


 

 



 



 

Abstrakt 

 

Diplomová práce je zaměřená na metodu Activity Based Costing, přesněji na její 

zavedení v daném podniku. Práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a 

návrhovou. Teoretická část popisuje i klasické kalkulace a metody, ale stěžejním 

tématem je samozřejmě metoda Activity Based Costing, která má být ve 

zkoumaném podniku zavedena, jako nová kalkulační metoda. V analytické části je 

analyzován současný stav v podniku v oblasti kalkulací. V části návrhové je popsán 

návrh na zavedení Activity Based Costing v podniku. 

 

Klí čová slova: kalkulace, Activity Based Costing – kalkulace nákladů podle aktivit, 

nákladový objekt, příčiny spotřeby zdrojů, příčiny spotřeby aktivit, 1. alokace, 2. 

alokace, nepřímé náklady. 

 

Abstract 

Thesis is focused on the method of Activity Based Costing, more precisely its 

introduction in the enterprise. The work is divided into a theoretical part, analytical and 

practical. The theoretical part describes the classic costings and methods, but the key 

issue is, of course, Activity Based Costing method to be introduced in the analysis firm, 

as a new costing method. In the analytical part is to analyze the current state of the 

enterprise in the field of cost. In the practical part described a proposal for the 

introduction of Activity Based Costing in the company. 

 

Key words: costing, Activity Based Costing – costing by activities, cost object, 

resource cost drivers, activity cost drivers, 1. allocation, 2. allocation, indirect costs. 
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1 ÚVOD 
 

Stále častěji si pokládáme otázky typu: Které produkty jsou doopravdy ziskové, a které 

ztrátové? Kteří zákazníci jsou více ziskoví a kteří méně? Jsou naše ceny správně 

stanovené? Kolik nás stojí procesy a činnosti? Na tyto a spoustu dalších otázek nám 

může pomoci nalézt odpovědi nástroj, který poskytuje nový pohled, jinou optiku, než 

kterou jsme používali doposud, a tím je metoda Aktivity Based Cost Management 

(ABC/M). Tento nástroj totiž umí odhalovat příčiny chování režijních nákladů. Režijní 

náklady jak jistě, nemusím, zdůrazňovat se v současné době v podnicích stále zvyšují a 

klasický model nám nedává odpověď proč.  

Zavedení této metody neznamená nákup speciálního softwaru nebo nový informační 

systém, je to především změna ekonomického myšlení. Informace z finančního 

účetnictví, které vychází z historických dat, v současné dynamické době plné změn, 

nemohou těmto změnám odpovídat. 

Navíc v době globalizace, sílící konkurence, neustále se měnících trhů, potřebují 

organizace přizpůsobovat svoje výrobky a služby potřebám zákazníka. Tudíž se stále 

častěji objevují produkty na zakázku, inovace, nové produkty, důraz na kvalitu a 

environment. Což znamená další zvyšování režií. Abychom mohli zjistit opravdové 

příčiny zvyšování režijních nákladů a poté je mohli řídit, je třeba se na tuto 

problematiku podívat optikou ABC/M 
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CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE A METODIKA ZPRACOVÁNÍ 
 

 Hlavním cílem této diplomové práce je návrh na zavedení metody Activity 

Based Costing v podniku Hestego, s. r. o. V současné době, kdy jsou společnosti 

ohroženy finanční krizí, je třeba se zamyslet nad tím, jestli v podniku nevznikají 

zbytečné náklady, které by mohly být eliminovány, jestli pro rozhodování používáme 

správné informace, kolik procent celkových nákladů tvoří náklady režijní a proč, ale 

také jestli jsou v kalkulacích výrobků použity správné informace, atd. Odpověď na tyto 

otázky je schopna podat metoda Activity Based Costing, která je nástrojem Acitivity 

Based Managementu. 

 Dílčími cíly zavedení metody ABC definujme zlepšení výkonnosti využitím 

ABC informací, tedy i zlepšení rozhodovacího procesu, zvýšení ziskovosti zakázek, 

zvyšování zisku, snižování nákladů a další pozitivní efekty z ABC metody plynoucí.  

 

 

Byly použity metody jako dotazování, analyzování, třídění, konkretizace, 

zobecňování ať už při četbě různých materiálů nebo, při konzultacích v podniku, nebo 

při provádění různých analýz. Všechny tyto metody napomohly pochopení jak 

teoretické, praktické části problematiky kalkulací ve sledovaném podniku, ale také 

sepsání návrhové části, ve které je obsažen návrh na zavedení metody ABC.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1 KALKULACE 
 

Kalkulace je předběžné stanovení nebo následné zjištění vlastních nákladů a ostatních 

složek ceny (zisku, ztráty) na jednotku výkonu, tj. na kalkulační jednici. 

„Předmětem kalkulace jsou: 

- výkony vytvářené vlastní činností, tj. výrobky a služby určené pro odbyt 

(odbytové výkony) nebo pro vnitropodnikovou spotřebu (vnitropodnikové 

výkony); 

- výkony nakupované od jiných organizací, tj. zjištění pořizovací ceny 

nakoupeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob (pomocí 

kalkulačních účtů finančního účetnictví).“1  

 

2.1.1 Uplatnění kalkulace2 
 

Uplatnění kalkulace spočívá především v hodnotovém řízení podniku a dá se rozdělit do 

dvou základních skupin rozhodovacích úloh: 

a) Řízení hospodárnosti a efektivnosti – tuto funkci plní kalkulace v součinnosti 

s rozpočetnictvím (předběžné kalkulace) a účetnictvím (výsledné kalkulace). 

Použití: „- stanovení vnitropodnikových cen výkonů nebo jejich částí, 

  - sestavení rozpočtů středisek (v části jednicových nákladů), 

- ocenění nedokončené výroby, výrobků, polotovarů vlastní 

výroby (v účetnictví), 

                                                      
1 ČERMÁK, P. Rozpočetnictví a kalkulace [online]. 2008, 27.12.2008. Dostupný z WWW:  
<www.velmont.wz.cz/maturitauce/008.doc>  
2 V souvislosti s přiřazováním nákladů je kalkulace zpravidla spojena s pojmem Allocation (Cost 
Allocation – alokace, přiřazování nákladů). V souvislosti s řízením nákladů, je většinou používán pojem 
Costing, kalkulace jako nástroj evidence, kontroly a řízení nákladů. 
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  - porovnání a analýza obdobné výroby z různých podniků pro  

  mezipodniková srovnávání.“(5, str. 105) 

b) Cenová tvorba – návrh ceny (dle kalkulace) je rozhodující pro odběratele i 

dodavatele. 

 

2.1.2 Kalkulační systém 
 

Kalkulační systém je tvořen kalkulacemi, sestavovanými podle toho k jakému účelu 

slouží a za jakých podmínek probíhá výroba. 

 

                         ┌── propo čtová 

          ┌─ P ŘEDBĚŽNÁ ──┤ 

          │              │             ┌── operativní 

          │              └── normová ──┤ 

kalkulace │                            └── plánová 

          │ 

          │             ┌── intervalová 

          └─ VÝSLEDNÁ ──┤ 

                        └── okamžitá 

Obrázek 1: Schéma kalkulačního systému 

ZDROJ: (5, str. 107) 

 

2.1.3 Kalkulační vzorec 
 

Abychom mohli sestavit kalkulační vzorec, je nutné transformovat druhové3 náklady na 

náklady kalkulační. Principem kalkulačního členění je rozdělení nákladů na přímé a 

nepřímé. Konkrétní uspořádání přímých a nepřímých nákladů se nazývá kalkulační 

vzorec. 
                                                      
3 Druhové členění nákladů vychází ze spotřebovaných výrobních faktorů, které mají podobné znaky a 
jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách. Lze je rozdělit do čtyř skupin (provozní náklady, finanční 
náklady, mimořádné náklady, daně z příjmů). 
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„Typový kalkula ční vzorec: 

1) přímý materiál 

2) přímé mzdy 

3) polotovary vlastní výroby 

4) ostatní přímé náklady 

5) výrobní režie  

6) vlastní náklady výroby 

7) správní a zásobovací režie 

8) vlastní náklady výkonu 

9) přímé odbytové náklady 

10) odbytové režie 

11) úplné vlastní náklady výkonu 

12) Zisk (ztráta) 

13) Cena výkonu“ (5, str. 101) 

 

 

2.1.4 Členění kalkulací z hlediska kalkulačního systému  
 

„Základní členění kalkulací představuje členění na předběžné a výsledné kalkulace.“ 

- „Předběžné kalkulace – pro jejich sestavení se užívá plánovaných nákladů 

(předem stanovených), podle technickohospodářských norem spotřeby a 

výkonu. Jejich uplatnění je tím větší, čím užší je sortiment výroby a čím větší se 

předpokládá opakovatelnost výroby.“ 

 „Dále se člení na: 

� operativní kalkulace 

� plánové kalkulace 

� propočtové kalkulace“ 

 

- „Výsledné kalkulace – pro sestavení výsledné kalkulace se používá skutečných 

nákladů. Jejich uplatnění je tím větší, čím více se mění podmínky, čím širší je 
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sortiment výroby a čím je menší opakovatelnost výroby (tedy čím menší je 

význam operativní kalkulace). Používají se především jako základ pro fakturace 

u individuální výroby.“ 

 

 „ Dále se člení na: 

 

� okamžikové kalkulace 

� intervalové kalkulace „ 

„Další, řekněme, samostatnou skupinu kalkulací tvoří kalkulace specifické, které se 

používají pro zvláštní účely.“ 

„Patří sem:  

� výchozí kalkulace 

� cenová kalkulace 

� základní kalkulace 

� technická kalkulace“ (5, str. 109) 

 

2.1.4.1 Operativní kalkulace 
 

Operativní kalkulace nebo li, živá běžná kalkulace, ale také metoda standardních 

nákladů. K výpočtu se používají, jak již bylo zmíněno, předem stanovené (plánované) 

náklady. Operativní kalkulace je okamžitá (momentová), protože podmínky sestavení se 

mohou měnit. Představuje výši předem stanovených nákladů, které odpovídají 

technologickým a výrobním podmínkám, které byly předem stanoveny (plánem nebo 

normou pro jednotlivé operace) útvarem technické přípravy výroby (TPV). Jestliže TPV 

rozhodne o změně těchto podmínek, kalkulace se změní. „Hlavním cílem operativních 

kalkulací je tedy zobrazení změny během výrobního procesu. Při porovnání s plánovou 

kalkulací jsme schopni zjistit, zda je plněn roční plán nákladů.“ (12, str. 3) 

Použití: 

- pro krátkodobé řízení jednicových nákladů, 
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- při zadávání nákladového úkolu výrobním útvarům a při kontrole jejich plnění, 

- při kontrole zajištěnosti ročního plánu nákladů (porovnání operativní a plánové 

kalkulace).(5) 

 

2.1.4.2 Základní kalkulace 
 

Základní kalkulace představuje operativní kalkulaci platno k prvnímu dni hodnoceného 

období. Je nástrojem pro odlišení zásluh za úspory mezi útvary, které zajišťují nebo 

vytvářejí podmínky výroby (např. TPV) a výkonnými výrobními útvary. Z hlediska 

delší doby platnosti má smysl i při ocenění stavů nedokončené výroby, polotovarů 

vlastní výroby, nebo hotových výrobků na skladě. Má funkci pevného měřítka, alespoň 

po dobu jednoho účetního období, nebo po dobu výroby jedné dávky či série. Nejčastěji 

bývá spojována metodou standardních nákladů.(5) 

 

2.1.4.3 Plánová kalkulace 
 

Plánová kalkulace je intervalová, protože jde o průměrný úkol za určitý časový úsek. 

„Jedná se o vážený aritmetický průměr jednotlivých úrovní plánovaných nákladů, 

reagujících na změny vyjádřené v plánu technicko-organizačních opatření, přičemž jako 

váhy vystupují předpokládané objemy výkonů.“ (5, str. 112) 

Pro homogenní výrobu se používá vzorec: 

plánované náklady 
___________________ =  plánová kalkulace na 1 výrobek 
plánovaný počet výrobků 
 
 
„Plánové kalkulace se používají jako podklady pro vytvoření podnikového rozpočtu, 

zejména pro určení výše přímých jednicových nákladů a přírůstkových nákladů 

vzniklých jako důsledek změny, neboť plánová kalkulace se obvykle zpracovává pro 

výrobky, které se budou opakovat. Stanovení plánové kalkulace vychází ze spotřebních 

a výkonových norem, které se upravují o inovace a změny.“ (12, str. 3) 
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2.1.4.4. Propočtová kalkulace – Estimated Costs 
 

Pro tuto kalkulaci se používá termín „odhadované náklady“, angl. „estimated costs“, 

neboť je poměrně málo přesná. Uplatňuje se v situacích, kdy ještě nejsou známy přesné 

normy, anebo by bylo jejich sestavení nehospodárné. (5) 

Tato kalkulace má zcela zásadní význam v řešení otázek, zda vyrábět nový, nebo 

inovovaný výrobek, nebo zda pořídit nové výrobní zařízení. Dává podklady pro 

předběžné posouzení efektivnosti, resp. pro návrh ceny nového nebo individuálně 

prováděného výkonu.(7) 

 

2.1.4.5 Výsledná kalkulace 
 

Je sestavována na základě skutečných nákladů. Může mít dvě formy: okamžikovou a 

intervalovou. Okamžikové je analogická k operativní kalkulaci. Jako příklad je možno 

uvést kalkulace výrobků vyráběných v jedné výrobní dávce bez ohledu na to, zda 

výroba probíhala ve více nebo jen v části období. U druhé formy výsledné kalkulace, 

tedy intervalové jde o analogii plánové kalkulace. Je vyjádřením průměrných 

skutečných vlastních nákladů všech výkonů zhotovených v období. 

Získané průměrné jednotkové náklady, zjištěné z výsledné kalkulace se porovnávají 

s plánem nákladů a stávají se podkladem pro hodnocení hospodárnosti výrobních 

útvarů. (5) 

 

2.1.4.6 Cenová kalkulace 
 

Cenová kalkulace vychází z předběžné nebo výsledné kalkulace, u nových výrobků 

z kalkulace propočtové. Liší se od kalkulace nákladů tím, že obsahuje kalkulovaný zisk. 

Při sestavování této kalkulace se vychází „ze zdola“, tedy z výše zisku, kterou výkony 

podniku musí zajistit. 
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Cenová kalkulace bývá využívána při sestavení „stínové cenové kalkulace“, tj. 

kalkulace, která vyjadřuje individuální podmínky jak dodavatele, tak i odběratele 

výkonu, dále při konkurzech a nabídkách cen do soutěže, při uplatnění kalkulačního 

porovnání, atd. (5) 

 

2.1.4.7 Výchozí kalkulace 
 

Výchozí kalkulace je nástrojem pro sestavení určité předběžné kalkulace (zejména 

plánové). Může sloužit, také jako měřítko pro kontrolu skutečně vynaložených 

nákladů.(5) 

 

2.1.5 Dva základní principy kalkulace nákladů 
 

Kalkulace plných nákladů (absorpční kalkulace) a kalkulace variabilních nákladů jsou 

dva základní přístupy, které se ve vazbě na kalkulaci podnikových výkonů používají 

k zobrazení podnikatelského procesu v účetnictví. Oba tyto přístupy mají své přednosti 

a omezení, které budou vysvětleny v následujících dvou kapitolách. 

 

2.1.5.1 Kalkulace plných nákladů 
 

Kalkulace plných nákladů podává informace o tom, jaký objem všech nákladů (přímých 

i nepřímých) připadá na kalkulační jednici. Umožňuje porovnat plné (průměrné) 

náklady výkonu s jeho tržní cenou, tedy zjistit zisk (ztrátu) z prodeje konkrétního 

výkonu nebo skupiny výkonů. Dává odpověď na otázku, jaké náklady by měl výkon 

uhradit. 

Klasická metoda kalkulace plných nákladů, absorpční kalkulace, vychází z členění 

nákladů středisek. Hlavní nedostatky kalkulace plných nákladů se projeví např. při 

výpočtech kalkulací vycházejících z předpokládaného objemu a struktury produkce. 

Dojde-li totiž ke změně objemu či struktury od předpokládaného množství, je pak velmi 
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složité identifikovat, zda se jedná o skutečnou úsporu nákladů nebo pouze o změnu 

vyvolanou např. změnou množství. (4) „Kalkulace plných nákladů je tak svou podstatou 

kalkulací, která staticky vyjadřuje průměrnou výši nákladů připadající na jednotku 

výkonu. Je však „pravdivá“ pouze za předpokladu, že se nezmění objem a sortiment 

výkonů, který byl vzat za základ propočtu.“(7, str. 150) 

 

2.1.5.2 Kalkulace variabilních nákladů 
 

Kalkulace variabilních nákladů nezobrazuje všechny náklady, ale pouze ty, které lze 

přiřadit, tedy variabilní náklady. Variabilní náklady jsou brány jako náklady výrobku a 

zahrnují se do ocenění výrobku. Členění nákladů na fixní a variabilní se zde stává 

nejdůležitějším třídícím hlediskem. Je důležité pohlížet na variabilní náklady, jako na 

funkci objemu výkonů, na fixní náklady jako na funkci času. 

„Fixní náklady jsou interpretovány jako určitý „balík“ nákladů, které je nutné vynaložit 

k zajištění výroby, prodeje, apod. Jednoduše řečeno se vynakládají v souvislosti 

s určitou skupinou, ať už výrobků, útvarem, obdobím, apod. Hradí se z rozdílu mezi 

výnosy z výrobku a variabilními náklady, bez ohledu na objem prodeje.“ (12, str. 2) 

Mezi nedostatky kalkulace variabilních nákladů patří nesnadné vymezení variabilních a 

fixních nákladů a to zejména z hlediska času. Čas nesmí být chápán konstantně, což by 

byla zásadní chyba, protože průběh fixních nákladů má neměnný charakter spíše 

v kratších časových obdobích. S růstem časového horizontu tak narůstá proporce 

nákladů, které je třeba brát jako variabilní.  

Ovšem pokud se tato reálná omezení daří eliminovat, může tato kalkulace a systém 

odděleného řízení variabilních a fixních nákladů přinášet spoustu pozitiv, např. může 

poskytovat adekvátní informace pro řešení rozhodovacích úloh řešených na existující 

kapacitě; může umožňovat rychlejší orientaci v sortimentní výhodnosti výkonů, 

v úvahách o cenových změnách a v rozhodnutích typu „vyrobit či koupit“ nebo 

„pokračovat či zrušit provádění výkonu“. Lze také použít jako motivační nástroj, 

vytvářející tlak na rychlý prodej vytvořených výkonů. (7) 
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2.1.6 Metody pro přiřazování nepřímých nákladů 
 

a) kalkulace dělením 

- prostá, 

- s poměrovými čísly 

Kalkulace dělením jsou charakteristické, tím, že náklady přiřazují výkonům ve vztahu 

k množství různě vyjádřených kalkulačních jednic. 

Kalkulace prostým dělením se použije zejména v případech, kdy předmětem přiřazení 

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

jsou na přiřazované náklady v zásadě stejně náročné. (7) 

„Kalkulace dělením s poměrovými čísly přiřazuje společné náklady výkonům na 

základě jejich příčinného vztahu k tzv. přepočtené jednici, která vyjadřuje rozdílnou 

nákladovou náročnost konkrétních výkonů.“ (7, str. 124) 

b) kalkulace přirážková 

- sumační, 

- diferencovaná 

Přirážkové metody využívají pro přičítání společných nepřímých nákladů výkonům, 

hodnotově nebo naturálně vyjádřené rozvrhové základny, klíče. Přirážková kalkulace je 

v praxi nejrozšířenější. Pokud se přirážka nepřímých nákladů zjišťuje ze vztahu mezi 

celkovými nepřímými náklady a jedinou rozvrhovou základnou, jedná se o tzv. 

sumační metodu. Tato metoda je ovšem ve složitějších podmínkách činnosti podniku 

nereálná, protože vychází z předpokladu, že veškeré nepřímé náklady se vyvíjejí 

úměrně jediné veličině, která je zvolena jako rozvrhová základna.  

V praxi dynamických podniků se proto používá diferencovaná metoda, která používá 

pro rozvrh různých skupin nepřímých nákladů různé rozvrhové základny, při jejichž 

výběru se vychází z příčinného vztahu mezi oběma veličinami.(7) 

 

Ovšem velkým záporem přirážkové kalkulace je, že klasické rozvrhové základny jsou 

založeny na objemu, v dnešních firmách je ovšem většina režií, především těch 

nevýrobních na objemu nezávislá. 
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2.1.7 Hlavní nedostatky tradičního modelu 
 

Za tradiční model považujme systém režijních přirážek, kdy nepřímé náklady 

přiřazujeme nákladovým objektům (produkt, zákazník, atd.) přímo podle zvolené báze, 

založené výhradně na objemu přímých nákladů. 

Nedostatky: 

- málo přesné informace o ziskovosti zákazníků, produktů a dalších nákladových 

objektů, 

- neschopnost poskytnout rychlou zpětnou vazbu výkonným pracovníkům pro 

účinnou kontrolu rostoucích režií, 

- poskytuje málo detailní informace o nákladech (např. pro benchmarking), 

- neposkytuje manažerům informace pro jejich sebevzdělávání se a zlepšování 

(informace jsou často příliš agregovaná), 

- málo podporuje strategická rozhodnutí (nerozděluje náklady na zákazníky, 

produkty, procesy, atd.), 

- nezohledňuje režijní náklady málo závislé na objemu. 
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2.2 ABC – ACTIVITY BASED COSTING 
 

„Activity based costing je systém dávající výstižné informace o nákladech na jednotlivé 

produkty, služby, zákazníky, regiony, distribuční kanály apod. 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 znovu 

přiřazeny nákladovým objektům (výstupům) na základě proporcionálního užití těchto 

aktivit nákladovými objekty. ABC využívá kauzální vztahy mezi nákladovými objekty a 

aktivitami a mezi aktivitami a zdroji.“(13, str. 213) 

„Activity based management (ABM) využívá ABC informace pro dosažení cílů 

organizace, např. s méně zdroji, tedy při menších celkových nákladech dosáhnout 

stejných výsledků.ABM je disciplína, která se zaměřuje na řízení aktivit podnikových 

procesů jako na cestu ke kontinuálnímu zlepšování jak hodnoty poskytované 

zákazníkům, tak zisku, který poskytnutím této hodnoty vznikne. ABM využívá ABC 

informace o nákladech a výsledky měření výkonnosti k ovlivňování chování 

managementu.“ (13, str. 213) 

 

ABC je tedy metoda: 

- pro přiřazování režijních nákladů produktům, zakázkám, zákazníkům a dalším 

nákladovým objektům, 

- pro měření a hodnocení jak nákladů, tak výkonnosti procesů a jejich aktivit. 

 

 

2.2.1 Základní definice 
 

Nákladový objekt - předmět kalkulace 

„Nákladový objekt (cost object) je jakákoliv položka, ke které si manažer přeje měřit 

náklady. Například zákazník, segmenty zákazníků, dodavatel, skupina dodavatelů 

produkt, výrobní řada produktů, služba, zakázka, série zakázek, region, distribuční 
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cesta, kombinace všech zde zmíněných objektů. Je výstupem ABC modelu, cílem 

kalkulace nákladů, cílem, kde končí distribuce nákladů.“ (13, str. 215) 

 

Činnost (aktivita) 

„Činnost je dílčí část procesu, je to práce, kterou vykonávají zdroje firmy a která může 

být obvykle vyjádřena slovesem. Činnosti na sebe zpravidla navazují a mohou 

podporovat jedna druhou.“ (13, str. 214) 

 

Zdroje 

Zdroji jsou různé faktory, které jsou potřeba pro vykonání aktivity (např. stroje, budovy, 

energie, zaměstnanci, atp.). (13) 

 

Příčiny spotřeby zdrojů (resource cost drivers) 

Příčiny spotřeby zdrojů jsou spojením zdrojů s aktivitami. Podávají informaci o tom, 

kolik se spotřebuje zdrojů na aktivitu . Jsou příčinou, jejímž důsledkem je náklad na 

aktivitu. Jako příklad bych uvedla počet lidí, m2, počet kusů, atd. Tedy cokoliv co 

zapříčiňuje spotřebu či opotřebení zdroje. (13) 

 

Příčiny spotřeby činností (activity cost drivers) 

Příčiny spotřeby činností jsou spojením činností s nákladovými objekty. Udávají, kolik 

se spotřebuje činností na nákladový objekt. Používají se příčiny závislé na objemu, 

např. příčiny přímých nákladů (koruny práce, hodiny, strojohodiny), ale i příčiny na 

objemu nezávislé, např. počet nastavení strojů, počet technologických změn, počet 

zákazníků, atd. (13) 
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2.2.2 Logika ABC 
 

„Obsluha našeho zákazníka (příčina) nás stojí peníze (důsledek), které vyjadřujeme 

slovem náklady. Tyto náklady jsou důsledkem provádění určitých činností, pro 

zákazníka např. MBAK ne všech a ne všech stejně (příčina). Kolik se spotřebuje pro 

zákazníka, kterých činností udávají příčiny spotřeby činností. Činnosti jsou příčinou 

spotřeby určitých konkrétních zdrojů. Kolik se spotřebuje na každou činnost, kterých 

zdrojů udávají příčiny spotřeby zdrojů.“ (13, str. 101) 

Pro lepší pochopení uvádím obrázek s kauzálními vztahy modelu ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: ABC model toku nákladů 

Zdroj: (13, str. 97) 
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2.2.3 Odlišnosti od tradičního modelu 
 

Hlavním odlišením ABC od tradičního modelu je vztah, ke kterému se ABC vrací a je 

to vztah příčina – následek. Tradiční model zastával filozofii, že příčinou vzniku a 

velikosti nákladů je objem (např. hodiny nebo koruny přímé práce). Od této filozofie se 

ABC distancuje a přidává do modelu další prvek – mezi náklady (zdroje) a nákladové 

objekty (např. produkty) vkládá činnosti (aktivity), což způsobuje procesní pohled, jak 

můžeme vidět na následujícím obrázku. (13)  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Schéma modelu Activity based Costing 

Zdroj: (9, str. 13) 

Tradiční model přiřazuje režijní náklady nejdříve nákladovým střediskům, závodům 

nebo divizím. Přičemž hlavními metodami přiřazování režií jsou např. počet 

pracovníků, přímá práce, apod. V tomto způsobu je tradiční model v souladu s modelem 

ABC. Tedy způsob přiřazování je v této fázi principielně stejný, ovšem objekt 

přiřazování stejný není. ABC nepřiřazuje režie střediskům! 

Poté se náklady ze středisek přiřazují na produkty, většinou se jako rozvrhové základny 

používají hodiny4 nebo Kč5 přímé práce, strojohodiny nebo hodnota materiálu. 

Nejčastěji se ovšem používají zmíněné přímé mzdy. A zde vzniká největší rozdíl oproti 

                                                      
4 Naturální rozvrhová základna 
5 Peněžní rozvrhová základna 
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ABC. Tradiční model tímto způsobem zatěžuje produkty násobky přímých nákladů tak, 

aby pokryl režie. (13) 

A proč vlastně v dnešní době stoupají režie? Odpovědí na tuto otázku jsou zlepšující se 

technologie, zlepšují se výkony strojů a zařízení, změnu přináší využití výpočetní 

techniky, automatizace nahrazuje ruční práce, nové technologie dosahují nižších 

nákladů na materiál, což snižuje přímé náklady. 

Současný konkurenční boj si také žádá neustálé inovace, větší variantnost produktů, 

využívání většího počtu distribučních kanálů, což způsobuje zmenšování sériovosti 

produktů. 

 

 

Graf 1: Podíl režijních nákladů na celkových nákladech kdysi a v roce 2003 

ZDROJ: (11, Petřík, str. 85) 

Z grafu vyplývá, že už v roce 2003, tvořily režijní náklady zhruba 50 % celkových 

nákladů. 
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2.2.4 Kroky před rozhodnutím o zavedení metody ABC 
 

Před samotným rozhodnutím o zavedení metody ABC, by mělo být vykonáno několik 

důležitých kroků: 

 

1. Stanovení cílů implementace – je úkolem managementu, protože především 

manažeři budou používat výstupy modelu. 

 

2. Přezkoumání připravenosti firmy – je třeba přezkoumat, zda je firma na zavedení 

této metody připravena. Předmětem přezkoumání je stav nákladového účetnictví, 

struktura nákladových středisek a úroveň procesů, kterých se bude model přímo 

týkat. 

 
3. Přezkoumání informačního systému a dostupnosti dat – metodika ABC je náročná 

na data, tzn., čím více dat bude přímo v informačním systému, tím lépe. 

 

2.2.5 Metodologický postup implementace ABC6 

 
 

1. krok: Úprava ú četních dat 

 

a) Odstranění nestandardních nákladů 

 

Je třeba projít hlavní knihu a výsledné nákladové účty a oprostit je od různých 

nevhodných úprav, které sledují cíle finančního a daňového účetnictví7. Hlavním 

zájmem je vpustit do modelu pouze skutečné náklady a ne ty nestandardní. 

 

 

 

                                                      
6 Je nutno dodat, že metodologický postup implementace modelu ABC se liší, autor od autora. 
Samozřejmě ne nijak výrazně. Zde uvedený postup implementace je vytvořen z několika zdrojů (6), (10), 
(11) a(13). 
7 Tzn. vyloučit náklady, které nám do účetnictví umožňují přidat účetní a daňové předpisy, sledující účel 
např. maximalizace nákladů pro snížení daňového základu – tvorba různých opravných položek, rezerv, 
prodejů majetku, apod. 
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b) Odstranění nákladů, které se neshodují s ekonomickou činností 

Příkladem takových nákladů mohou být náklady na reklamu, na vzdělávání, na výzkum 

a vývoj, na nové trhy, apod. Z ekonomického hlediska je totiž náklad jen to, co se dá 

přiřadit uskutečněným výnosům. Tyto uvedené „náklady“ jsou investicemi, které nám 

budou přinášet prospěch ve více obdobích, tudíž by tedy měly být rozpuštěny do více 

než jednoho období, i když finanční a daňové předpisy umožňují něco jiného. 

Jednorázové odepsání těchto investic může být sice daňově výhodnější, avšak 

ekonomicky nesprávné.8  

Některé náklady mohou v účetnictví naopak chybět, i když z ekonomického hlediska by 

tomu tak být nemělo. Mohou to být např. budoucí náklady na opravy, budoucí náklady 

na údržbu, apod. Tyto náklady bychom pro získání skutečných nákladů, měli přidat. 

 

c) Úprava odpisů pro potřeby modelu ABC 

Model ABC definuje pojem manažerské odpisy, tedy to, co se doopravdy spotřebuje 

bez ohledu na daňové a účetní předpisy. Např. vydrží-li stroj jen 2 roky, pak jej odepsat 

ve dvou letech, bez ohledu na to, že v běžném účetnictví bude to, co tam podle předpisů 

patří. A když stroj vydrží déle, tak odpisy v daném období snížit. Zjistit a sledovat tyto 

informace, je však velmi obtížné, mnohdy nemožné. Tento způsob můžeme zkusit 

aplikovat alespoň tam, kde je rozdíl mezi účetním, či daňovým a manažerským 

pohledem výrazný. Při implementaci prvního modelu ABC se ovšem spokojíme 

s účetními odpisy. 

 

2. krok: Definování struktury zdroj ů 

 

Vytvoření modelu zdrojů spočívá v definování struktury nákladových středisek a 

nákladových skupin, pomocí analýzy nákladů společnosti, analýzy struktury středisek a 

vnitropodnikového účetnictví. Dobrým řešením je struktura středisek definovaná na 

                                                      
8 Týká se to i malých investic ( DHM do 40 000 Kč bez DPH), jejichž jednorázové odepsání je také 
povoleno daňovými zákony i když nám může sloužit déle, než jedno období. 
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základě procesů probíhajících ve firmě, protože potom je následná alokace nákladů na 

aktivity jednodušší. Nezbytné je pochopení systému a postupů účtování. Na základě 

uvedených analýz se vytvoří nákladová centra9 a systém referenčních čísel jednotlivých 

úrovní struktury zdrojů. Následně se ve spolupráci s IT definuje postup importování 

finančních dat do modelu a odsouhlasí se definitivní struktura zdrojů. 

 

Pro vytvoření modelu zdrojů použijeme údaje z nákladových a výnosových účtů hlavní 

knihy. 

 

3. krok: Definování struktury aktivit a jejich ocen ění 

 

Tento krok, představuje pojmenování a popis hlavních procesů a aktivit organizace, 

tedy zjednodušeně, které činnosti kdo provádí. Tento krok se považuje za 

nejpodstatnější a klíčovou část modelu. Definují se hlavní, vedlejší, podpůrné a jiné 

procesy, a z jakých aktivit se nadefinované procesy skládají. Za optimální počet aktivit 

se při pilotním modelu považuje 100 až 15010. Vyšší počet se nedoporučuje, protože 

přílišná detailnost modelu by mohla zkomplikovat dolaďování a vyhodnocování 

modelu.11 Můžeme definovat aktivity za celou společnost, nebo pouze za určitou 

oblast procesů. Vytvoření struktury aktivit dává předpoklad pro vytvoření vazeb první 

a druhé alokace (viz 5. a 6. krok).  

 

Z praktického hlediska lze tento krok popsat několika body, které je třeba vykonat: 

• Analýza organizační struktury. 

• Analýza procesů a aktivit. 

• Vytvoření procesního modelu a zavedení aktivit do procesů. 

• Tvorba systému referenčních čísel jednotlivých úrovní struktury procesů 

a aktivit. 

• Odsouhlasení struktury procesů a aktivit. 
                                                      
9 Nebylo by efektivní, dávat do modelu celou strukturu nákladových účtů, model by se stal příliš velkým 
a nepřehledným. Tudíž je potřebné nadefinovat homogenní nákladové skupiny účtů, které se potom 
přidají do struktury nákladových středisek. Vytváří se tzv. nákladové skupiny. 
10 Doporučení autora (10). Autor (1) doporučuje pro střední podnik, bez speciální softwarové podpory 20 
až 50 aktivit. 
11 Je důležité postavit takový pilotní model, který nejlépe vystihuje kompromis mezi detailností a 
vypovídací schopností. 
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„Pokud bychom možné aktivity rozdělili do příbuzných skupin, pak by tyto skupiny 

mohly vypadat třeba takto: 

• činnosti podporující obstarávání vstupních surovin a služeb, např. výběr 

dodavatelů materiálu, komponentů, služeb, vyjednávání, plánování nákupu, 

nákup, kontrola, uskladnění, přesuny materiálu, apod, 

 

• činnosti podporující vztahy se zákazníky a trhy obecně, např. vyhledávání, 

návštěvy, jednání, obchodní příprava nabídek, vymáhání pohledávek, změny 

zadání, doprava, apod., 

 

• činnosti podporující vývoj produkt ů, např. technologická, konstrukční podpora, 

změny, inovace, kontrola kvality, technická příprava nabídek, apod., 

 

•  činnosti podporující vlastní výrobu produktů (přetváření vstupů ve výstupy), a 

činnosti přímé výroby, např. dělení materiálu, nastavování strojů, manuální nebo 

strojní práce, montování, kontrola, balení, apod, 

 

• činnosti podporující nevýrobní i výrobní administrativu  zakázek, např. přijetí 

objednávky, plánování výroby, plánování nákupu, zpracování průvodní 

dokumentace, vedení účetnictví zakázky, fakturace, apod, 

 

• všeobecné řídící činnosti, které nemají přímou vazbu na aktuální produkty 

organizace, např. strategické plánování, jednání s investory, získávání nových 

trhů, obecně tedy činnosti, které jsou investicemi do budoucího rozvoje a růstu, 

 

• speciální skupinou jsou činnosti podporující ostatní zde zmíněné činnosti, 

např. správa budov, informatika, údržba, vedení účetnictví, apod.“ (13, str. 115) 
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Zdroj: (10, str. 9) 

 

 

1. alokace 

Po definování aktivit podniku, následuje jejich ocenění. Můžeme si tedy odpovědět na 

otázku:„ Kolik naše organizace utrácí za každou z definovaných aktivit (činností)?“ 

K získání těchto informací nám pomůže 1. alokace, která slouží k přerozdělení nákladů 

na aktivity. Je to první stupeň v dvoustupňové alokaci metodiky ABC. Principielně jde 

o rozdělení nákladů zaúčtovaných na nákladových střediscích a zesumarizovaných 

v modelu zdrojů na aktivity. Velkou roli zde sehrává softwarové prostředí, ve kterém je 

model připravovaný. Téměř u všech softwarů je možné přiřazení zdrojů k aktivitám 

importovat.12 

                                                      
12 Autor (10) doporučuje na poprvé nadefinovat přiřazení zdrojů k aktivitám ručně. Je to velmi náročná 
manuální práce, která vyžaduje soustředění a je velmi náchylná na chybovost. Chyby mohou vznikat 
z hlediska špatného pochopení procesu, nebo jako manuální chyba při definování přiřazení. 

Proces nákupu 

Aktivity nákupu surovin 

Aktivity nákupu náhr. dílů 

Aktivity nákupu režijního mat. 

Proces výroby 

Výrobní linka 1 

Výrobní linka 2 

Výrobní linka 3 

Proces prodeje 

Prodej klíčovým zákazníkům 

Prodej ostatním zákazníkům 

Export 

Obrázek 4: Aktivity a procesy 

Proces nákupu 

Aktivity nákupu surovin 

Aktivity nákupu náhr. dílů 

Aktivity nákupu režijního mat. 
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Abychom mohli aktivity ocenit, je třeba seskupit nákladové druhy, podle toho, které 

činnosti které zdroje provádějí, podle druhu činnosti, umístění činnosti nebo jiné 

vlastnosti usnadňující spojení zdrojů s aktivitami. K rozdělení nákladových druhů na 

činnosti, slouží nástroj příčiny spotřebovávání zdrojů, neboli resource cost drivers 

(viz kapitola 2.2.1 Základní definice). Jde o to, najít co nejvýstižnější vztah příčina – 

důsledek mezi zdroji a činnostmi. Příčinami mohou být např. metry, kusy, odvedené 

hodiny, lidé, čas atd. Na závěr ověříme křížovou metodou, že součty nákladu podle 

druhů a nákladů podle aktivit souhlasí.  

Pro stanovení rozvrhových základen zdrojů (cost drivers) můžeme využít dotazníků, a 

to především u dat, které jsou expertními odhady. 

Zbývá ovšem ještě jeden důležitý krok, který je třeba udělat po vyčíslení nákladů na 

aktivity. Je třeba stejným postupem rozdělit náklady podpůrných činností na činnosti 

podporované. Musíme tak učinit proto, že u podpůrných činností je nemožné nalézt 

příčinu jejich spotřeby na nákladové objekty, protože se nevztahují přímo k nákladovým 

objektům, ale k jiným činnostem, které podporují. „Náklady podpůrných činností by 

tedy měly „protéct“ do činností, které mají přímý vztah k nákladovým objektům.“ (13, 

str. 119) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 5: Alokace 
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Zdroj: (10) 

 

4. krok: Definování struktury nákladových objekt ů a jejich ocenění 

 

Nákladový objekt, jak již bylo řečeno v kapitole 2.2.1 je jakákoliv položka, ke které si 

manažer přeje měřit náklady (zákazník, produkt, dodavatel, distribuční kanál, segment 

trhu, atp.). Z logiky ABC vyplývá, že nákladové objekty jsou příčinou provádění aktivit, 

že jsou přes aktivity příčinou spotřebovávání zdrojů (tedy vzniku nákladů).  

Klíčové je propojení oceněných aktivit s nákladovými objekty. A to jen s těmi 

nákladovými objekty, které dané aktivity spotřebovaly! Pro rozdělení nákladů aktivit 

používáme nástroj příčiny spotřeby aktivit, tedy activity driver . Pro získání dat 

k stanovení activity drivers můžeme plně využít informační systém, který podává 

informace o výrobě, prodeji, popř. marketingu, atp. 

 

Realokace 

 

Existují činnosti, jejichž spotřeba je způsobena nesnadně identifikovatelnými příčinami. 

Souvisí třeba s fungováním organizace vůbec (údržba parkoviště, vedení daňového 

účetnictví, atd.) a nemají žádnou vazbu k nákladovému objektu. Bylo by tedy nesprávné 

tyto aktivity spojovat s definovanými nákladovými objekty, protože nákladové objekty 

tyto činnosti nevyvolávají.  

 

Z metodiky ABC vyplývá, že každá aktivita, která nemá přímou souvislost s produktem 

nebo službou, musí být realokována na jinou aktivitu. Realokace jsou speciálním 

tématem v rámci první alokace. Je tedy vhodné vytvořit nákladový objekt, který by 

mohl mít název např. „udržení organizace v provozu.“ 

 

Pro udržení zásady jednoduchosti je dobré realokovat jen ty aktivity, u kterých je to 

nezbytné, jinak vznikají složité modely s vícestupňovou realokací, u kterých je složité 

analyzovat vliv zdrojových aktivit na cílové aktivity. 
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Zdroj: (10) 

 

 

2. alokace 

 

Druhé alokaci by měla předcházet analýza výsledků první alokace. Způsob alokace 

aktivit závisí na jejich příslušnosti k procesům. Např. výrobní proces na produkty, 

proces prodeje na zákazníky, atd. 

Ocenění nákladových objektů je etapou, která zásadně zlepšuje přesnost výpočtů 

nákladů na nákladové objekty.13 Metoda ABC nepoužívá režijní přirážky, které smíchají 

režijní náklady dohromady a pak dávají všem průměrně stejně. Naopak používá vztahy 

respektující skutečnou příčinu vzniku režijních nákladů. Velmi důležitý a nelehký úkol 

je volba drivera (rozvrhové základny), obzvlášť u firem, které produkují nehomogenní 

výrobky. Důležitým momentem při volbě drivera je dostupnost dat. 

 

Jakmile se shodneme na tom, které činnosti vyvolávají které příčiny, oceníme jednotlivé 

příčiny. A to tak, že vyčíslíme náklady na aktivitu a podělíme ji počtem příčin, které 

tuto aktivitu vyvolávají.14 Po vyčíslení ceny jedné příčiny můžeme ocenit nákladový 

objekt podle počtu příčin, které spotřeboval. ABC model je tedy schopen podávat 

                                                      
13 Metoda ABC nevychází z agregovaných nákladů středisek, jako tradiční model. 
14 Definujeme-li aktivitu nastavení (např. stroje), náklady na všechna nastavení podělíme počtem 
nastavení. Zjistíme cenu jednoho nastavení. 

Energie 1 

Údržba 1 

Nákladové středisko 1 

Personální n. 1 Driver 

Aktivity personálního 
oddělení 

Výrobní linka 1 

Proces prodeje 

Obrázek 6: Realokace 
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informace o tom, kolik činností se spotřebuje na daného zákazníka, na daný produkt, 

dodavatele, atp. 

 

Pro shrnutí činností, potřebných pro nadefinování struktury 

nákladových objektů uvádím postup z literatury (10, str. 4): 

• „definování nákladových objektů, na které se budou 

sledovat náklady, 

• vytvoření struktury nákladových objektů, 

• vytvoření systému referenčních čísel jednotlivých 

úrovní nákladových objektů, 

• zařazení produktů do produktových skupin, 

• odsouhlasení struktury nákladových objektů.“ 

 

 

 

 

Zdroj (4, str. 138) 

 

5. krok: Implementace softwarového řešení 

 

Základní funkcí každého softwaru pro model ABC, je možnost importu struktur a dat. 

Bez této funkce by byla stavba modelu prakticky nemožná, trvala by dlouho a zcela jistě 

by obsahovala mnoho manuálních chyb, které jsou při importu eliminovány. Výběr 

softwaru je zcela individuální, záleží na výběru firmy. Při implementaci se používá MS 

ACCES, MS EXCEL nebo např. software Metify.  

 

Implementace softwarového řešení se dá opět shrnout do několika navazujících bodů: 

• „Vytvo ření datového skladu pro ABC, 

• vytvoření postupu automatizovaného importu dat, 

• vytvoření postupu automatizovaného exportu dat, 

• vytvoření standardních sestav pro uživatele ABC, 

Obrázek 7: Princip 
přiřazování nákladů k 
nákladovým objektům 
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• testování importu, exportu a generování správ, 

• školení pracovníků zúčastněných na projektu.“ (10, str. 6) 

 

6. krok: Kalkulace nákladů a příprava výstupů 

 

• „Vytvo ření plánovaných kalkulací, 

• vytvoření výsledných kalkulací, 

• vytvoření sortimentních kalkulací 

• vytvoření sestav na sledování nákladů aktivit a procesů.“ (10, str. 6) 

 

7. krok: Validace dat a formulace závěrů projektu 

 

• „Datová a systémová validace dat, 

• zhodnocení projektu, vyhotovení závěrečné správy a dokumentací k projektu, 

• příprava doporučení a postupů při celopodnikové implementaci ABC.“ (10, str. 

7) 

 

2.2.6 Strategický a operativní model ABC 
 

Tvoříme-li model ABC, musíme se zamyslet nad tím, k čemu vlastně bude sloužit. ABC 

model totiž existuje ve dvou typech, a to strategický a operativní. Strategický je 

zaměřen na podporu strategických rozhodnutí, druhý na podporu operativních 

rozhodnutí. Nemění se podstata modelu, ale to co se mění je např. rozsah a úroveň 

detailů, počet aktivit a nákladových objektů. 

 

Strategické ABC není tak podrobné co se týče počtu aktivit a nákladových objektů, 

tedy i příčin. Protože strategický model není tak rozsáhlý, doporučuje se s ním začít, 

pokud se podnik rozhodne ABC model zavádět. Obsahuje jak finanční, tak nefinanční 

příčiny spotřeby. Frekvence protékání nákladů je nepravidelná, jednorázová. ABC 

model pro strategické účely je zaměřen na rozhodování dlouhodobé, např. pro stanovení 
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ceny v různých fázích životního cyklu výrobku, pro volbu prodejních kanálů, pro 

rozhodování o složení produktového sortimentu, pro rozhodování o investicích, atd. 

Z daných rozhodnutí vyplývá, že strategický model ABC bude využívat především 

nejvyšší management. (13) 

 

Operativní ABC je náročnější, má více aktivit, nákladových objektů a tedy i příčin.  

Je zaměřen na vykonávání současných aktivit lépe. Tzn., co děláme teď, chceme dělat 

správně, rychle a kvalitně. Je tedy zaměřen na rozhodování krátkodobé, např. na 

zjednodušování aktivit, reengineering procesů, řízení kvality, hodnocení provozní 

výkonnosti. Obvykle převažují příčiny nefinanční. Frekvence protékání nákladů ABC 

modelem je periodická (denní, okamžitá). Vyžaduje dobré zajištění z hlediska 

informačního systému. Tento druh modelu ABC je určen střednímu managementu. (13) 
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3 SOUČASNÝ STAV V PODNIKU 
 

3.1 IDENTIFIKACE FIRMY 
 

Název firmy:   Hestego, s. r. o. 

Sídlo:    Na Nouze 7, 602 01 Vyškov 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

 

3.1.1 Předmět podnikání 
 

Předmětem podnikání společnosti Hestego, s. r. o. je kovoobráběčství, 

zámečnictví, velkoobchod, specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu a 

služeb, činnost technických poradců v oblasti strojírenství, povrchové úpravy a 

svařování kovů a dalších materiálů, výroba strojů a zařízení pro využití mechanické 

energie, výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely, výroba strojů a zařízení pro určitá 

hospodářská odvětví, projektování elektrických zařízení, výroba, instalace a opravy 

elektrických strojů a přístrojů. 

 

3.1.2 O společnosti 
 

Společnost byla založena v roce 1995 jako menší podnik vyrábějící ochranné 

komponenty pro pohyblivé součásti obráběcích strojů. V té době měla asi 30 

zaměstnanců. V témže roce zahájil podnik výrobu teleskopických krytů určených pro 

český trh. Společnost vlastnili dva podnikatelé, přičemž každý z nich vlastnil polovinu 

podílu společnosti. V roce 1997 zahájila firma výrobu ocelových flexibilních 

kabelových nosičů, které byly určeny pro vývoz do Německa. Teleskopické kryty se 

začaly také exportovat do Německa. V rámci rozšíření výrobních kapacit byla v roce 

2001 přestěhována výroba do vlastního nového výrobního závodu o výrobní ploše 

Obrázek 8: Logo firmy 



 39 

3000 m2 a v roce 2005 bylo realizováno dokončení výstavby II. etapy výrobního závodu 

o 3200 m2 výrobních ploch ve Vyškově. Souběžně s tím byly doplněny výrobní 

technologie o špičkové stroje. Těmito aktivitami došlo k prudkému nárůstu pracovníků 

(během jednoho roku ze 120 na 200) a zvýšení obratu na 182 mil. Kč v roce 2005.  

V letech 2007 se společnost Hestego, s.r.o. věnovala nastavení a ustálení 

výrobních procesů, rozšíření softwarových možností a kapacit společnosti. V roce 2008 

dosáhla rekordního obratu 392 mil. Kč. Během tohoto roku proběhlo také zavádění 

výrobních linek, od kterých se předpokládá vyšší využití výrobních kapacit a rychlejší 

výrobní cyklus. V dalších letech firma plánuje expanzi, zejména na asijské trhy. 

 

 

3.2 PORTFOLIO PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI 
 

Portfolio produktů podniku se dělí na vlastní výrobky a obchodní zboží. 

 

3.2.1 Vlastní výrobky 
 

Teleskopické kryty 

Představují formu krytí vodících drah, vřeten, hřídelí, sloupků a jiných citlivých 

částí obráběcích strojů, které chrání vodící plochy strojů proti třískám a řezným 

kapalinám, zabraňují mechanickým poškozením vodících ploch strojů, zvyšují životnost 

strojů, opticky zaoblují celkový vzhled stroje a pomáhají zabraňovat úrazům.  

Kryty jsou pro zákazníky navrženy, konstrukčně přizpůsobeny a vyrobeny na míru 

dle specifických parametrů a způsobu použití.  

 

Nosiče kabelů IDEALFLEX 

Jedná se o uzavřený nosič kabelů z pozinkovaného plechu, který se skládá 

z nosného profilu a ocelového vodícího pásu, který je spojen s jednou ze čtyř stran 



 40 

tohoto profilu. Na obou koncích profilu jsou přibodovány nebo přinýtovány příruby, 

které mají několik způsobu uchycení. Kabely a hadice, které jsou v profilu volně 

uloženy, se upevňují k oběma koncům nosiče. 

 

Stírací systémy 

Stírací systémy nabízí řešení pro stírání vodících ploch obráběcích strojů. 

Používání stěračů přispívá k zachování přesnosti a zvýšení životnosti vodících ploch. 

Stěrače je možno v závislosti na jejich druhu k nosnému profilu přišroubovat, 

přinýtovat, přilepit či bodově přivařit. 

 

Kooperace 

 

V rámci kooperační výroby nabízí vypalování plechových dílců a jejich další 

zpracování jako je ohýbání, nýtování, svařování, úpravu povrchu broušením a závěrečné 

lakování v práškové lakovně. Hlavní předností je schopnost výroby velmi náročných a 

vzhledových dílů a součástí ve středních až větších sériích, dodávaných přímo do 

montážních linek systémem just in time. 

 

Lakování v práškové lakovně 

 

Od června 2005 zajišťuje společnost povrchové úpravy kovových dílců formou 

práškového lakování na vlastní technologii od firmy IDEAL LINE. 

Celá lakovna je řízena počítačovým řídicím systémem v rámci systému řízení jakosti 

dle normy ČSN EN ISO 9001: 2000. 
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3.2.2 Obchodní zboží 
 

Krycí měchy 

Krycí měchy jsou jednoduchým řešením pro použití v oblasti uzavřené ochrany 

pohyblivých částí, především v omezeném prostoru. 

Dle požadavku zákazníků dodává společnost měchy prachotěsné, vodotěsné, vysoce 

tepelně odolné a měchy dobře tvarovatelné.  

 

Teleskopické pružiny 

Teleskopické pružiny jsou používány jako ochranné kryty vřeten a kuličkových 

šroubů.  

 

Roletové kryty 

 Roletové kryty lze použít jako náhradu skládaných měchů tam, kde nedostatek 

prostoru neumožňuje jiné technické řešení a kde není nutné dokonalé utěsnění. 

 

Článkové zástěny 

 Článkové zástěny slouží jako čelní ochrana proti malému množství třísek 

a chladicí kapaliny.  
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3.3 SOUČASNÝ STAV V OBLASTI KALKULACÍ V PODNIKU 
 

Vzhledem k charakteru výroby (individuální zakázková kusová a sériová strojírenská 

výroba), typu výkonů, členitosti, organizaci výrobního procesu a existence nedokončené 

výroby podnik používá kalkulaci plných nákladů (absorpční kalkulaci). Informace o 

plné nákladové náročnosti mají pro podnik význam zejména z hlediska analýz nákladů 

finálních výrobků a při stanovení, resp. obhajobě cen individuálně prováděných 

zakázek.  

Společnost používá při vytváření plánové kalkulace plných nákladů, náklady skutečné 

(z minulých období) a skutečné odpracované hodiny. Je to nezvyklý přístup, který 

vzniká kvůli problematickému, řekněme nereálnému stanovování plánovaných objemů, 

vzhledem k charakteru výroby (zakázková kusová a sériová výroba). Z hlediska výroby 

je pak tato kalkulace chápana jako základní. Základní kalkulace je nástrojem pro 

odlišení zásluh za úspory mezi útvary, které zajišťují nebo vytvářejí podmínky výroby 

(např. TPV) a výkonnými výrobními útvary. Z hlediska delší doby platnosti má význam 

při ocenění stavů nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby, nebo hotových 

výrobků na skladě. 

 

3.3.1 Nezbytné informace o podniku 
 

Než začneme se samotnou tvorbou kalkulací, tak jak je tvořena v podniku, je třeba uvést 

informace nezbytné pro pochopení dalšího výkladu. Jednou z nich jsou odpovědnostní 

střediska, která podnik používá.  

Pod následujícím obrázkem je uvedena legenda, která vysvětluje, která střediska jsou 

nákladová, a která výnosová. 
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Číslo 
střediska 

Název 

11 Teleskopické kryty (TSA) 
12 Kooperace (KOO) 
13 Stěrače 
14 Nosiče kabelů 
16 Výrobní režie 
17 Technologie 
18 Sklady 
19 Externí kooperace 
22 Finanční oddělení 
23 Nákupní oddělení 
30 Obchodní oddělení 

300301 Obchodní zboží 
32 Expedice 
40 Správa a údržba budov 
50 Lakovna 
60 Jakost 
70 Konstrukce 
71 Vývoj 
80 Vedení firmy 
81 Nerozlišené náklady 
82 Personalistika 

Tabulka 1: Číselník středisek  

 

Legenda: 

 

 

Společnost dále rozděluje výrobní střediska na jednotlivé nákladové okruhy, které jsou 

tvořeny CNC stroji, jako lasery, ohraňovacími lisy a vysekávačka. Nákladové okruhy 

svářeči, zámečníci a brusky budeme nadále označovat jako „ruční práce“. Náklady 

jednotlivých nákladových okruhů poté tvoří část kalkulační sazby – přímé náklady. 

 

 

Výnosová střediska 

Nákladová střediska 
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Označení Nákladový okruh 

L1 Laser-Bystronic 1 

L2 Laser - Trumpf 

L3 Laser Bystronic 2 

OL Ohraňovací lisy 

V1 Vysekávačka-Trumpf 5000R 

S Svářeči 

Z Zámečníci 

B Brusky 
Tabulka 2: Nákladové okruhy 

 

 

3.3.2 Tvorba kalkulačních cen a sazeb z hlediska informačního systému Helios 
Orange 

 

Společnost používá informační a ekonomický systém Helios Orange, který je 

specifikován pro malé a střední podniky.  

Obrázek, který následuje, znázorňuje moduly systému Helios Orange, který podnik 

využívá ve své činnosti. V modulu Technická 

příprava výroby (na obrázku „rozbalen“) se nachází 

číselník tarifů, který obsahuje jednotlivé kalkulační  

sazby, jejichž sestavování budu níže analyzovat. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9:Jednotlivé moduly systému Helios orange s 
důrazem na modul Technické přípravy výroby. 
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3.3.2.1 Kalkulační cena nakupovaného materiálu 
 

Ke každému materiálu je možné přiřadit tři různé kalkulační ceny – cena, cena 1 cena 2. 

Tato cena se používá pro výpočet plánované kalkulace výrobků. O tom, která ze tří cen 

bude využita při výpočtu, rozhoduje kalkulační vzorec. Kalkulační cena materiálu nemá 

vliv na stav skladu, má dlouhodobější platnost. Vedle kalkulační ceny se v tomto místě 

může evidovat i procento materiálové režie. Kalkulační ceny materiálů podléhají 

změnovému řízení. V daném okamžiku může být na kalkulačních cenách rozpracovaná 

pouze jedna změna. Pokud změna není platná, nepromítne se v modulu Řízení výroby. 

V současnosti se změny nesledují, je nastavena permanentní změna. 

 

 

Obrázek 10: Kalkulační cena 

 

3.3.2.2 Kalkulační cena jednotky výkonu 
 

Kalkulační cena vyjadřuje celkovou cenu výrobku buď plánovanou z TPV, nebo 

skutečnou v Řízení výroby. Při nápočtu plánované ceny se uplatní jednotlivé kalkulační 

ceny v TPV jako je cena materiálů, cena kooperace, cena OPN (ostatních přímých 
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nákladů), atd. Při výpočtu skutečné ceny v modulu Řízení výroby se započítávají 

skutečné ceny naběhlé z výdejek materiálu a polotovarů, ceny za zaevidované 

kooperace, ceny OPN, atd. Celková cena výrobku je vždy evidována v kalkulačním 

rozpadu, tzn., že jsou zachovány jednotlivé složky ceny: materiál, mzda, kooperace, 

OPN. Tento rozpad ceny je držen i na skladových kartách polotovarů a je přenášen 

příjemkami z výroby a výdejkami do výroby. Při výpočtu kalkulační ceny výrobku je 

vždy vyžadován „Kalkulační vzorec“, který výslednou cenu upraví dle zadaných 

kritérií. Kalkulační vzorec slouží k úpravě jednotlivých složek kalkulační ceny výrobku 

při jejím výpočtu. 

 

 

Obrázek 11: Číselník kalkulačních vzorců 

 

V modulu řízení výroby se základní kalkulace uplatní při výpočtu ceny pro odvádění 

hotového výrobku, pokud „Typ odvedení“ v řadě výrobních příkazů je nastaven na 

hodnotu „Dle pevné základní kalkulace.“ Ze základní kalkulace se načítají jednotlivé 

složky cenového vektoru, které mají nastaven zdroj ceny P – dle pevné základní 

kalkulace. 
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Obrázek 12: Základní kalkulace v systému Helios orange 

 

Kalkula ční (nákladová) cena jednotky výkonu je tvořena: 

- cenou materiálu, 

- náklady na pálení na laseru, 

- náklady na ohraňování, 

- náklady – ostatní – představují náklady na ruční práce – svařování, zámečnické 

práce, broušení, atd., 

- náklady kooperační, 

- náklady na lakování. 

 

Z těchto položek je tvořena „Celková cena na zakázku“ (po vydělení této ceny počty 

kusů na zakázku získáme nákladovou cenu na jeden kus). Z celkové ceny na zakázku je 

odpočítána cena plechů z výkupu, která je pro firmu výnosem. Jedná se o odpad, který 

již nelze zhodnotit jinak než odprodejem. 
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Prodejní cena na zakázku je stanovována jako nabídková, podle plánované spotřeby 

materiálu, plánovaných nákladů na laser, ohraňovací lis, ruční práce, kooperačních 

nákladů a nákladů na lakování, kterou stanovují pracovníci konstrukce. Všechny tyto 

uvedené hodnoty jak plánované tak skutečné firma eviduje mj. ve vyhodnocení 

zakázky, kde na základě jejich srovnání sleduje ziskovost jednotlivých zakázek. 

Absolutní hodnotu zisku tvoří rozdíl mezi celkovou cenou na zakázku (plánovanou) a 

celkovými náklady na zakázku (skutečnými). Relativní zisk je podíl absolutního zisku 

ku prodejní ceně na zakázku. Marže je tvořena rozdílem mezi prodejní cenou a 

celkovými náklady na zakázku. 

Evidence odpracovaných min (laser, ohraňovací lis, vysekávačka, ruční práce, atd. 

probíhá prostřednictvím přihlašování a odhlašování výrobních dělníků, podle 

jednotlivých výrobních operací, na terminálech. Tyto hodnoty jsou samozřejmě 

zobrazovány v informačním systému Helios orange přes terminálový server. 

 

3.3.3 Tvorba kalkulačních sazeb 
 

Kalkulace jednotky výkonu je počítána ze čtyř hodinových sazeb na střediscích TSA 

(11) a KOO (12): 

- laser, 

- ohraňovací lis, 

- ruční práce, 

- lakovna. 
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3.3.3.1 Laser, ohraňovací lis, vysekávačka 
 

Jak již bylo výše zmíněno, tyto nákladové objekty, firma nazývá nákladové okruhy. 

Sazba na tyto CNC stroje je tvořena náklady na jednotlivé nákladové okruhy za určitou 

dobu (v našem případě 2 měsíce). Tyto náklady se poté dělí počtem vykázaných hodin 

ve výrobních příkazech na nákladový okruh. Takto získaná hodnota představuje sazbu 

přímých nákladů.  

Přirážka za výrobní středisko je tvořena náklady přiřazenými na konkrétní středisko, 

mimo těch, které jsou vztaženy k nákladovým okruhům (ty jsou již obsaženy v sazbě 

přímých nákladů). Dále se do těchto nákladů nezapočtou náklady, které jsou ve 

vyhodnocení zakázek a při stanovování cen pro zákazníka stanovovány zvlášť (jedná se 

o přímý materiál a externí kooperace), dále se nezapočtou náklady na přefakturovanou 

dopravu, které tvoří na faktuře zvláštní položku. Zbytek nákladů se podělí všemi 

hodinami vykázanými na středisko a získáme přirážku za výrobní středisko. 

 

Přirážka za nevýrobní středisko se vypočítá jako podíl nákladů všech nevýrobních 

středisek přiřazených na výrobní středisko a odpracovaných hodin výrobního střediska. 

Kalkulace každé, ze čtyř sazeb se stanoví jako součet sazby přímých nákladů, přirážky 

za výrobní středisko a přirážky za nevýrobní středisko. 

 

Je nezbytné provést ruční úpravy nákladů, které mají oproti sobě výnos u výrobních 

středisek, účet 542 Prodaný materiál, u nevýrobních středisek 563 Kurzové ztráty. Dále 

je potřeba provést úpravu odpisů, neboť do kalkulací je vhodné zahrnout odpis v plné 

výši (některé stroje mohou být již odepsány). 

Následující obrázky znázorňují rozpad kalkulační sazby CNC strojů na středisku 

teleskopické kryty a kooperace. Na středisku teleskopické kryty, funguje jeden laser a 

dva ohraňovací lisy. 
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Tabulka 3: Rozpad kalkulační sazby CNC strojů na středisku Teleskopické kryty 

 

Na středisku kooperace se nachází dva lasery, vysekávačka a šest ohraňovacích lisů. 

 

 

Tabulka 4: Rozpad kalkulační sazby CNC strojů na středisku Kooperace 

 

 

Tvorba kalkula ční sazby přímých nákladů na středisku Teleskopické kryty a 

Kooperace 

Kalkulační sazba přímých nákladů je tvořena podílem nákladů na daný nákladový okruh 

(laser, vysekávačka, ohraňovací lis, ruční práce – brusiči, svářeči a zámečníci) a 

odpracovaných hodin pracovníků vykázaných ve výrobních příkazech na daný 

nákladový okruh. Sazby přímých nákladů jsou tedy stejné jak pro středisko TSA, tak 

pro středisko KOO. Rozdíl je pouze v tom, že středisko TSA nepoužívá vysekávačku. 
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Tvorba sazby přímých nákladů 
CNC strojů 

Lasery Vysekávačka Ohraňovací lisy 

Přímé náklady (v Kč) 2 776 353 580 999 1 981 653 

Čas. fond stroje (v hod) 4498 1525 7612 

Odpracované hod. pracovníků 4492 1517 7564 

Kalkulace dle čas. fondu (v Kč/hod) 618 381 260 

Kalkulace dle odpracovaných 
hod. (v Kč/hod) 

618 383 262 

Tabulka 5: Kalkula ční sazby přímých nákladů CNC strojů 

 

Ruční práce se rozpadají do tří činností (nákladové okruhy): brusiči, svářeči, zámečníci. 

Do celkové kalkulační sazby se použije celková sazba přímých nákladů na ruční práce, 

tedy 186 Kč/hod. 

Tvorba sazby přímých 
nákladů na Ruční práce 

Brusiči Svářeči Zámečníci Celkem 

Přímé náklady 1 061 475 2 608 263 4 146 371 
7 816 
109 

Odpracované hod. 
pracovníků - NORMA 

4 944 11 309 25 728 41 981 

Odpracované hod.  
prac.- SKUTEČNOST 

4 375 10 008 22 769 37 152 

Kalkulace - NORMA 215 231 161 186 

Kalkulace - 
SKUTEČNOST 

243 261 182 210 

Tabulka 6: Kalkula ční sazby přímých nákladů ručních prací 

 

 

3.3.3.2 Ruční práce – střediska KOO a TSA 
 

Ruční práce jsou prováděny na středisku TSA – teleskopických krytů (11) a na středisku 

kooperace (12). Pod tímto pojmem jsou shrnuty práce jako např. svařování, broušení a 

zámečnické práce. 
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� Tvorba kalkula ční sazby ručních prací na TSA 

V první řadě je nutné zjistit podíl fixních nákladů nevýrobních středisek na ručních 

pracích střediska TSA. 

Výpočet ve čtvrtém sloupci tabulky vyjadřuje podíl sumy nákladů (vzorek nákladů za 2 

měsíce) daného střediska a celkového počtu odpracovaných hodin (skutečných 

odpracovaných normohodin) z výrobních příkazů, který činí 23 917h. 

Sazba na hodinu vyjadřuje podíl sumy nákladů nevýrobních středisek za dané období a 

odpracovaných hodin (skutečných normohodin z výrobních příkazů) výrobního 

střediska číslo 11 Teleskopické kryty. 

 

Číslo 
střediska 

Název střediska Suma nákladů 
v Kč 

Sazba/hod 

16 Výrobní režie 468 679 19,6 

17 Technologie 284 911 11,9 

18 Sklady 161 696 6,8 

22 Finanční oddělení. 544 107 22,7 

23 Nákupní oddělení 209 253 8,7 

30 Obchodní oddělení 477 083 19,9 

32 Expedice 144 561 6,0 

40 Správa a údržba majetku. 121 443 5,1 

60 Kontrola 410 758 17,2 

70 Konstrukce 759 926 31,8 
71 Vývoj 0 0,0 

80 Vedení firmy 248 562 10,4 

81 Nerozlišené náklady 725 826 30,3 

82 Personalistika 196 740 8,2 

X Suma 4 753 544 199 
Tabulka 7: Kalkula ční sazba fixních nákladů nevýrobních středisek na středisku TSA 

 

Z tabulky vyplývá, že největším podílem fixních nákladů na ručních pracích disponuje 

středisko Konstrukce, poté středisko Nerozlišené náklady. Přirážka za nevýrobní 

střediska na středisku Teleskopické kryty činí 199 Kč/hod. 
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Následující tabulka znázorňuje podíl všech oblastí vzniku nákladů na celkové sazbě na 

ruční práce na středisku 11 Teleskopické kryty. 

Tvorba sazby přímých nákladů a přirážky za řídící výrobní středisko je popsána 

v kapitole 3.3.3.1. 

Fixní náklady – řídícího střediska TSA = 1 889 443 Kč / 23 917 h = 79 Kč/hod. 

 

Oblasti vzniku nákladů % Podíl na 
celkové sazbě 

Sazba/hod 

Přímé náklady (mzdy, odpisy, režijní 
mat.) 

40,09% 186 

Fixní náklady - řídícího střediska 
TSA 

17,03% 79 

Celopodnikové fixní náklady 4,22% 20 

Technologie 2,57% 12 

Sklady 1,46% 7 

Finanční oddělení 4,90% 23 

Nákupní oddělení 1,89% 9 

Obchodní oddělení 4,30% 20 

Expedice 1,30% 6 

Správa a údržba budov 1,09% 5 

Jakost 3,70% 17 

Konstrukce 6,85% 32 

Vývoj 0,00% 0 

Nerozlišené náklady 8,78% 41 

Personalistika 1,77% 8 

Celkem 100,00% 464 
Tabulka 8: Podíl oblastí vzniku nákladů na celkové sazbě na ruční práce střediska Teleskopické kryty 
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Rozpad kalkulační sazby TSA – ruční práce 

Přímé náklady (mzdy, odpisy, režijní materiál) 186 

Fixní náklady řídícího střediska (TSA)  79 

Fixní náklady nevýrobních středisek: 199 

(16,17,18,22,23,30,32,40,60,70,80,81,82)  

Kalkula ční sazba celkem 464 
Tabulka 9: Rozpad kalkulační sazby TSA - ruční práce 

 

� Tvorba kalkula ční sazby ručních prací na KOO 

Počet skutečných odpracovaných normohodin z výrobních příkazů činní 29253 h. Sazba 

na hodinu vyjadřuje podíl sumy nákladů nevýrobních středisek za dané období a 

odpracovaných hodin (skutečných normohodin z výrobních příkazů) výrobního 

střediska číslo 12 Kooperace. 

Číslo 
střediska 

Název střediska Suma nákladů 
v Kč 

Sazba/hod 

16 Výrobní režie 343 995 11,8 

17 Technologie 198 400 6,8 

18 Sklady 122 604 4,2 

22 Finanční oddělení. 523 623 17,9 

23 Nákupní oddělení 268 390 9,2 

30 Obchodní oddělení 496 582 17,0 

32 Expedice 130 228 4,5 

40 
Správa a údržba 
majetku 92 041 3,1 

60 Kontrola 413 584 14,1 

70 Konstrukce 197 981 6,8 

71 Vývoj 0 0,0 

80 Vedení firmy 417 137 14,3 

81 Nerozlišené náklady 1 218 082 41,6 
82 Personalistika 220 368 7,5 

X Suma 4 643 015 158,7 
Tabulka 10: Přirážky nevýrobních středisek na středisko Kooperace 
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Na středisku Kooperace má největší podíl na fixních nákladech středisko Nerozlišené 

náklady a to 41,6 Kč/hod. Přirážka za nevýrobní střediska na středisko Kooperace činí 

159 Kč/hod. 

Následující tabulka znázorňuje podíl všech oblastí vzniku nákladů na celkové sazbě na 

ruční práce na středisku 12 Kooperace. 

Tvorba sazby přímých nákladů a přirážky za řídící výrobní středisko (tabulka „Fixní 

náklady nícího střediska KOO) je popsána v kapitole 3.3.3.1. 

 

Fixní náklady – řídícího střediska KOO = 1 813 686 Kč/ 29 253 h = 62 Kč/hod. 

 

Oblasti vzniku nákladů % Podíl na  
celkové sazbě 

Sazba/hod 

Přímé náklady (mzdy, odpisy režijní 
mat.) 

45,70% 186 

Fixní náklady - řídícího střediska KOO 15,23%  62 

Výrobní režie 2,95%  12 

Technologie 1,72%   7 

Sklady 0,98%   4 

Finanční oddělení 4,42%  18 

Nákupní oddělení 2,21%   9 

Obchodní oddělení 4,18%  17 

Expedice 0,98%   4 

Správa a údržba budov 0,74%   3 

Jakost 3,44%  14 

Konstrukce 1,72%   7 

Vývoj 0,00% 0 

Nerozlišené náklady 13,73%  56 

Personalistika 1,97%   8 

Celkem 100,00% 407 
Tabulka 11: Podíl oblastí vzniku nákladů na celkové sazbě na ruční práce střediska Kooperace 
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Rozpad kalkulační sazby koo - ruční práce 

přímé náklady 186 

fixní náklady střediska 
Kooperace 

62 

fixní náklady nevýrobních 
středisek 

159 

Kalkula ční sazba celkem 407 
Tabulka 12: Rozpad kalkulační sazby koo - ruční práce 

 

3.3.3.3 Lakovna 
 

Kalkulační sazba lakovny se rozpadá na dvě části, a to na kalkulační sazbu pro lakovnu 

interní a kalkulační sazbu pro lakovnu externí. Interní lakování se provádí pro středisko 

12 Kooperace. Na konci měsíce se výkony interní lakovny přeúčtovávají 

vnitropodnikovým účetnictvím do výnosů Lakovny a do nákladů střediska Kooperace. 

Kalkulační sazba pro lakovnu interní a pro lakovnu externí jsou ve stejné výši. 

 

Kalkulační hodinová sazba je tvořena jako podíl veškerých nákladů (přímých i 

nepřímých) střediska lakovny a normohodin lakovací linky. Náklady lakovny jsou 

kalkulovány za tři měsíce. Tudíž i časový fond počítá se třemi měsíci. Lakovna funguje 

ve dvousměnném provozu. 

Časový fond: 

63 pracovních dní * 7,5 hod * 2 směny = 945 hod 

Náklady lakovny (přímé i nepřímé) = 4 583 250 Kč 

Vydělením těchto hodnot, získáme kalkulační sazbu lakovací linky, která činí  

4850 Kč/hod lakovací linky. 

 

Nákladovou cenu na středisku Lakovna, tedy tvoří cena materiálu a náklady na 

lakování, tzn.: 
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       materiál 

       sazba lakovna * počet hodin 

       Celkové náklady 

 

 

3.3.3.5 Obchodní zboží 

 

Společnost se nezabývá pouze výrobní činností, ale také činností obchodní. Obchodní 

zboží je popsáno v kapitole 3.2.2. Kalkulace se pro obchodní zboží netvoří. Náklady na 

prodané zboží tvoří cena nakoupeného zboží. Výnos tvoří nákladová cena s přirážkou 

35%. Přirážka byla stanovována podle situace na trhu, takže nebylo analyzováno, co vše 

je schopna pokrýt. Je více než zřejmé, že takto stanovený systém nedává správné 

informace o ziskovosti zákazníků nebo zákaznických skupin. Tato problematika je 

podrobně analyzována v návrhové části. 

 

3.3.4 Kalkulace nákladové ceny 
 

Z uvedených popisů tvorby kalkulační sazeb (kromě střediska Lakovna) vyplývá, že 

kalkulace nákladové ceny je tvořena z následujících složek: 

       materiál 

       sazba laser * počet hodin 

       sazba OL * počet hodin 

       sazba ruční práce * počet hodin 

       sazba lakovna * počet hodin 

       Celkové náklady 

Následující tabulka znázorňuje souhrn všech kalkulačních sazeb z informačního 

systému Helios Orange. 
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Název Koeficient (za 
hod) 

Kalkulační sazba pro lakovnu externí 4850 

Kalkulační sazba pro lakovnu interní 4850 

Kalkulační sazba pro laser - KOO 1266 

Kalkulační sazba pro laser - TSA 1323 

Kalkulační sazba pro ohraňovací lis - KOO 583 

Kalkulační sazba pro ohraňovací lis - TSA 640 

Kalkulační sazba pro vysekávačku - KOO 1175 

Kalkulační sazba pro zámečnické operace - KOO 406 

Kalkulační sazba pro zámečnické operace - TSA 464 
Tabulka 13: Číselník tarifů z informačního systému Helios 

Pozn: Pod pojmem zám. operace chápeme již několikrát použitý termín „ruční práce“. 

 

 

3.3.5 Omezující faktory současné kalkulace 
 

Kalkulace jednotky výkonu je zúžena pouze na propočet čtyř hodinových sazeb činnosti 

(laser, ohraňovací lisy, zámečníci, lakovna). 

Negativní vliv rozdílného předem stanoveného a skutečného objemu výkonů na 

informační zajištění celé řady rozhodovacích úloh se projevuje zejména při rozvrhování 

fixních nákladů na kalkulované výkony. Při rostoucím objemu výroby klesá podíl 

fixních nákladů na jednotku a tím i úroveň průměrných plných nákladů připadajících na 

kalkulační sazbu (kalkulační jednicí je zde hodinová sazba). Při klesajícím objemu 

výroby je tomu samozřejmě naopak. Kalkulace plných nákladů se tak stává kalkulací, 

která staticky vyjadřuje průměrnou výši nákladů připadající na jednotku výkonu.  

Rozvrhování režií na minuty nesouvisí s aktuální spotřebou zdrojů, navíc zdražuje 

výkony, na kterých se stráví méně času.  

Současné kalkulační sazby jsou fixní na období, tzn., nereflektují změny v kapacitách, 

což je v současnosti problém, protože nastala stagnace trhu obráběcích strojů, vlivem 

finanční krize.  
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Závěr 

Z analýzy současného stavu kalkulací v podniku Hestego s.r.o. vyplývá, že nejsou 

nastaveny ideálně, tak aby podávaly skutečné a vypovídací informace, důležité pro 

různá manažerská rozhodnutí. Je to dáno složitostí výrobního procesu a charakterem 

výroby. Neúplné informace neumožňují manažerům řídit náklady na jednotlivých 

stupních řízení.  

Největším omezujícím faktorem kalkulačních sazeb podniku Hestego s.r.o., tak jak jsou 

v současnosti nastaveny, je jejich fixace na období. Což znamená, že kalkulační sazby 

nereflektují změny v kapacitách. Což v době finanční krize, kdy se kvůli snížení objemu 

zakázek odpracuje méně hodin, činí sazby neadekvátními. 

Největším problémem v oblasti tvorby kalkulací je vždy rozvrhování režií. Klasický 

model již nevyhovuje. Podává zkreslené nebo málo detailní informace o nákladech 

výkonů. Nepodává informace, důležité pro strategická rozhodnutí, jako například 

náklady na procesy, na zákazníky, na trhy, na distribuční kanály atp. Řešením je 

zavedení metody Activity Based Costing, které doporučuji v návrhové části své 

diplomové práce. 
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4 NÁVRH NA ZAVEDENÍ METODY ACITIVITY BASED 
COSTING V PODNIKU 
 

Společnost Hestego s.r.o. se rozhodla zavádět metodu Activity Based Costing po 

střediscích postupně. Po dohodě s klíčovými pracovníky bylo rozhodnuto, že prvním 

střediskem, na které bude metoda implementována, bude 300301 Obchodní zboží (viz 

Tabulka č. 1 Číselník středisek). 

 

4.1 Pilotní model ABC – středisko Obchodní zboží 
 

Cílem této práce je vytvořit pilotní model metody ABC na středisko Obchodní zboží 

v podniku Hestego s.r.o. 

Společnost Hestego, ačkoliv je jejím hlavním předmětem kovovýroba, se zabývá také 

obchodováním se zbožím. Popis zboží se nachází v kapitole 3.2.2 Obchodní zboží.  

Zboží je nakupováno od jednoho německého dodavatele a dále prodáváno převážně do 

České republiky. Po diskusi s pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají, bylo 

zjištěno, že by bylo zajímavé porovnat obchodní zboží z hlediska velkoodběratelů a 

maloodběratelů.  

Ziskovost jednotlivých zákazníků se v podstatě nezjišťuje, do současnosti stačilo 

povědomí o marži, která tvoří 35% z ceny nakupovaného zboží. Nutno ještě dodat, že 

po analýze bylo zjištěno, že prodeje velkoodběratelům činí 66% a maloodběratelům 

34%. Následující tabulka znázorňuje ziskovost obou typů zákazníků, a to jak vyplývá 

z následující tabulky, vychází v obou případech stejně. 
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  Velkoodběratelé Maloodběratelé Celkem 

Tržby za prodané zboží 16 331 994 8 236 358 24 568 352 

Náklady na prodané zboží 11 778 706 5 940 098 17 718 804 

Spotřeba režijního materiálu      130 346       65 734      196 080 

Nakoupené služby     148 547      74 914      223 461 

Rozpuštěné režijní náklady   1 423 202   717 732  2 140 934 

Celkové náklady 13 480 801 6 798 478 20 279 279 

Provozní zisk   2 851 193 1 437 880  4 289 073 

Ziskovost v % 17,46% 17,46% 17,46% 
Tabulka 14: Porovnání ziskovosti hlavních zákaznických skupin 

 

Do ABC modelu byly propuštěny režijní náklady střediska Obchodní zboží, tedy 

Spotřeba režijního materiálu, která činí 196 080 Kč a rozpuštěné režijní náklady 

v částce 2 140 934 Kč. Celkem tedy do modelu vstoupí 2 337 014 Kč. Nakoupené 

služby představují variabilní náklad. 

Do modelu ABC nepatří náklady, které byly vytvořeny podle potřeb finančního a 

daňového účetnictví, tedy položky jako časové rozlišení, prodeje majetku, rezervy, 

opravné položky, výnosy z finančního majetku a ostatní finanční výnosy a náklady. 

Tyto náklady byly, po diskuzi s klíčovými pracovníky, z pilotního modelu vypuštěny.  

 

4.1.1 Návrh aktivit 

Následující klíčové aktivity byly stanoveny po diskuzi s pracovníky, kteří se obchodním 

zbožím zabývají.  

 Návrh aktivit 

1 Poptávání a nabízení zboží 

2 Přijímání a odesílání zboží 

3 Skladování a manipulování se zbožím 

4 Příjem a administrativa objednávek 

5 Ostatní administrativní a všeobecné činnosti 
Tabulka 15: Návrh aktivit  
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4.1.2 Příčiny spotřeby zdrojů 

 

Abychom z modelu získali stejné náklady, jako tam vstoupily, vytvořila jsem hodinové 

sazby na pracovníky, kteří se obchodním zbožím zabývají (tzn., jejichž část nákladů se 

celoročně rozpouští do nákladů střediska Obchodní zboží). Dle rozpouštěcích poměrů se 

obchodním zbožím zabývají pracovníci z Finančního oddělení, Obchodního oddělení, 

Expedice, Vedení firmy a část nákladů ze střediska Nerozlišené náklady. 

Následující tabulka zobrazuje výpočet hodinové sazby na pracovníka jednotlivých 

oddělení, který se podílí svou prací na obchodním zboží. Suma rozpouštěných nákladů 

celkem činí 2 140 934 Kč. 

Středisko 
Skutečné 
odprac. 

 hodiny 2008 

Roční náklad 
na středisko 

Hodinová  
sazba 

Rozpouštěcí 
poměr  

na Obchodní 
zboží 

Rozpuštěné 
 náklady 

Průměr 
odprac. 
hodin 

na 
pracovníka 

Obchodní 
oddělení 

12 312,70 8 320 063 675,73 11,80% 981 767 Kč 2 052,12 

Finanční  
oddělení 

7 786,30 7 681 000 986,48 3,50% 268 835 Kč 1 557,26 

Expedice 5 850,50 2 719 157 464,77 9,60% 261 039 Kč 1 462,63 

Vedení 
firmy 

7 601,90 6 432 495 846,17 6,20% 428 454 Kč 1 900,48 

Nerozlišené 
náklady 

  3 239 334   6,20% 200 839 Kč   

 

 

4.1.3 Ocenění aktivit 
 

V následujícím kroku nastane propojení režijních nákladů s navrženými aktivitami. 

Hlavními nákladovými druhy jsou osobní náklady, odpisy, nakoupené služby a režijní 

materiál. Příčinami spotřeby zdrojů byly navrženy odpracované hodiny daného 

pracovníka na danou aktivitu. U těch co se podílejí na více aktivitách pak poměr času, 

který dané aktivitě běžně věnují. Nerozlišené náklady byly rozděleny podle toho, jakou 

měrou se na dané aktivitě podílejí. Průchod nákladů přes aktivity znázorňuje následující 

tabulka. 
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Aktivita Pracovník % z čas. fondu 
Počet hod 

 za rok 
Náklady 

Obchodník 1 30% 615,64 416 007 Kč 
Poptávání a nabízení zboží 

Nerozlišené náklady 20% x    40 168 Kč 

Obchodník 1 2% 41,04    27 732 Kč 
Přijímání a odesílání zboží 

Nerozlišené náklady 2% x       5 000 Kč 

Expedient 1 10% 146,3     67 996 Kč 

Expedient 2 15% 219,4 101 971 Kč 

Expedient 3 5% 73,13     33 989 Kč 

Nerozlišené náklady 8% x     15 800 Kč 

Manipulace a skladování 
 zboží 

Spotřeba materiálu 100% x 196 080 Kč 

Obchodník 1 5% 102,6     69 330 Kč 

Obchodník 2 10% 205,21 138 667 Kč 

Obchodník 3 5% 102,6     69 330 Kč 

Příjem a administrativa 
 objednávek 

Nerozlišené 20% x      40 000 Kč 

Obchodník 1 8% 164,2 110 955 Kč 

Obchodník 4 4% 82,1     55 477 Kč 

Obchodník 2 10% 205,21 138 667 Kč 

Obchodník 3 5% 102,6     69 330 Kč 

Obchodník 5 5% 102,6     69 330 Kč 

Sekretářka 10% 190,1 160 857 Kč 

Generální ředitel 13% 247,1 209 088 Kč 

Nerozlišené náklady 50% x     99 871 Kč 

Účetní 1 10% 155,7      153 594 Kč 

Ostatní administrativní 
 a všeobecné činnosti 

Účetní 2 5% 77,9     76 846 Kč 

Celkem 2 366 086 Kč 

Tabulka 16: Podrobné ocenění aktivit na středisku Obchodní zboží  

 

Rozpuštěné režijní náklady s fixními náklady střediska Obchodní zboží činí celkem 

2 337 014 Kč. Částka nákladů by měla souhlasit s náklady na aktivity celkem. 

Z modelu nám vystoupilo 2 366 086 Kč, což znamená rozdíl 29 072 Kč od původních 

režijních nákladů, který je způsoben hrubostí hodinových sazeb na pracovníky a 

vzhledem k nákladovým a výnosovým hodnotám je tento rozdíl zanedbatelný. 

Následující tabulka znázorňuje náklady na jednotlivé aktivity. 
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Činnosti Náklady v Kč 

Poptávání a nabízení zboží 456 174 

Přijímání a odesílání zboží 32 732 

Manipulace a skladování zboží 415 837 

Příjem a administrativa objednávek 317 326 

Ostatní administrativní a všeobecné činnosti 1 144 016 

Celkem 2 366 086 
Tabulka 17: Náklady na jednotlivé aktivity 

 

4.1.4 Definování nákladových objektů 

Jako nákladový objekt byl definován zákazník, v rozdělení na maloodběratel a 

velkoodběratel. Pro lepší pochopitelnost chování nákladů a jejich příčin, bylo 

rozhodnuto o rozdělení zboží na maloobrátkové a rychloobrátkové. Rychloobrátkové 

zboží totiž prochází skladem bez delšího zdržování, což se o maloobrátkovém zboží říci 

nedá. Jako nákladové objekty tedy byli definováni maloodběratelé, velkoodběratelé a 

zboží maloobrátkové a velkoobrátkové. 

Z analýzy bylo zjištěno, že výnosy jsou tvořeny z 66% velkoodběrateli a 34% 

maloodběrateli. Z analýzy dále vyplynulo, že zboží se dá rozdělit na rychloobrátkové a 

maloobrátkové v poměru půl na půl. Náklady na prodané zboží tedy vypadají takto: 

 

Nákladový objekt Rychlá obrátka Pomalá obrátka Celkem 

Velkoodběratelé 5 889 353 5 889 353 11 778 706 

Maloodběratelé 2 970 049 2 970 049   5 940 098 

Celkem 8 859 402 8 859 402 17 718 804 
Tabulka 18: Nákladové objekty 
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4.1.5 Ocenění nákladových objektů 

Pro ocenění jednotlivých aktivit potřebujeme najít příčiny, které vyvolávají jejich 

spotřebu na konkrétní nákladové objekty. 

Co se týče poptávání a nabízení zboží zaměstnanci naznali, že u rychloobrátkového 

zboží bývá vyvinuto zhruba poloviční úsilí oproti maloobrátkovému. Důvodem je 

opakované poptávání a nabízení a větší objemy. Proto tuto činnost dělím na dvě, a to 

poptávání a nabízení rychloobrátkového zboží a poptávání a nabízení maloobrátkového 

zboží v poměru 1:2.  

Původní činnost Náklady  

Poptávání a nabízení zboží 456 174 

  

Nové činnosti Náklady 

Poptávání a nabízení rychloobrátkového zboží 114 044 

Poptávání a nabízení maloobrátkového zboží 342 131 

Celkem 456 174 

  
Tabulka 19: Korekce činnosti poptávání a nabízení zboží pro ocenění nákladových objektů 

Za příčinu spotřeby obou aktivit byly zvoleny nákupní ceny zboží. 

 

U činnosti přijímání a odesílání zboží nebyl zjištěn žádný rozdíl v úsilí mezi 

maloobrátkovým a rychloobrátkovým zbožím, proto jsem rozhodla, že se rozdělí 

v takovém poměru, jak byli rozděleni zákazníci (velkoodběratelé 66%, maloodběratelé 

34%). Za příčinu spotřeby této aktivity jsem zvolila nákupní ceny zboží. 

Původní činnost Náklady  

Přijímání a odesílání zboží 32 732 
  
Nové činnosti Náklady 

Přijímání a odesílání zboží rychloobrátkového 21 603 

Přijímání a odesílání zboží maloobrátkového 11 129 

Celkem 32 732 
Tabulka 20: Korekce činnosti přijímání a odesílání zboží pro ocenění nákladových objektů 
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U činnosti manipulace a skladování zboží, bylo více než zřejmé, že vznikne nějaký 

rozdíl, kdybych prodeje maloobrátkového a rychloobrátkového zboží rozdělila ve 

stejném poměru. Analýzou jsem zjistila, že rychloobrátkové zboží zabírá ve skladu 

čtvrtinu plochy oproti maloobrátkovému zboží. Proto byla tato činnost opět rozdělena 

na dvě: manipulace a skladování rychloobrátkového zboží a maloobrátkového zboží. Za 

příčinu spotřeby této činnosti jsem použila opět příčinu nákupní ceny zboží. Výsledkem 

bylo následující rozdělení činnosti a nákladů: 

 

Původní činnost Náklady  

Manipulace a skladování zboží 415 837 
  
Nové činnosti Náklady 

Manipulace a skladování zboží rychloobrátkového 103 959 

Manipulace a skladování zboží maloobrátkového 311 878 

Celkem 415 837 
Tabulka 21: Korekce činnosti manipulace a skladování pro ocenění nákladových objektů 

 

Pro příjem a administrativu objednávek, bylo zjištěno, že není žádný podstatný rozdíl 

v úsilí, které je vyvíjeno na zpracování a administrativní vyřízení objednávek pro 

maloobrátkové a rychloobrátkové zboží. Proto u této činnosti nedošlo k rozdělení 

nákladů, tak jako v činnostech předešlých. Za příčinu byla zvolena objednávka. Za rok 

2008 bylo zpracováno 493 objednávek. Náklady na činnost příjem a administrativa 

objednávek jsou uvedeny v následující tabulce. 

  

Činnost Náklady  

Příjem a administrativa objednávek 317 326 
Tabulka 22: Činnost příjem a administrativa objednávek pro ocenění nákladových objektů 

 

Pro poslední aktivitu - ostatní administrativní a všeobecné činnosti není reálné vybrat 

výstižnou příčinu spotřeby. Vyplývá to z charakteru nákladů těchto činností. Tyto 

náklady představují zbytek, který se nedá jednotně přiřadit k žádné činnosti. Pro 
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posouzení ziskovosti maloodběratelů a velkoodběratelů bude vhodné použít za příčinu 

Kč kumulovaných interních nákladů. Které představují sumu nákladů, kromě nákupní 

ceny zboží a všeobecných nákladů. 

Činnost Náklady  

Ostatní administrativní a všeobecné činnosti 1 144 016 
Tabulka 23: Činnost ostatní administrativní a všeobecné činnosti pro ocenění nákladových objektů 

 

Činnosti Náklady Příčiny spotřeby aktivit 

Poptávání a nabízení rychloobrátkového zboží 114 044 nákupní cena zboží 

Poptávání a nabízení maloobrátkového zboží 342 131 nákupní cena zboží 

Přijímání a odesílání rychloobrátkového zboží    21 603 nákupní cena zboží 

Přijímání a odesílání maloobrátkového zboží    11 129 nákupní cena zboží 

Manipulace a skladování rychloobrátkového 103 959 nákupní cena zboží 

Manipulace a skladování maloobrátkového 311 878 nákupní cena zboží 

Příjem a administrativa objednávek 317 326 objednávka 

Ostatní administrativní a všeobecné činnosti 1 144 016 kumulované interní náklady 

Činnosti celkem 2 366 086   
Tabulka 24: Aktivity a jejich p říčiny spotřeby 

 

Protože se u šesti činností objevují stejné příčiny, můžeme pro zjednodušení modelu, 

sjednotit těchto šest činností do dvou, a to na činnost podpora rychloobrátkového zboží 

a podpora maloobrátkového zboží. 

Činnosti Náklady Příčiny spotřeby aktivit 

Podpora rychloobrátkového zboží   239 606 
nákupní cena rychloobrátkového 
zboží 

Podpora maloobrátkového zboží   665 137 
nákupní cena maloobrátkového 
zboží 

Příjem a administrativa objednávek   317 326 objednávka 

Ostatní administrativní a všeobecné činnosti 1 144 016 kumulované interní náklady 

Činnosti celkem 2 366 086   
Tabulka 25: Ocenění činností a příčiny spotřeby činností po zjednodušení 
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Po stanovení činností, spotřeb zdrojů na činnosti, nákladů na činnosti, nákladových 

objektů, příčin spotřeby činností a počtu příčin, můžeme přejít na vyčíslení nákladů na 

každou příčinu. Tyto ocenění příčin pak budou použity k posouzení ziskovosti 

maloodběratelů a velkoodběratelů.  

V následující tabulce jsou zjištěné ceny na příčiny. Podpora rychloobrátkového zboží, 

která obsahuje poptávání a nabízení zboží, přijímání a odesílání zboží, manipulace a 

skladování zboží rychloobrátkového v nákupní ceně jedné koruny nás v režijních 

nákladech stojí 2,7 haléře. U maloobrátkového zboží 7,5 haléře. Vyřízení jedné 

objednávky příjde firmu na překvapivých 643Kč. A na korunu všech zmíněných 

režijních nákladů připadne 99,3 haléřů všeobecných administrativních nákladů. 

 

Činnosti Náklady Počet příčin Cena na příčinu 
Kč  

Podpora rychloobrátkového zboží   239 606 8 859 402   0,027 

Podpora maloobrátkového zboží   665 137 8 859 402   0,075 

Příjem a administrativa objednávek   317 326            493 643,663 

Ostatní administrativní a všeobecné 
činnosti 

1 144 016 1 222 069   0,993 

Činnosti celkem 2 366 085     
Tabulka 26: Vyčíslení nákladů na příčinu spotřeby činností 

 

Tímto je budování ABC modelu u konce. Následuje srovnání ziskovosti maloodběratelů 

a velkoodběratelů. Podle rozpouštěcích poměrů vycházela ziskovost obou zákazníků 

17,46%. Nyní se podíváme na tyto zákazníky optikou ABC. 

 

4.1.6 Analýza ziskovosti zákazníků optikou ABC modelu 
 

Nejdříve se zaměřím na velkoodběratele. Analýzou bylo zjištěno, že zhruba 80% 

prodejů pro velkoodběratele bylo rychloobrátkové zboží a 78% prodejů maloobrátkové 

zboží. Z celkového počtu příčin 8 859 402 bylo podrobnou analýzou zjištěno, že 

7 087 522 připadá na podporu rychloobrátkového zboží, a 6 910 334 příčin na podporu 
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maloobrátkového zboží. Zákazník poslal 326 objednávek. Určení počtu příčin na ostatní 

administrativní a všeobecné činnosti nebylo jednoduché, ale po analýzách a diskuzích 

se zainteresovanými osobami jsme se společně dopracovali k počtu příčin 977 655. 

 

Výsledné činnosti podniku Počet příčin  
na velkoodběratele 

Cena na příčinu 
 Kč 

Výsledné  
náklady 

Podpora rychloobrátkového zboží 
7 087 522 0,027 191 363 

Podpora maloobrátkového zboží 
6 910 334 0,075 518 275 

Příjem a administrativa objednávek 
          326 643,663 209 834 

Ostatní administrativní a všeobecné 
činnosti 977 655 0,993 970 812 

Činnosti celkem 1 890 284 
Tabulka 27: Režijní náklady velkoodběratelů ABC metodou 

 

Co se týče analýzy maloodběratelů, bylo zjištěno, že z celkových prodejů 20% prodejů 

pro maloodběratele tvoří rychloobrátkové zboží a 22% prodejů maloobrátkové zboží. 

Maloodběratelé poslali 167 objednávek. U ostatních administrativních a všeobecných 

činností byl zjištěn počet příčin 244 414. 

 

Výsledné činnosti podniku Počet příčin  
na maloodběratele 

Cena na 
příčinu 

Kč 
Výsledné 
náklady 

Podpora rychloobrátkového zboží 
1 771 880   0,027 47 841 

Podpora maloobrátkového zboží 
1 949 068   0,075 146 180 

Příjem a administrativa objednávek 
          167 643,663 107 492 

Ostatní administrativní a všeobecné 
činnosti   244 414   0,993 242 703 

Činnosti celkem 544 216 
Tabulka 28: Režijní náklady maloodběratelů ABC metodou 
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Následující tabulka znázorňuje rozdíly mezi režijními náklady z pohledu rozpouštěcích 

poměrů a z pohledu metody ABC. Režijní náklady velkoodběratelů byli dle 

rozpouštěcích poměrů podhodnoceni a náklady maloodběratelů naopak nadhodnoceni. 

 

Zákazník Režijní náklady 
dle rozp. poměrů 

Režijní náklady 
dle ABC modelu Rozdíl 

Velkoodběratelé 1 553 547 1 890 284 336 737 

Maloodběratelé   783 467   544 216 -239 251 
Tabulka 29: Rozdíly v režijních nákladech pohledem rozpouštěcích poměrů a ABC 

 

Na závěr zbývá vyhodnotit ziskovost obou zákazníků dle metody ABC. Výsledné 

ziskovosti maloodběratelů a velkoodběratelů znázorňuje následující tabulka.  

  Velkoodběratelé Maloodběratelé 

Tržby za prodané zboží 16 331 994 8 236 358 

Náklady na prodané zboží 11 778 706 5 940 098 

Nakoupené služby    148 547    74 914 

Režijní náklady dle ABC   1 890 284   544 216 

Celkové náklady 13 817 537 6 559 227 

Provozní zisk   2 514 457 1 677 131 

Ziskovost v % 15,40% 20,36% 
Tabulka 30:Vyhodnocení ziskovosti dle režijních nákladů ABC metodou 
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Závěr 

Pilotní model ABC na středisku Obchodní zboží je tedy hotov. Díky němu víme 

přesněji, kde jsou příčiny vzniku i velikosti režijních nákladů. Zjistíme, kolik nás stojí 

jednotlivé činnosti. Takové informace z kalkulace klasickým způsobem, nezískáme. 

Můžeme zjistit, že jednotlivé zákaznické skupiny nejsou ziskové, tak jak jsme se 

domnívali. Takové informace mohou mít pro podnik velký význam. Společnost se může 

věnovat snižování nákladů, protože už přesně ví, které procesy jsou nejdražší a na které 

je tedy třeba obrátit pozornost. 

Pilotní model je primárním cílem při zavádění metody ABC. ABC model vytvořený 

z historických dat, je nezbytný ke změně optiky, k pochopení základních principů 

chování podnikových nákladů. Bez této fáze nelze pokročit k proaktivnímu modelu, 

který můžeme využívat pro budoucnost.  

Využíváním informací, které tento model poskytne, může podnik plynule přejít k ABM, 

tedy Activity Based Managementu. Prvotní ABM představuje mj. nástroj ke 

zpřesňování pilotního modelu ABC.  
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Příloha č. 1  
Požadavky na vstupy do modelu – elektronická forma dat 

• Sumář obratů hlavní knihy za sledované období v analytickém členění podle 

nákladových středisek 

• Číselník účtů, nákladových středisek 

• Číselník investičního majetku s výškou odpisů za sledované období a jeho 

zařazení na nákladová střediska 

• Číselníky strojů nebo strojních skupin s rozdělením na nákladová střediska 

• Číselníky produktů, zákazníků a ostatních nákladových objektů 

• Spotřeba jednotlivých energetických médií na střediscích 

• Spotřeba energií strojů a zařízení 

• Technologické normy všech výrobků 

• Objem výroby a prodeje v ks, tunách a korunovém vyjádření 

• Délka trvání výroby jednotlivých produktů na jednotlivých stojích 

• Míra opotřebení strojů a nářadí při jednotlivých produktech 

• Číselník surovin a polotovarů používaných při výrobě 

• Výrobní kapacita jednotlivých strojů.  

Požadavky na vstupy do modelu – písemná forma dat 

• Interní směrnice pro vedení účetnictví 

• Kalkulační vzorec 

• Popis výrobních postupů 

• Výkaz zisků a ztrát za sledované období 

• Organizační pořádek 

• Popis pracovních míst 

• Systém odměňování pracovníků 

• Ceníky produktů a služeb 

• Rozloha hal a budov v m2 a m3 

• Způsob účtování vnitropodnikových výkonů 

Zdroj: (11) 


