

vztahy mezi odpovědnostními středisky a způsobem jejich ocenění se dá ovlivňovat 

chování pracovníků těchto útvarů tak, aby jednali v souladu s podnikovými cíli 
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(např. stanovení vnitropodnikové ceny na úrovni variabilních nákladů vede výrobní 

útvary k minimalizaci zásob nedokončené výroby). 

• Při návrhu cen externím odběratelům – kalkulace nákladů výkonů se zde používají 

při posouzení tržní ceny, samotné tvorbě cen, rozhodování o změnách ceny, 

individuálních slevách atd. a při jednání se zákazníkem jsou potom podkladem pro 

obhajobu ceny. 

• Při ocenění aktiv vytvořených vlastní činností – používají se jako nástroj pro 

ocenění stavu a změny stavu nedokončené výroby, polotovarů, hotových výrobků a 

jiných aktivovaných výkonů. 

• Pro zhodnocení variantních cenových úvah. 

• Pro zpracování plánů a rozpočtů nákladů, výnosů a zisku. 

• Pro propočet (plné) nákladové náročnosti jednotlivých výkonů (toho se využívá při 

posuzování dlouhodobé ziskovosti výkonů nebo jeho skupin). 

Každá z těchto úloh vychází nejen z různého rozsahu kalkulovaných nákladů výkonů, 

ale také z různého způsobu jejich přiřazení kalkulační jednici. 

 

4.2 Významné oblasti využití kalkulací pro řízení nákladů 

4.2.1 Využití rozdílových metod kalkulace při řízení hospodárnosti 

Pro oblast řízení hospodárnosti a kontroly efektivního vynakládání nákladů se využívá 

tzv. rozdílových metod kalkulace. Zaměřují se zejména na řízení přímých (jednicových) 

nákladů a jsou nástrojem pro jejich běžnou a preventivní kontrolu. Jejich význam spočívá  

v tom, že umožňují v rámci operativního vnitropodnikového řízení korigování vzniklých 

rozdílů mezi skutečně vynaloženými náklady a náklady předem stanovenými na základě 

norem nebo standardů a to ještě během výrobního procesu. Vzniklé rozdíly se analyzují  

z hlediska odpovědnosti a podle příčin vzniku nebo i z hlediska využití výrobních činitelů.  

Rozdílové metody kalkulace mají úzkou vazbu na předběžné kalkulace. 

 

4.2.2 Využití kalkulací na tvorbu podkladů pro cenová vyjednávání 

Kalkulace úplných vlastních nákladů neumožňují variantnost nutnou pro pružná 

rozhodování a plánování, protože předpokládají znalost vyráběného množství jednotlivých 

druhů výrobků. 
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Pro oblast tvorby podkladů pro cenová vyjednávání je vhodné použít:  

• Kalkulace neúplných nákladů (kalkulací s využitím krycích příspěvků). To je 

vhodné např. pro situaci, když se z požadavků odběratelů nedá pokrýt instalovaná 

kapacita firmy a ta se tak potýká s problémem nevyužitých fixních nákladů. 

K maximálnímu kapacitnímu využití potom lze dospět i snížením prodejní ceny 

doplňkově prodávaného objemu a sortimentu až k úrovni variabilních výrobkových 

nákladů. Kalkulace v tomto případě vymezuje minimální cenu výkonu, která je pro 

podnik ještě rentabilní. Snahu o maximální využití kapacity lze porovnat s metodou 

ABC při níž dochází k zařazování výrobků, které se vyrábějí v menších objemech 

s vyšším podílem nestandardních aktivit do závěrečné fáze výrobního procesu. 

• Kalkulací cílových nákladů s použitím kalkulačních nákladů (především 

kalkulačních odpisů).  

• Kalkulace zpracované metodou ABC –  pro případ složitějších technologických 

postupů. Metoda používá pro přiřazování nákladů objektům měření skutečných 

fyzických výkonů jednotlivých prováděných činností a aktivit. Toto je jediná 

možnost eliminace paušalizování nákladů v různých objemových způsobech jejich 

alokace. Zprostředkovaný vztah již netvoří zkreslující rozvrhová základna, ale 

skutečné aktivity a činnosti, které podnik provádí za účelem produkce výkonů.  

V rámci metody se sledují náklady a jejich tok podél prováděných procesů a aktivit 

a této realitě odpovídá i jejich přiřazování. [12], s.100 Kalkulace zpracovaná 

metodou ABC tak poskytuje informaci o nákladové náročnosti prováděných výkonů 

a její skutečné příčině vzniku. Tato informace je důležitá nejen pro konkrétní cenová 

vyjednávání, ale může eliminovat i nestandardní výkony a aktivity a tím působit na 

efektivnost prací v předvýrobních, výrobních i podvýrobních etapách .  

 

4.2.3 Využití dynamických kalkulací 

Kalkulace dynamická je taková, která dokáže vyjádřit v čase odpovídající výši nákladů 

na výkon při různém stupni využití výrobní kapacity. Z teoretického hlediska je 

nejsprávnějším kalkulačním postupem a lze ji tak považovat za etalon správnosti kalkulačních 

postupů. K dynamické kalkulaci vede tzv. dynamizace statické kalkulace nebo použití 

nákladových funkcí, kdy se hovoří o nákladových kalkulačních modelech.  
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n

FN
PVNPFNPVNPN dyn +=+=      (Kč/ks) (6) 

kde dynPN   jsou celkové průměrné (jednotkové) náklady dynamické kalkulace (Kč/ks) 

 PVN     –  průměrné variabilní náklady (Kč/ks) 

FN  – celkové fixní náklady (Kč) 

n  – množství výrobků (ks). 

Nutným předpokladem pro její aplikaci je provedení nákladové analýzy, která rozdělí 

náklady nejen na variabilní a fixní, ale na variabilní jednicové a režijní. Důležitý je také 

způsob jejich zjišťování.  

Uvedený vztah (6) pro dynamickou kalkulaci je analytickým zápisem spojité 

nákladové funkce pro určitý výkon (výrobek, poskytovanou službu), vyjádřený rovnoosou 

hyperbolou PN = a/n + b.  Základem pro její dosažení je znalost dvojic hodnot prodaných 

výrobků a dosažených tržeb v jednotlivých obdobích. Z těchto hodnot se pak vypočte regresní 

funkce. [10], s.148 

Význam použití dynamické kalkulace spočívá především v možnosti modelování 

vývoje nákladů (změna objemu a skladby výroby). 
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5 ZÁVĚR 

Řízení nákladů je klíčovou oblastí ekonomiky podniku. Náklady jsou spojeny 

s každou činností, okruhem činností, jednotlivým procesem, oblastí atd. nebo-li s každou 

entitou v podniku. Pro dosažení žádoucího hospodářského výsledku je důležité řídit náklady 

s takovou účinností, aby tržby za produkty pokryly všechny náklady spojené s existencí 

podniku a přitom byl vytvořen přiměřeně vysoký zisk. Proto se kalkulace řadí k velmi 

důležitým ekonomickým nástrojům určeným pro řízení nákladů. Aktivní řízení nákladů lze 

tak provádět pomocí kalkulačních metod nebo kalkulačních technik. Obecně lze rozdělit 

kalkulace na kalkulace vycházející z kusovníků a na kalkulace vycházející z receptur. 

Rozmanitost v použití kalkulací vede podnik k vytvoření kalkulačního systému.  

 

První cíl této bakalářské práce je zaměřen na definování současné metodiky výpočtu 

kalkulací a je řešen v její druhé kapitole. Na začátku je uvedena základní terminologie 

z oblasti kalkulací důležitá nejen pro pochopení metodiky výpočtu kalkulací, ale i pro 

pochopení kalkulačního systému jako celku. Kalkulační systém je zde podrobně zobrazen a 

částečně popsán v členění dle kalkulačních hledisek. Funkční podoba kalkulačního systému 

obsahuje kalkulaci předběžnou a výslednou a v jeho širší podobě navíc i kalkulaci prodejní 

ceny. V celé své šíři se kalkulační systém využívá zejména v podnicích s hromadnou a 

velkosériovou výrobou. Pro potřeby konkrétních podniků je používání kalkulačního systému 

značně variantní záležitostí, přičemž je nutno brát zřetel na typ rozhodovacích úloh, k jejichž 

řešení mají jednotlivé kalkulace informačně přispět. 

 Kalkulační techniky jsou definovány včetně jejich použití v různých typech výrob. 

Kalkulační techniky lze členit podle toho, jak se provádí rozdělení nákladů na výstupní 

výkon. Každá změna podmínek ve výrobním procesu má vliv na přesnost kalkulačního 

propočtu.  

 

Druhý cíl této bakalářské práce je zaměřen na zhodnocení významu používání 

kalkulací a je řešen v její třetí kapitole. Při řízení nákladů v tržních podmínkách význam 

kalkulací vzrůstá. Kalkulace především umožňují: stanovení vnitropodnikových cen, 

plánování jednicových nákladů (při sestavování rozpočtů), řešení systémových strategických 

úloh a slouží k zajištění kontroly a provádění rozborů hospodárností výroby. U rozhodovacích 

úloh na existující kapacitě nabývá na významu především metoda variabilních nákladů 
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s využitím krycího příspěvku na úhradu. V Limitní kalkulaci se propojují všechny fáze života 

produktu. Bez aplikace Limitní kalkulace nelze na konkurenčním trhu s produkty obstát. 

  

Třetí cíl této bakalářské práce je zaměřen na posouzení možností využití kalkulací pro 

řízení nákladů ve výrobních podnicích. Kalkulace se využívají při řešení rozhodovacích úloh 

v oblasti řízení nákladů. Mezi tyto významné oblasti například patří řízení hospodárnosti, 

využití kalkulací jako podkladů pro cenová vyjednávání nebo využití kalkulací pro 

modelování vývoje nákladů. 

 
V průběhu zpracování této bakalářské práce jsem zjistil, že kalkulacím nákladů je 

třeba věnovat mimořádnou pozornost, protože v době současných ekonomických krizí musí 

podnik bezpečně vědět, zda vůbec a v jaké cenové výši je pro něj  výhodné své produkty  

prodávat. Kalkulace nákladů sice nikdy nemůže dospět ke správnému rozdělení společných 

nákladů, ale při provedení správné nákladové analýzy může být důležitým podkladem pro 

cenová rozhodování. Přestože problematika kalkulací cen a nákladů je velmi rozsáhlá 

domnívám se, že se všechny cíle bakalářské práce podařilo splnit. 
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Příloha č.1 Typový kalkulační vzorec [7], s.99 

 
 
LEGENDA: 
 
N - náklady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kalkulace 
nákladů 

 
Cenová 
kalkulace 
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Příloha č.2 Příklad kusovníku koloběžka a příklad receptury jablečný závin [7], s.88 
 

 
 

 
 


