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Abstrakt 
 

V bakalářské práci je vytvořeno vnitropodnikové účetnictví. Práce obsahuje 

návrh nové organizační struktury, rozdělení firmy na hospodářská střediska z kterých se 

bude vycházet při tvorbě kalkulací jednotlivých zakázek. 

 
 
 
 
 
Abstract 
 

In this Bc work there is made an intradepartmental accounting. This work 

conteins a proposal of a new organizational structure, the company is divided in 

ecconomic centres, from which will go out creation of calculation particular orders. 
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Úvod 

 

Znalost nákladů a tržeb prodaných výkonů patří k nezbytných informacím při 

podnikatelské činnosti. Přestože se tyto informace týkají minulosti, jsou podstatné také 

pro rozhodování o budoucím vývoji a zaměření podniku.  

 Kalkulace jsou používány v každém podniku, ve kterém dochází k přeměně 

vstupů na výstupy. Pojetí kalkulace výkonů v podnicích je však různé. Některé 

z podniků na kalkulace nahlíží jako na činnost, jejichž výsledků je využíváno pouze 

v ojedinělých případech, a dle některých názorů není potřeba znát výši nákladů 

jednotlivých položek, protože v tržním hospodářství prodejní cena vyplývá ze vztahu 

nabídky a poptávky. V jiných podnicích jsou však kalkulace jedním z nástrojů 

sloužících také pro řízení podniku.  

 Předkládaná bakalářská práce je prováděna na podmínky firmy ADARES s.r.o. 

se sídlem v Brně – Řečkovicích. Cílem práce je na základě teoretických poznatků, 

v prvním případě, zavést systém vnitropodnikového účetnictví neboť firma ADARES 

s.r.o. účtuje pouze ve finančním účetnictví a následně zavést kalkulační systém. 
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1. Vymezení problému a cíle práce 

 

Cílem mé práce bude popsat problematiku tvorby kalkulací nákladů a poukázat 

tak na její důležitost při řízení a rozhodování v podniku.  

Bakalářská práce je tvořena třemi částmi, teoretickými východisky, analýzou 

současného stavu a návrhy na zlepšení. 

V první časti mé bakalářské práce se tedy budu zabývat teoretickými 

východisky. Chtěl bych se zde především zmínit o rozdílech mezi finančním a 

vnitropodnikovým účetnictvím. Dále tato část obsahuje popis jednotlivých druhů 

nákladů, se kterými se při vytváření kalkulací můžeme setkat a poslední věcí, která je 

obsažena v teoretických východiscích je systém kalkulací, především její jednotlivé 

typy. 

Druhá část mé práce obsahuje analýzu současného stavu firmy. Je zde popsána 

činnost firmy, její historie, organizační struktura a především její SWOT analýza. 

V poslední části jsou návrhy na zlepšení kalkulací podniku. Vzhledem k tomu že 

ve firmě se používá pouze finanční účetnictví, tudíž je zde absence kalkulačního 

systému, byl jsem nucen v daném podniku zavést vnitropodnikové účetnictví. V této 

části jsem také provedl výpočet konkrétní kalkulace, tak jak by mohla být v podniku 

používána. 
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2. Teoretická východiska práce 

 

2.1 Vztah vnitropodnikového účetnictví k finančnímu účetnictví 

 

Mezi oběma okruhy existují v některých oblastech pevné, jinde volnější vztahy. 

Zejména informace o nedokončené výrobě, výrobcích a jiných produktech podnikové 

činnosti a o tzv. aktivovaných výkonech publikované ve finančním účetnictví je možno 

zjistit pouze na základě podrobnějších údajů vnitropodnikového účetnictví. Podstatným 

rysem obou účetních okruhů je však jejich rozdílnost. Rozdíly plynou obecně jednak 

z toho, že každý z nich uspokojuje potřeby rozdílných uživatelů, jednak z různých 

funkcí, které oba hlavní účetní okruhy plní.  

 

Hlavní příčiny vzniku rozdílů: 

a) daňové předpisy 

b) uplatnění ve finančním účetnictví určitých účetních zásad (zásada neomezeného 

trvání podniku, zásada opatrnosti atd.) 

c) ocenění ve finančním účetnictví se provádí v korunách, ve vnitropodnikovém 

účetnictví v korunách i v jednotkách 

d) užívání specifických nástrojů ve vnitropodnikovém hodnotovém řízení (ziskové 

vnitropodnikové ceny, kalkulační úroky ze zásob, vnitřní penále atd.), jakož i 

e) kalkulační požadavky, a to zvláště u určitých typů podniků (kalkulační mzda 

majitele podniku, kalkulační nájemné, kalkulační odpisy, kalkulační úroky 

apod.) 

 

Tyto rozdíly mají dopad zvláště do oceňování, odpisování a časového a věcného 

rozlišení nákladů, popř. výnosů. 

 

2.1.1 Finanční účetnictví   

 

Účetní informace vyplývající z finančního účetnictví jsou předkládány externím 

uživatelům, kterými jsou např. věřitelé, banky nebo finanční úřady. Při sestavování 

účetních výkazů musí být respektovány omezení týkající se principů oceňování, 
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odepisování, další předpisy a doporučení atd. Účetní výkazy by měly být objektivní a 

měly by být věrným zobrazením majetku a závazků. Tyto účetní výkazy mají zajistit 

jednotný výklad. 

Finanční účetnictví musí poskytovat srovnatelné informace v čase i mezi 

jednotlivými podniky. 

Finanční účetnictví se nezabývá otázkami řízení účetních jednotek jako celku ani 

jejich nižších organizačních složek, ani samo o sobě neřeší problém, jak dospět 

k údajům o množství a ceně vyprodukovaných, ale nerealizovaných zásob, které podnik 

vytvořil vlastní činností. 

 

2.1.2 Vnitropodnikové účetnictví 

 

Oproti finančnímu účetnictví účetní informace zjištěné z vnitropodnikového 

účetnictví používají pro své rozhodování řídící pracovníci podniku na různých stupních 

vedení. Informace vnitropodnikového účetnictví nejsou omezovány žádnými principy 

oceňování, odepisování ani žádnými jinými, ale spíše navazují na specifický charakter 

činností podniku a různorodé rozhodovací úlohy, které se řeší. 

Vnitropodnikové účetnictví poskytuje informace pro finanční účetnictví, pro 

řízení a rozhodování, pro kontrolu nákladů, pro řízení vnitropodnikových útvarů a 

poskytuje informace o výrobkových nákladech, výnosech a rentabilitě. Okruh účetních 

informací pro vnitřní řízení podniku je tajný. 

 

Vnitropodnikové účetnictví musí zabezpečovat pro finanční účetnictví průkazné 

doklady: 

a) o stavu a změně zásob vytvořených vlastní činností 

b) pro vyjádření aktivace vlastních výkonů 

c) pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností 

 

Vnitropodnikové účetnictví může být zaměřeno např. na kontrolu hospodaření 

jednotlivých vnitropodnikových útvarů nebo na kontrolu nákladů vynaložených na 

podnikové výkony s rozvrhem na vnitropodnikové útvary. 
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2.1.2.1 Rysy vnitropodnikového účetnictví 

 

Vnitropodnikové účetnictví je sestavováno s cílem zajistit informace o přínosu 

jednotlivých vnitropodnikových útvarů k výsledkům podniku jako celku. Tento systém 

je spíše odpovědnostní než výkonový. 

Systémy vnitropodnikového účetnictví umožňují podrobněji analyzovat úspory a 

výsledky z prodeje. Informace o úsporách lze získat porovnáním účtů střediskových 

nákladů a výnosů, na nichž se sleduje stanovený nákladový úkol. Tyto účty nákladů a 

výnosů jsou dále členěny podle způsobu koncipování nákladových úkolů. Výsledky 

z prodeje se zjišťují porovnáním účtů nákladů a výnosů z prodaných výrobků. 

Za hospodaření s majetkem je odpovědné vrcholové vedení podniku, které nese 

důsledky z hospodaření. Vrcholové vedení podniku má také odpovědnost za prodané 

výrobky. To vyplývá ze skutečnosti, že vnitropodnikovém účetnictví je minimum 

rozvahových účtů. 

Ostatní útvary jsou budovány v zásadě jako výkonné, jejichž hlavním úkolem je 

hospodárně plnit  více méně  jednoznačně zadané úkoly. Určitou výjimkou z tohoto 

pravidla  je pouze útvar dopravy, který je kromě toho motivován na maximálním využití 

své kapacity prodejem svých výkonů externím odběratelům. 

 

2.2 Rozbor jednookruhové a dvoukruhové účetní soustavy      

 

Zásadní kritérium pro volbu mezi zavedením jednookruhové či dvoukruhové 

účetní soustavy je to, zda chceme či nechceme ve vnitropodnikovém účetnictví 

přistoupit ke změně ocenění majetku a některých pasiv na jiné hodnoty, než jsou 

přípustné ve finančním účetnictví. 

 

 

2.2.1 Jednookruhová účetní soustava 

 

Jednookruhové účetnictví uspořádává syntetické a analytické účty tak, aby 

poskytovaly informace o skutečných vlastních nákladech podle druhů výrobků. Tyto 
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údaje se pak dále používají pro výpočet průměrných skutečných nákladů na jeden 

výrobek určitého druhu a porovnávají se s předem stanovenými náklady na výrobek. 

Jednookruhové účetnictví s kooperací středisek se zpravidla řeší tak, že 

vnitropodnikové převody se zapisují ve vnitropodnikovém účetnictví vždy podvojným 

zápisem pomocí účtů Vnitropodnikové náklady a Vnitropodnikové výnosy, které se 

zařadí do účtových skupin 59 a 69. Oceňovací rozdíly k nedokončené výrobě a 

výrobkům se účtují v analytické evidenci na účtech 99. 

Hospodářský výsledek v této účetní soustav je shodný s hospodářským 

výsledkem vykázaným souhrnně ve vnitropodnikovém účetnictví členěném podle 

středisek. Součástí hospodářského výsledku je i rozlišení, zda příslušný účet bude 

zahrnut do výpočtu jen v jednookruhové účetní soustavě. Do hospodářského výsledku 

se nezahrnují účty 599 a 699. 

Výsledek hospodaření se zjišťuje porovnáním nákladů na prodávaný výrobek 

s výnosem za tento výrobek. Tento způsob zjišťování hospodářského výsledku se 

nazývá netto princip. 

 

2.2.2 Dvouokruhová účetní soustava   

 

Dvouokruhová účetní soustava má jeden základní majetkový účet pro každý 

okruh. Tím v této účetní soustavě na rozdíl od jednookruhové účetní soustavy lze 

snadno dělit informace pro externí a interní uživatele. 

Druhý účetní okruh vzniká tak, že mezi účty nákladů a výnosů jsou vloženy 

nákladové a výnosové účty tříděné podle středisek, tedy podle jednotlivých činností. Při 

účtování se ve druhém okruhu využívá účtových tříd 8 a 9. Účetní jednotka si sama 

zvolí v účtovém rozvrhu syntetické účty k těmto třídám. Dále se používají spojovací 

účty k nákladům, výnosům a zásobám v rámci účtových tříd 8 a 9.  

Dvoukruhové účetnictví má některé výhody. Především jeho nezávislost na 

finančním účetnictví a z toho vyplývající možnost zjišťování vnitropodnikových 

výsledků s použitím vnitropodnikového ocenění zásob vlastní výroby, které není 

omezeno pravidly určenými zákonem. 
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2.3. Členění nákladů 
 

Náklady představují tokovou veličinu, která vyjadřuje oceněnou spotřebu 

ekonomický vstupů vynaložených za konkrétním účelem. Náklady mají vždy svůj 

konkrétní objekt, k němuž se vztahují, což může být například vyráběný výrobek, 

poskytovaná služba apod. Objekt, který dané náklady nese je nazýván nositel nákladů. 

 Taktéž náklady vždy úzce souvisí s určitou aktivitou v podniku, jež se může 

týkat jakékoliv činnosti prováděné v podniku na jakékoliv úrovni. Může se jednat jak o 

základní výrobní operace, tak i činnosti správního charakteru, například marketing.  

 Náklady tedy mají jak svého nositele, tak i místo svého vzniku. Náklady je 

možné členit dle mnoha kritérií, já však ve své práci zmíním pouze základní členění 

nákladů, které dále používám především v praktické části této práce. 

  

2.3.1 Druhové členění nákladů 

 

Druhové členění nákladů spočívá v  soustřeďování nákladů do skupin dle jejich 

vazby na výrobní faktory: 

� náklady vynaložené živé práce (mzdy, sociální náklady); 

� náklady spotřebovaných hmotných prostředků (materiál, energie); 

� náklady vycházející z opotřebení investičního majetku (odpisy); 

� náklady spotřebovaných externích služeb; 

� náklady vycházející z peněžních úhrad (úroky z cizího kapitálu). 

 

Tento způsob členění nákladů představuje v peněžním vyjádření vykazované 

vklady ekonomických zdrojů, které vstupují do dané aktivity z vnějšku, proto je 

označujeme také jako náklady externí. Jejich součástí nejsou náklady interní, které 

představují spotřebu výkonů vytvořených uvnitř podniku (například oprava zařízení 

provedená vlastními pracovníky).  

 Význam druhového členění nákladů na podnikové úrovni spočívá v tom, že je 

podkladem pro zajištění zdrojů z okolí. Větší význam má však toto členění 

z makroekonomického hlediska při zjišťování ukazatelů jako například národní důchod 

apod. Z toho důvodu se druhové členění nákladů využívá i jako základního členění ve 

finančním účetnictví. 
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2.3.2 Účelové členění nákladů 

 

Účelovost je základní charakteristický znak nákladů. Na základě tohoto hlediska 

lze na náklady dále nahlížet jak z pohledu prováděných výkonů, tak z pohledu útvarů, 

coby místa jejich vzniku. 

 

2.3.2.1 Členění nákladů ve vztahu k výkonům 

 

Tento způsob členění nákladů vychází z rozdělení nákladů na technologické 

náklady, tedy náklady příčinně související s jednotlivými operacemi při uskutečňování 

konkrétního výkonu, a na náklady na obsluhu a řízení. 

 

� Náklady jednicové – taktéž nazývané náklady technologické. Souvisejí 

s jednotlivými výrobními operacemi a přímo se týkají dané kalkulační jednice. 

Jsou sledovány samostatně za každý výkon dle kalkulačních položek. Patří sem 

například jednicový materiál, jednicové mzdy. 

� Náklady režijní – náklady řídících a obslužných činností za určité období. 

Nevztahují se přímo k danému výkonu. Sledovaným hlediskem je také místo 

jejich vzniku a odpovědnost za jejich výši.  

 

2.3.2.1 Členění nákladů ve vztahu k útvarům 

 

V tomto pojetí jsou náklady rozlišovány dle místa jejich vzniku. Hovoříme zde o 

útvarech jako o nositelích nákladů, které jsou odpovědny za jejich vznik a výši. 

 

2.3.3 Kalkulační členění nákladů 

 

Úroveň vynaložených nákladů je možné zhodnotit na základě informací o 

nákladech přiřazených jednoznačně vymezené jednotce výkonu (kalkulační jednici) 
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podle principu příčinné souvislosti. Toto je úkolem kalkulace nákladů, která člení 

náklady na: 

 

� přímé náklady – což jsou náklady, které byly vynaloženy v souvislosti 

s konkrétním výkonem, kterému je možno tyto náklady bezprostředně přiřadit; 

� nepřímé náklady – jsou náklady vztahující se k několika výkonům, střediskům, 

a proto jsou jednotlivým výkonům přiřazovány pomocí rozvrhových základen. 

 Z hlediska způsobu přiřazování nákladů konkrétním výkonům je možno náklady 

rozdělit do několika skupin: 

 

� náklady přiřazované bezprostředně konkrétnímu výkonu (spotřeba jednicového 

materiálu); 

� náklady bezprostředně přiřazené konkrétnímu středisku, pro přiřazení 

konkrétním výkonům je nutno použít rozvrhové základny; 

� náklady zúčtované mezi středisky s předáním vnitropodnikových výkonů jsou 

rozděleny také pomocí rozvrhové základny; 

� společné náklady rozpočítané do nákladů výkonů pomocí procentních přirážek. 

 

Možný způsob využití členění nákladů pro jejich přiřazení výkonům je patrný 

dle následujícího schématu č. 1.  

 

2.3.4 Rozvrhování nepřímých nákladů 

 

Nepřímé náklady zajišťují provedení většího množství výkonů, nebo souvisí 

s činností určitého vnitropodnikového útvaru, který se na kalkulovaném výkonu podílí. 

Nepřímé náklady nesouvisí s konkrétním výkonem, mají charakter režijních nákladů, 

které jsou přiřazovány kalkulační jednici dle rozvrhové základny.  

 Rozvrhová základna je tedy klíčem, kterým je stanoven způsob rozvržení 

nepřímých nákladů. Rozvrhová základna by měla splňovat následující předpoklady: 

 

� měla by to být veličina, k níž mají rozvrhované náklady v maximální míře vztah 

příčinné souvislosti z hlediska jejich celkové výše a změn; 
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� měla by být dostatečně velká, aby malé výkyvy v jejím rozsahu nezpůsobily 

nadměrné výkyvy v rozvrhovaných nákladech na výkon; 

� poměr mezi rozvrhovanou základnou a rozvrhovanými náklady by měl být 

v čase relativně stálý, aby mezi nimi existovala proporcionalita; 

� měla by být jednoduchá a snadno zjistitelná i kontrolovatelná. 

 

Schéma č. 1   Přiřazování nákladů konkrétním výkonům 

 
Druhy nákladů Nákladová střediska Náklady výrobku

JEDNICOVÝ MATERIÁL JEDNICOVÝ MATERIÁL

OBALOVÝ MATERIÁL OBALOVÝ MATERIÁL

JEDNICOVÉ MZDY VČ. JEDNICOVÉ MZDY VČ.
PŘÍPL. A POJIŠTĚNÍ PŘÍPL. A POJIŠTĚNÍ

EXTERNÍ KOOPERACE EXTERNÍ KOOPERACE

HLAVNÍ STŘEDISKA VARIABILNÍ (SPECIFICKÉ)
ENERGIE NÁKLADY

MZDY A PLATY, SOCIÁLNÍ FIXNÍ (SPECIFICKÉ)
NÁKLADY NÁKLADY

RŮZNÉ REŽIJNÍ POMOCNÁ STŘEDISKA
PROVOZNÍ NÁKLADY

OSTATNÍ NÁKLADY SPRÁVNÍ STŘEDISKA
VŠEOBECNÁ REŽIE VŠEOBECNÁ REŽIE

 
 
 
. Pramen: B. Ogerová, J. Fibírová. Řízení nákladů. 1. vydání, Praha: HZ Editio, 1998. 154 s. 
ISBN 80-86009-26-6, strana 55. 
 
 

2.3.5 Členění nákladů dle jejich závislosti na objemu prováděných výkonů 

 

Důležitým hlediskem členění nákladů je posuzování dynamiky jejich vývoje, 

tedy jak se mění jejich celková výše v závislosti na změnách v objemu výkonů. 

 



 22 

 

2.3.5.1 Náklady variabilní 

 

Variabilní (proměnlivé) náklady musí být opakovaně vynakládány s každou 

další jednotkou výkonů. Jejich celková výše se mění při změnách v objemu výkonů. 

Podle typu této změny se dále rozlišují náklady proporciální, nadproporciální a 

podproporciální. Celková výše proporcionálních nákladů se mění přímo úměrně 

s objemem výkonů, náklad na každou další jednotku výkonu je neměnný. 

Proporcionální náklady jsou všechny jednicové náklady. Podproporcionální náklady se 

při růstu objemu výkonů zvyšují, ale pomalejším tempem než je růst objemu výkonů. 

Podproporcionálními náklady mohou být například náklady na opravu strojních 

zařízení. Nadproporcionální náklady se při růstu objemu výkonů také zvyšují, ale 

naopak rychlejším tempem než je růst objemu výkonů. Typickým příkladem  jsou 

příplatky za přesčasovou práci, jež navyšují mzdové náklady při vyšším objemu výroby. 

Graf č. 1   Průběh celkových variabilních nákladů 

 

 
 
Pramen: B. Král a kol. Nákladové a manažerské účetnictví. 1. vydání, Praha: Prospektrum, 
1997. 408 s. ISBN 80-7175-060-3, strana 58. 
 
 
 
 
 
 

N
nadproporcionální

proporcionální

podproporcionální
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Graf č. 2   Průběh průměrných variabilních nákladů 
 

 
Pramen: B. Král a kol. Nákladové a manažerské účetnictví. 1. vydání, Praha: Prospektrum, 
1997. 408 s. ISBN 80-7175-060-3, strana 58. 
 
 

 

2.3.5.2 Náklady fixní 

 

Fixní (stálé) náklady jsou při změnách v objemu výkonů neměnné. Neměnnost 

se přitom posuzuje ve vztahu k uvažovanému rozsahu využití kapacity ve sledovaném 

časovém období. Celkové fixní náklady jsou charakteristické tím, že musí být do 

daného procesu vloženy jednorázově ještě před uskutečněním první jednotky výkonu; 

vznikají již v nulovém bodě objemu. Každá další jednotka již nevyžaduje další vklady, 

v rámci dané kapacity při zvyšujícím se objemu výkonů se jejich celková výše již 

nemění. Průměrné fixní náklady proto vykazují pokles, protože stejný rozsah fixních 

nákladů se rozkládá do stále většího objemu výkonů. 

 

N

progresivní

podproporcionální

konstantní
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Graf č. 3   Průběh celkových a průměrných fixních nákladů 

 

 
 
Pramen: B. Král a kol. Nákladové a manažerské účetnictví. 1. vydání, Praha: Prospektrum, 
1997. 408 s. ISBN 80-7175-060-3, strana 58. 
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2.4. Kalkulace  

 

Kalkulace jsou nedílnou součástí vnitropodnikového účetnictví a jsou 

významným zdrojem informací o výrobcích pro rozhodovací procesy v podniku.  

 Pojem kalkulace znamená především určení nákladů na konkrétní výkon, ale 

můžeme jej chápat ve více rovinách, a sice jako: 

 

� činnost, výpočetní postup, kterým se stanoví náklady na kalkulační jednici; 

� výsledek této činnosti, tedy výše nákladů na kalkulační jednici; 

� ale také část informačního systému podniku, ve které jsou kalkulace prováděny. 

 

2.4.1 Předmět kalkulace 

 

Předmět kalkulace je vymezen kalkulační jednicí, případně kalkulovaným 

množstvím. Kalkulační jednicí se rozumí konkrétní výkon vymezený měrnou jednotkou 

a druhem, na který se stanovují nebo zjišťují náklady. Kalkulované množství pak 

zahrnuje určitý počet kalkulačních jednic. 

 

2.4.2 Struktura nákladů v kalkulaci 

 

Struktura, v níž se stanovují a zjišťují náklady výkonů na kalkulační jednici, je 

vyjádřena v každém podniku individuálně formou kalkulačního vzorce. Přitom však 

existuje více základních druhů kalkulačních vzorců a je na uživateli, který bude 

používat, případně ze kterého bude vycházet s ohledem na typ rozhodovací úlohy. 
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2.4.2.1 Typový kalkulační vzorec  

 

� Přímý materiál 

� Přímé mzdy 

� Ostatní přímé náklady 

� Výrobní (provozní) režie 

Vlastní náklady výroby (provozu) 

� Správní režie 

Vlastní náklady výkonu 

� Odbytové náklady 

Úplné vlastní náklady výkonu 

� Zisk (ztráta) 

Cena výkonu 

 

 Toto pojetí kalkulačního vzorce bylo až do konce 80. let předmětem legislativní 

úpravy, která zdůrazňovala nutnost vykazování kalkulací nadpodnikovým úrovním. 

V současné době je toto členění nákladů, vycházející ze vztahu nákladů k fázím 

reprodukčního procesu, vhodné především při úvahách, které položky zahrnout do 

ocenění změny stavu vnitropodnikových zásob ve finančním a daňovém účetnictví. 

Z jeho nepříliš podrobné struktury nákladů však vyplývají i určité nedostatky, a to 

především: 

 

� syntetizuje nákladové položky, které mají různý vztah ke kalkulovaným 

výkonům, a které by se tedy měly přiřazovat podle různých principů alokace; 

� syntetizuje i nákladové položky bez ohledu na jejich relevanci či irelevanci při 

řešení různých rozhodovacích úloh; 

� je statistickým zobrazením nákladů, v řadě položek informuje o průměrné výši 

nákladů připadajících na kalkulační jednici. 

 

Typový  kalkulační vzorec je příkladem kalkulace plných nákladů (též nazývané 

absorpční kalkulace).  
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2.4.2.2 Kalkula ční vzorce oddělující fixní a variabilní náklady 

 
 Cena po úpravách 

 – Variabilní náklady výrobku 

 přímý (jednicový) materiál 

 přímé (jednicové) mzdy 

 variabilní režie 

 Marže (příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorby zisku) 

 – Fixní náklady v průměru připadající na výrobek 

 Zisk v průměru připadající na výrobek 

  

 Tento druh kalkulačního vzorce si podrobně všímá struktury vykazovaných 

nákladů. Pro řadu úloh především krátkodobého charakteru je účelné vykázat 

v kalkulačním vzorci odděleně náklady ovlivněné změnami objemu prováděných 

výkonů (variabilní) a náklady fixní.  

 

2.4.2.3 Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů 

 
 Cena po úpravách 

 – Variabilní náklady výrobku 

 přímý (jednicový) materiál 

 přímé (jednicové) mzdy 

 variabilní režie 

 Marže I 

 – Fixní výrobkové náklady 

 Marže II 

 – Fixní náklady skupiny výrobků 

 Marže III 

 – Fixní náklady střediskové 

 Marže IV 

 – Fixní náklady podniku 

 Zisk (ztráta) připadající v průměru na výrobek 
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Tento typ kalkulace (nazývané též jako stupňovitá kalkulace variabilních 

nákladů) je modifikací kalkulace variabilních nákladů. Jejím hlavním odlišujícím rysem 

je, že se fixní náklady neposuzují jako nedělitelný celek. Jejich hlavní rozčlenění 

vychází ze snahy oddělit fixní náklady přiřazené na principu příčinné souvislosti od 

fixních nákladů přiřazovaných dle jiných principů. 

 Fixní náklady jsou členěny dle toho, zda byly vyvolány konkrétním druhem 

výrobku, skupinou výrobků, dílčí částí vyráběného sortimentu, vznikající v odděleném 

provozu apod. Odděleně je poté vykázána část fixních nákladů podniku, jejichž vztah 

k jednotlivým výkonům je relativně vzdálený a které jsou přiřazovány na principech 

úhrady nebo průměrování. 

 Podíl fixních nákladů ve výrobních firmách je významný. Propočet marže 

založený pouze na odečtení variabilních nákladů výkonu by měl proto nízkou 

vypovídací schopnost, jelikož by všechny fixní náklady ponechal stranou jako jeden 

nepřehledný celek. Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů však 

vyjadřuje, jak jsou postupně náklady uhrazovány s tím, že určitá část nákladů musí být 

uhrazena vždy, a to variabilní náklady, aby konkrétní výkon přispěl ke zlepšení 

hospodářského výsledku období. 

 

2.4.3. Způsoby přiřazování nákladů předmětu kalkulace 

 

Podnik potřebuje předem znát k určení velikosti kalkulace nákladů určitého 

výkonu nejen předmět kalkulace, rozhodovací úlohu, kterou bude řešit a na základě níž 

si vybírá vhodnou strukturu nákladů v kalkulačním vzorci,ale i způsob, jakým bude 

alokovat náklady k danému výkonu. Alokace nákladů zde představuje jeden 

z nejdůležitějších činností. Způsob přičítání nákladů předmětu kalkulace tak souvisí se 

členěním nákladů na přímé a nepřímé. Avšak se stále se zvyšujícími požadavky na 

vypovídací schopnosti kalkulací již nestačí znát, které náklady přímo vyvolaly vznik 

jednoho druhu výkonu, a které se podílí na více výkonech. Proto je často kalkulační 

členění nákladů kombinováno s členěním nákladů  na režijní a jednicové, variabilní a 

fixní a relevantní a irelevantní náklady. 
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• Přímé náklady přímo souvisejí s konkrétním druhem výkonu. Lze je přesně 

připočítat na jednotlivé výkony (útvary) na kalkulační jednici. Patří do nich 

jednak jednicové náklady výkonu vyvolané druhem výkonu (tj. přímý materiál, 

přímé mzdy, ostatní přímé náklady, polotovary vlastní výroby) a náklady 

vynakládané v souvislosti s prováděním pouze tohoto výkonu (jejich podíl na 

jednici se zjišťuje dělením) 

• Nepřímé náklady se neváží k jednomu druhu výkonů, ale zajišťují průběh 

výkonu v širších souvislostech. Vypočítávají se na též na jednici výroby, ale jde 

o složité výpočty, pro něž existuje celá řada metod (např. kalkulace dělením, 

kalkulace přirážková) 

 

Jako příklad rozvrhové základny lze třeba uvést normohodiny, strojohodiny, 

hmotnost spotřeby materiálu, počet metrů krychlových vytvářených ploch pro rozvrh 

spotřeby tepelné energie, přímé mzdy aj. Nepřímé náklady je účelné sledovat 

v kalkulacích jako variabilní režijní a fixní režijní náklady. K rozvrhování fixních 

režijních nákladů se využívají složitější,ale bohužel méně přesné metody kalkulace, než 

je tomu u přímých nákladů: 

 

Kalkulace dělením :  prostá, stupňovitá, s poměrovými čísly 

Kalkulace přirážková : sumační a diferencovaná 

 

2.4.3.1 Prostá kalkulace dělením 

 

Tato metoda spočívá ve vydělení nepřímých režijních nákladů počtem výkonů 

plánovaných vyrobit u předběžné kalkulace a u výsledné kalkulace počtem skutečně 

vyrobených výkonů. Metoda se využívá u hromadné výroby či těžby jednoho druhu 

výkonu, ale neexistuje žádná nedokončená výroba na konci období a nebo se konečné 

zůstatky nedokončené výroby oproti počátečnímu období nemění. 
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2.4.3.2 Kalkulace se stupňovým dělením 

 

V této metodě se režijní náklady daného střediska rozvrhnou v prvním stupni 

podle zvolené rozvrhové základny na dané druhy výkonů. Protože jednotlivé druhy 

výkonů vyžadují jinou nákladovou náročnost (např. odlišná doba údržby stroje, odlišná 

doba výkonu pečení v peci apod.), rozpočtou se režijní náklady nejdříve podle množství 

jednotek dané rozvrhové základny mezi jednotlivé druhy výkonů a v druhém stupni 

dochází k prostému dělení velikosti režijních nákladů počtem plánovaných nebo 

skutečně vyrobených kalkulačních jednic. Příkladem je rozvrhování nákladů na opravy 

a údržbu mezi jednotlivými typy vozidel podle plánovaného počtu hodin oprav a údržby 

poskytnutých opravárenským střediskem. Ve druhém stupni pak dochází k prostému 

dělení režijních nákladů rozvržených na konkrétní typ vozidla počtem plánovaných 

nebo skutečně provedených kalkulačních jednic. 

 

2.4.3.3 Kalkulace dělením s poměrovými (ekvivalentními) čísly 

 

Metoda kalkulace dělením s poměrovými čísly se používá v podnicích, kde se 

vyrábějí výkony  pomocí stejného technologického procesu, ale parametrické vlastnosti 

výkonů se liší (např. rozměry, hmotnost, pracnost, tvar atd.). Jeden druh výkonu 

s vybraným parametrem se určí za základní a přiřadí se mu ekvivalent rovný jedné. 

Ostatní druhy výkonů se přepočítají na základě vybraného ekvivalentu a jejich hodnoty 

budou různé od jedné. Tato ekvivalenční nebo-li poměrová čísla se vynásobí 

jednotlivými objemy vyrobených výkonů. Následně se rozvrhované režijní vydělí 

součtem přepočtených objemů všech kalkulačních jednic, čímž se získají režijní náklady 

na přepočtenou jednici výkonu, a které zároveň odpovídají skutečnému podílu režijních 

nákladů u výkonu s ekvivalenčním číslem jedna. K získání výše režijních nákladů na 

skutečnou jednici ostatních výkonů je třeba vynásobit dané náklady na přepočtenou 

jednici výkonu odpovídajícími ekvivalenčními čísly. 
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2.4.3.4 Sumační přirážková kalkulace   

 

Přirážková metoda sestavování kalkulace se používá u výroby více druhů 

výkonů s různorodou technologickou a nákladovou náročností. Zde se používá 

k rozvržení režijních nákladů režijní přirážka, k jejímuž výpočtu je nutné určit vhodnou 

rozvrhovou základnu. Pokud se jedná o hodnotově (peněžně) vyjádřenou rozvrhovou 

základnu (např. přímý materiál, přímé mzdy), určí se režijní přirážka následně: 

 

                                     Nepřímé náklady * 100 

% režijní p řirážky = ------------------------------------- 

                                     rozvrhová základna (Kč) 

 

K získání velikosti rozvrhové základny  je třeba sečíst podíly rozvrhové 

základny jednotlivých druhů výkonů, což jsou součiny objemů kalkulačních jednic 

jednotlivých druhů výkonů s velikostí jejich vztahové veličiny. V další fázi se využije 

zjištěná přirážka k výpočtu podílu rozvrhovaných nákladů připadajících na danou 

kalkulační jednici výkonu : 

 

                                            Podíl základny 

                                             % přirážka * připadající na 

                 Podíl rozvrhovaných nákladů          kalkulační jednici výkonu 

                        na kalkulační jednici         = ---------------------------------------------- 

                                                                                               100 

 

 

Při rozvrhování nepřímých nákladů pomocí naturálně vyjádřené rozvrhové základny je 

postup v podstatě stejný, jen se místo režijních přirážek počítá režijní sazba, která se 

odlišuje od procentní přirážky tím, že se vzorec násobí 100%. 
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2.4.3.5 Diferencovaná přirážková kalkulace  

 

Zatímco sumační obdoba metoda užívá k rozvrhování celkových nepřímých 

nákladů jedinou rozvrhovou základnu, diferencovaná metoda užívá pro rozvrh dílčích 

nepřímých nákladů různé rozvrhové základny. Z toho vyplývá, že rozděluje nepřímé 

náklady do skupin podle stejných či alespoň velmi podobných vztahových veličin, které 

se stanou jejich rozvrhovými základnami. Výpočet podílu nepřímých nákladů 

připadajících na kalkulační jednici se provádí stejným způsobem. 

                   

  

2.4.4 Kalkulace plných a variabilních nákladů 

2.4.4.1 Omezení kalkulace plných nákladů 

 

Hlavním problémem kalkulací plných nákladů (absorpční kalkulace) je způsob 

rozvrhování společných režijních nákladů. Dalším problémem tohoto druhu kalkulace 

je, že při větších rozdílech mezi předpokládaným a skutečným objemem a strukturou 

výkonů vznikají rozdíly mezi skutečnou a přiřazenou režií. Tyto rozdíly vznikají díky 

fixním nákladům, které jsou přiřazovány výkonům na základě předpokládaného objemu 

a struktury výkonů. Zpětně jsou však uhrazovány skutečně prodanými výkony. 

V případě, že skutečný objem výkonů je vyšší než předpokládaný, klesá podíl fixních 

nákladů na jednici, z čehož vyplývá, že výše celkových nákladů na jednici je nižší než 

výše kalkulovaných nákladů. Naopak při nižším využití kapacit se podíl fixních nákladů 

na jednici zvyšuje, zvyšuje se tedy i výše celkových nákladů na jednici.  

 Kalkulaci plných nákladů je vhodné použít v případě potřeby zjištění 

průměrných nákladů pro konkrétní situaci, množství a sortiment výkonů.  Pro 

rozhodovací úlohy, které řeší otázky měnící se kapacity, situace na trhu, týkající se 

konkrétních výkonů, zákazníků, je použití kalkulace plných nákladů nevhodné.  
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2.4.4.2 Východiska kalkulace variabilních nákladů 

 
Kalkulace variabilních nákladů je reakcí na nedostatky kalkulace plných nákladů 

a na problémy spojené s jejich využitím při rozhodování. Protože fixní náklady příčinně 

nesouvisí s kalkulační jednicí, ale s časovým obdobím, je nutné je jednoznačně oddělit 

od nákladů variabilních.  

 Kalkulace variabilních nákladů přiřazuje výkonům pouze variabilní náklady, 

jenž jsou příčinně vyvolány jednicí konkrétního výkonu. Na fixní náklady se naopak 

nahlíží jako na nedělitelný celek, které bylo nutné vynaložit v daném časovém období. 

Fixní náklady je třeba uhradit z rozdílu mezi prodejní cenou a variabilními náklady, do 

kalkulace výkonů se nezahrnují.  

 Při řešení krátkodobých rozhodovacích úloh je vhodné použít kalkulaci 

variabilních nákladů. Tato metoda umožňuje lepší orientaci v úvahách o sortimentní 

výhodnosti výkonů, o cenových změnách apod. Kalkulace variabilních nákladů také 

vyvíjí tlak na rychlý prodej výkonů, a to tím způsobem, že fixní náklady se neaktivují 

v zásobách výkonů jako při ocenění výkonů na úrovni plných nákladů. Úhrada fixních 

nákladů se projeví v hospodářském výsledku až v okamžiku prodeje výkonů. 
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3. Analýza současného stavu 

 

3.1 Historie firmy a její činnost 

 

Společnost byla založena v roce 1992 jako společnost s ručeným omezením 

třemi zakladateli (Zdeněk Košík, Milan Vondrák, Miroslav Ondrůšek). Jednatelem 

společnosti je Milan Vondrák. Při zápisu do obchodního rejstříku byla sepsána řádná 

zakladatelská smlouva, která byla následně předána na FÚ. Ve smlouvě je uvedeno, že 

všichni účastníci jednají v zájmu společnosti pro dosažení daného cíle a to zisku.  Zisk 

z prodeje služeb a výrobků se dělil rovným dílem mezi tyto tři zakladatele. 

V roce 1998 došlo k odkupu podílu Miroslava Ondrůška dvěma zbylými 

společníky, což znamená že na chod firmy dohlíží v dnešní době pouze společníci 

Zdeněk Košík a Milan Vondrák.  

Firma dnes zaměstnává poměrně velké množství zaměstnanců, bohužel se mi 

nepodařilo zjistit přesný počet, zejména v oblasti výrobní sféry. Těmito činnostmi mám 

zejména na mysli pokryvačskou činnost, jež byla první činností, se kterou firma 

v začátcích začínala. Dále se jedná o různé stavební úpravy, které lze také spojit se 

začátky firmy. Postupem času, zejména rozvojem firmy, se firma začala pouštět i do 

větších zakázek, jako byla výstavba budov apod. 

Další zaměstnanci se starají především o chod firmy, tzn. že mezi jejich činnosti 

patří zejména dojednávání zakázek, což provádějí zejména zakládající této firmy a dále 

je také potřeba zmínit účetní oddělení, které firmě zajišťuje vedení účetnictví.  

Co se  týče vývoje tržeb a tržního podílu, tak vzhledem k tomu, že tržní podíl 

stavebnictví má v posledních letech sestupnou tendenci, zostřuje se konkurenční boj 

konkrétně  právě v Jihomoravském kraji. V současné době je v tomto regionu značný 

přesah nabídky nad poptávkou, z tohoto titulu je možná úvaha o podílu tržeb až po 

uzavření hospodářských smluv, tzn. do konce března běžného roku a plného náběhu 

výroby.  
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Zajištění výrobních zdrojů, tj. závazných objednávek a smluv o dílo se jeví jako 

hlavní problém zajištění chodu podniku. Věcná analýza probíhá již začátkem 2. pololetí 

každého minulého roku ve spolupráci s projekčními kancelářemi, subdodavatelskými 

podniky respektive specializovanými kancelářemi na adresné zadání. Sumarizace 

výsledků probíhá každý prosinec se stanovením úkolů doplňujících dosažený stav 

zakázek a hospodářských smluv k termínu 30.3.  

Majetek firmy je analyzován po finanční uzávěrce, tj. v průběhu měsíce března. 

Konkurence je v tomto oboru poměrně velká, což vyplívá i z předchozího textu, 

kde jsem se zmínil o velkém konkurenčním boji a převaze nabídky nad poptávkou. Je to 

dáno zejména tím, že po revoluci se rozštěpily velké firmy na několik menších firem. 

Tyto firmy potom těžili především z toho že měli celou řadu kontaktů. Nově vznikající 

firmy, které chtěli proniknou na trh to měli poměrně obtížné, což lze říci i o firmě Adres 

s.r.o., jejíž počátky byly velice obtížné, obvykle končila s deficitem a až po několika 

letech, kdy si firma vypracovala pevné místo na tomto trhu, začala dosahovat zisku. 

 

Výrobní činnost firmy : 

• Pozemní stavitelství 

• Hydroizolace 

• Pokládání měkkých krytin 

• Dodávky bytových a občanských objektů 

• Dodávky a rekonstrukce plochých střech 

 

Sortiment služeb 

• Rekonstrukce bytových objektů a jejich renovace 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

3.2 Organizační struktura firmy 

 

 

Vedoucí stavebního 

úseku 

Vedoucí 

hydroizolačního 

úseku 

 
Vedoucí účtarny 

 
Mistr 

 
Mistr 

 
Provozní účetní 

Mzdová účetní 

Skladové 

hospodářství 

 
Předák 

 
Předák 

 
Dělníci 

 
Dělníci 

 
Vedení firmy Adares s.r.o. 
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Organizační struktura firmy ADARES s.r.o. je rozdělena do tří základních větví, 

na které dohlíží vedení společnosti. 

První z větví je úsek stavebních prací. Na tomto úseku převládají především 

stavební práce, počínaje různými drobnými stavebními pracemi jako jsou např. různé 

rekonstrukce nebo renovace a konče samotnou výstavbou domů. V tomto úseku je 

shromážděn největší počet zaměstnanců. V čele tohoto úseku je vedoucí stavebního a 

úseku a dále následují jeho podřízení, mistrem počínaje a dělníky konče.  

Druhým úsekem je hydroizolační úsek, který má nestarosti zejména výměny 

střešních krytin, samotné zateplování střech a hydroizolace. Oproti stavebnímu úseku je 

zde méně zaměstnanců i když především hydroizolační činnost byla v začátcích firmy 

její hlavní činností. Struktura nadřízenosti a podřízenosti je na tomto úseku stejná jako 

ve stavbním úseku. 

Třetím útvarem ve firmě je účtárna, kde probíhá účtování a o firemním majetku 

a závazcích. V tomto oddělení pracují dvě účetní, které vedou provozní a mzdové 

účetnictví a skladové hospodářství.  

 

 

3.3 Analýza SWOT 

 

SWOT analýza sleduje čtyři základní charakteristické rysy firmy. Těmito čtyřmi 

rysy jsou: 

 

1. Silné stránky – silné stránky firmy představuje cokoli v čem je lepší od 

konkurence. Silné stránky firmy se zjišťují analýzou vnitřního 

prostředí firmy. 

2. Slabé stránky – pravý opak silných stránek jsou slabé stránky, jedná se o 

záležitosti, v kterých by se měla firma zlepšit. Stejně jako silné 

stránky i slabé stránky se zjišťují analýzou vnitřního prostředí. 

3. Příležitosti – příležitosti jsou představovány především tím co by mohlo zlepšit 

postavení firmy. Příležitosti jsou ovlivňovány vnějším prostředím. 

4. Hrozby – nenadále situace, kterých by se měla firma vyvarovat a taktéž jsou 

ovlivňovány vnějším prostředím. 
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Mezi faktory, které ovlivňují vnitřní a vnější prostředí firmy ADARES s.r.o. patří: 

• dobrá pozice firmy na trhu – firma ADARES s.r.o. si za dobu své 15-ti leté 

existence vybudovala poměrně dobrou pozici na 

trhu 

• kvalita výrobního sortimentu a služeb – provedení prací firmou ADARES je 

kvalitní čímž je konkurenceschopná 

• rychlé a včasné plnění zakázek – firma se snaží o dodržování termínů 

• zaměstnanci – ve firmě je poměrně velká fluktuace zaměstnanců 

• specializace zaměstnanců – na určitých pozicích ve firmě je malý počet 

specializovaných zaměstnanců, což působí firmě 

potíže zejména při jejich absenci 

• růst poptávky – s růstem poptávky rostou firmě zisky a firma se může rychleji 

rozvíjet 

• konkurence – firmu by mohla ohrozit stále rostoucí konkurence 

• hospodářská recese – mohlo by dojít k poklesu poptávky a tím by se firmě snížil 

zisk 

• nedostatek finančních zdrojů – pokud by došlo k dalšímu nárůstu neplatičů, 

mohla by se firma dostat do finančních problémů. 

• Kvalifikovaný management – odděleni managementu ve firmě je na vysoké 

úrovni 

• Nutnost neustálých investic do strojového vybavení – firma vynakládá nemalé 

finanční prostředky na stále se zlepšující stavební 

stroje a přístroje a samozřejmě také velké částky 

na jejich opravu a udržování  

• Absence vnitropodnikového účetnictví a kalkulace – pokud chce firma provádět 

kalkulace svých zakázek, je potřeba aby bylo 

zavedeno vnitropodnikové účetnictví. 

• Služby – firma ADARES s.r.o. vyřizuje svým zákazníkům veškerou 

dokumentaci týkající se stavebního povolení 
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Silné stránky 

strenghts 

Dobrá pozice na trhu 

Kvalita výrobního sortimentu a služeb 

Rychlé a včasné plnění zakázek 

Kvalifikovaný management 

Tab. 1 silné stránky firmy ADARES s.r.o. 

 

 

 

 

Slabé stránky 

weaknesses 

Zaměstnanci 

Specializace zaměstnanců 

Dodavatelé 

Nutnost neustálých investic do 

strojového vybavení 

Absence vnitropodnikového účetnictví a 

kalkulací 

Tab. 2 slabé stránky firmy ADARES s.r.o. 

 

 

Příležitosti 

opportunities 

Služby 

Růst poptávky 

Tab. 3 příležitosti firmy ADARES s.r.o. 

 

 

 

Hrozby 

treats 

Konkurence 

Hospodářská recese 

Nedostatek finančních zdrojů 

Dodavatelé 

DPH a legislativní úpravy 

Tab. 4 hrozby firmy ADARES s.r.o. 
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4. Návrhy na řešení problému ve firmě ADARES s.r.o. 

 

4.1 Zavedení vnitropodnikového účetnictví 

 

Vzhledem k tomu, že ve firmě není žádný kalkulační systém, je potřeba zavést 

do firmy vnitropodnikové účetnictví. Pro zavedení vnitropodnikového účetnictví do 

firmy existuje řada důvodů, z nichž nejvýznamnější jsou především: 

 

� jedním z důvodů pro zavedení vnitropodnikového účetnictví je rozrůstání se 

firmy. Firma se stále rozvíjí a nabízí nové pracovní místa. Snahou vedení firmy 

je rozčlenit firmu na několik útvarů. Rozčleněním firmy by vzniklo několik 

hospodářských středisek, z čehož by plynuly některé výhody typu: 

- zlepšení organizace firmy 

- místa vzniku nákladů by se zároveň stala místem odpovědnosti za jejich 

vznik 

- organizační struktura bude v souladu s ekonomickou strukturou 

� významným důvodem pro zavedení vnitropodnikového účetnictví je potřeba 

řídit a ovlivňovat výši nákladů. Vnitropodnikové účetnictví poskytuje informace 

pro řídící pracovníky na různých pozicích. Tito řídící pracovníci dané informace 

analyzují a na základě analýz rozhodují. 

� nejdůležitějším důvodem zavedení vnitropodnikového účetnictví je především 

potřeba zavedení kalkulačního systému. Kalkulace slouží jako podklad pro 

tvorbu cen nových výrobků a jako nástroj řízení hospodárnosti a efektivnosti 

prováděných výkonů. Kalkulační systém tvoří různé druhy kalkulací, které se 

provádějí v závislosti na tom, k jakému účelu slouží  a za jakých podmínek 

probíhá výroba. 

Kalkulační systém v užším pojetí se používá ve dvou případech, a to při 

zajišťování výroby výrobku po dobu přípravy a zhotovování a pro periodické 

ukládání nákladového úkolu za určitý časový interval. Při zajišťování výroby 

výrobku se využívá výsledné a propočtové, příp. operativní kalkulace. 

Zavedením kalkulačního systému ve firmě by se zpřesnily kalkulace, které firma 

v současnosti provádí zpětně.  
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� posledním z důvodů je možnost rozpočtování. Pro firmu jsou důležité rozpočty 

režijních nákladů, jejichž cílem je zabezpečit hospodárné vynakládání nákladů 

podle středisek a vytvořit správné stanovení výše režijních nákladů v kalkulaci 

výrobků. 

 

4.2. Rozdělení podniku na hospodářská střediska 

 

Pro vnitropodnikové řízení je výhodnější podnik členit na hospodářská střediska. 

Cílem dělení firmy je co nejpřesnější zjištění nákladů jednotlivých středisek na výrobek. 

Každé hospodářské středisko vykazuje svůj hospodářský výsledek. Součet těchto 

dílčích hospodářských výsledků se pak musí rovnat hospodářskému výsledku účetní 

jednotky. 

Vzájemné vztahy mezi středisky vznikají v důsledku odevzdání výkonů. 

V účetnictví se tyto vztahy zachycují v účetních převodech mezi účty příslušných 

středisek. Při předávání výkonů se může použít jejich ocenění ve skutečných nákladech 

nebo předem stanovených nákladech. 

Střediska se vytvářejí ve všech oblastech podnikových činností, např. v oblasti 

materiálového hospodářství, výrobní, konstrukční a vývojové, v oblasti prodeje, správy 

a všeobecné péče o zaměstnance, v oblastech obsluhy výrobních činností atd. 

Hospodářská střediska se koncipují tak, aby místo vzniku nákladů bylo i místem 

odpovědnosti. Uplatnění odpovědnosti za vznik nákladů vyžaduje dodržet při tvorbě 

středisek tyto zásady: 

- jediný odpovědný vedoucí 

- přesné měření vstupů a výstupů ( materiál, energie, opravy, nedokončená 

výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky atd.) 

- určení vnitropodnikových cen za výkony poskytované jiným střediskům 

- finanční řízení útvaru podle operativního útvarového rozpočtu nákladů 

přepočítávaného podle skutečného objemu a sortimentu produkce 

- určení nákladů ovlivnitelných útvarem, což znamená vyloučit  z nákladů 

střediska náklady, které zavinily jiné útvary 
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V rámci zavedení vnitropodnikového účetnictví, si firmu ADARES s.r.o. 

rozdělíme na jednotlivá hospodářská střediska, kterým také přidělíme patřičnou 

analytiku:  

Středisko výroba ……..10 

Středisko správa ……..20 

 

Středisko správa je představováno zaměstnanci ve vrcholových funkcích ve 

firmě, tedy zejména jejím managementem. Toto středisko má za úkol zejména 

zajišťování nových zakázek pro firmu. Do střediska správa zařadíme také účetní 

oddělení, které má na starosti účtování ve firmě. 

Středisko výroba bude tvořeno dvěmi výrobními úseky, které byly zmíněny ve 

organizační struktuře firmy ADARES s.r.o. a to útvarem stavebním a útvarem 

hydroizolací. Je tedy zřejmé, že v rámci tohoto střediska budou vykonány veškeré 

stavební a hydroizolační práce. 

 

4.3 Sestavení kalkulace daného podniku  

 

Z hlediska časové souvislosti kalkulování výkonu s jeho uskutečňováním se 

v podniku sestavují kalkulace : 

 

a) před jeho provedením jako předběžná kalkulace 

b) po jeho provedení jako výsledná kalkulace 

 

Do předběžné kalkulace patří: 

� kalkulace plánovaná, která je v daném podniku jedním z nástrojů ke 

konkretizaci a zabezpečení plánu v podniku a vyjadřuje průměrné 

předem stanovené náklady jednotlivých kalkulačních jednic 

v plánovaném období. 

� Operativní kalkulace je nástrojem pro ukládání konkrétních úkolů 

jednotlivým střediskům na úrovni předem stanovených nákladů 

vyjadřujících konkrétní technické, technologické a organizační 
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podmínky známé v období jejího sestavování pro období prováděných 

kalkulovaných výkonů. 

� Propočtová kalkulace se sestavuje pouze v případech, kdy nejsou 

k dispozici dostatečně spolehlivé a podrobné podklady, jež by umožnili 

sestavit operativní nebo plánovanou kalkulaci budoucích výkonů, 

přičemž je potřeba předběžně stanovit vlastní náklady jednotlivých 

výkonů. 

 

Výslednou kalkulací se pak zjišťují skutečné vlastní náklady na jednotlivé 

kalkulační jednice po jejich dokončení. Firma jich využívá k následné kontrole předem 

stanovených nákladů, ke sledování vývoje skutečných nákladů, k rozboru výše vlastních 

nákladů z hlediska působení jednotlivých faktorů, k cenovým účelům apod. 

Předběžné a výsledné kalkulace téže kalkulační jednice se sestavují tak, aby byly 

věcně a formálně srovnatelné ve vymezení kalkulační jednice, obsahu a členění položek 

kalkulačního vzorce, metod kalkulace a rozvrhování nepřímých nákladů. 

 

4.3.1 Kalkulování vlastních nákladů 

 

Pro sestavení plánovaných a operativních kalkulací jsou ve firmě podkladem 

normy nákladů, které jsou zpracované a zdůvodněné: 

- technicky, tj. na základě příslušných podkladů pro provedení výkonů, např. pro 

konkrétní stavbu, rozbory a propočty vycházející z technické a jiné dokumentace 

- ekonomicky, tj. stanovené a opodstatněné jako ekonomicky nejvýhodnější řešení 

v daných podmínkách. 

Uvedené zásady podnik praktikuje při normování nepřímých nákladů a to 

v přiměřené míře. 

Při normování nákladů na kalkulační jednici firma vychází především z : 

- z norem množství spotřeby materiálu, energie apod. 

- z norem spotřeby času, především výkonových norem, mzdových tarifů 

apod. 

- z technicko ekonomických ukazatelů 
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Plánovaná a operativní kalkulace vlastních nákladů výkonů se zde sestavuje 

z norem nákladů stanovených alespoň pro spotřebu přímého materiálu, pro přímé mzdy, 

pro ostatní přímé náklady a pro přímé odbytové náklady. 

Firma chce postupem času zpřesnit zahrnování režijních nákladů do kalkulací 

používáním norem a limitů nepřímých nákladů a režijních sazeb, stanovených v souladu 

s jednotlivými rozpočty. 

Firma dále vyvíjí snahu o to, aby udržela normativní základnu na úrovni 

odpovídající technicko-ekonomickým podmínkám prováděné činnosti, aktualizuje ji 

podle vývoje těchto podmínek a soustavně sleduje změny jednotlivých norem nákladů. 

Soustavně zjišťuje a analyzuje odchylky od norem nákladů, a to pokud možno před 

jejich vznikem nebo alespoň v nejkratší době po jejich vzniku. 

 

4.3.1.1 Způsob vyčíslení složek vlastních nákladů na kalkulační jednici  

 

V daném podniku se náklady na kalkulační jednici  v předběžné kalkulaci 

stanoví, ve výsledné kalkulaci se zjišťují přímo – přímé náklady nebo nepřímo – 

nepřímé náklady. Přitom se vychází ze zásady, aby co největší objem nákladů byl 

zjištěn na kalkulační jednici přímo. Za splnění této zásady odpovídají v organizaci 

jednotliví pracovníci. 

Přímé náklady se  stanovují v plánované a operativní kalkulaci vlastních nákladů 

přímo na kalkulační jednici podle norem spotřeby materiálu, norem spotřeby práce či 

jiných norem. 

Přímé náklady se zjišťují ve výsledné kalkulaci vlastních nákladů přímo na 

kalkulační jednici ve skutečné výši z údajů v účetnictví nebo z účetních a kalkulačních 

dokladů, popř. ze zápisů a dokladů  operativní evidence. 

Nepřímé náklady se stanovují v plánové a operativní kalkulaci vlastních nákladů 

na kalkulační jednici zúčtovací sazbou (přirážkou), vycházející z podkladů plánu a 

stanovené základny tak, aby plánovaná výše nepřímých nákladů byla v plném rozsahu 

rozvržena na jednotlivé druhy činností. 

Nepřímé náklady se ve výsledných kalkulacích vlastních nákladů zjišťují z údajů 

účetnictví. 
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Správní režie a zásobovací režie se rozvrhují na všechny výrobní činnosti. 

 

Základny pro vyčíslení nepřímých nákladů na kalkulační jednici : 

1. u výrobní režie –  přímé mzdy 

2. u správní režie – součet přímých mezd a výrobní režie 

Tyto základny jsou shodné v předběžných i výsledných kalkulacích pro všechny 

výkony, na něž se nepřímé náklady rozvrhují. 

Výše rozvrhové základny u předběžných kalkulací bývá prokazována vazbou na 

plánovací podklady. 

Výše rozvrhové základny u výsledných kalkulací se prokazuje účetnictvím. 

 

4.3.1.2 Metody kalkulace vlastních nákladů 

 

Metody kalkulace vlastních nákladů představují různé způsoby používané pro 

vyčíslení jednotlivých složek vlastních nákladů připadajících na kalkulační jednici . 

Volba metody kalkulace vlastních nákladů v této firmě závisí v podstatě na charakteru 

výkonů (stejnorodé nebo různorodé, v různé míře opakované nebo neopakované) a na 

podmínkách, v nichž se výkony provádějí. 

Vzhledem k charakteru výrobních procesů  a ostatních výkonů se používá 

kalkulace individuální, pro každou stavbu zvlášť . To znamená, že vlastní náklady se 

rozdělí do dvou skupin a stanoví se zvlášť náklady, které lze stanovit přímo na 

kalkulační jednici a zvlášť náklady, které lze stanovit na kalkulační jednici nepřímo, při 

použití stanovené rozvrhové základny a zúčtovací přirážky. 

 

 

4.3.1.3 Náklady nezahrnované do kalkulace vlastních nákladů 

 

Do předběžné ani výsledné kalkulace vlastních nákladů se v organizaci nezahrnuje: 

 

- náklady na vyřazení dlouhodobého majetku včetně zůstatkových cen 

vřazeného dlouhodobého majetku 
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- úroky 

- manka nad stanovenou normu a zaviněná manka do normy 

- provozní náklady spojené s odstraňováním škod 

- pokuty a penále 

- kursové ztráty 

- odpisy promlčených a nedobytných pohledávek 

 

4.3.1.4 Vymezení kalkulačních výkonů firmy 

 

1) Činnosti výrobní  

a) činnosti průmyslové 

� stavební práce – výstavba domů, hydroizolace a jiné stavební práce 

� opravy a udržování stavební povahy 

 

b) ostatní činnosti odvětví výroby 

� projektové práce 

� nákladní autodoprava 

 

 

c) nevýrobní činnost 

� inženýrská činnost 

� investorská činnost 

� ostatní nevýrobní činnost 

 

 

d) režijní činnosti 

� správní režie – náklady související s řízením a správou firmy, které nelze 

zahrnout přímo do nákladů činností výrobních či nevýrobních 

� výrobní režie – zahrnuje výkony související s řídící činností, jež se týká 

pouze určité činnosti a které nelze zjistit na kalkulační jednici 
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4.4 Kalkulační vzorec pro danou firmu 

 

Kalkulace cen stavební práce je výpočet ceny z vlastních nákladů nebo se může 

vycházet z údajů získaných průzkumem trhu.. Ve firmě ADARES se ceny obvykle 

kalkulují z vlastních nákladů a požadovaného zisku metodou úplných nákladů. 

Kalkulace ceny z vlastních nákladů provedeme podle následujícího vzorce: 

 

1. Přímé náklady: 

• náklady na přímý materiál včetně nákladů na jeho pořízení 

• náklady na přímé mzdy 

• náklady na stroje včetně nákladů na jejich provozní hmoty 

• ostatní přímé náklady, sociální a zdravotní pojištění 

 

2. Nepřímé náklady: 

• výrobní režie 

• správní režie 

 

3. Zisk 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cena celkem  

 

Náklady budou stanoveny v Kč na společnou základnu, kterou je stavební práce 

Ceny stavebních prací se kalkulují : 

• individuální kalkulací podle kalkulačního vzorce 

• kalkulačním porovnáním s porovnatelnou položkou 

• cenovým normativem 

 

Ve firmě ADARES budeme používat individuální cenovou kalkulaci. Tento 

druh kalkulace vychází především z podmínek reprezentující technologie, mechanizace 

a organizace práce s ohledem na průměrné podmínky stavební výroby. Do kalkulace 

započteme všechny náklady potřebné k provedení stavební práce. Cenu potom doplníme 



 48 

o požadovaný zisk. Následně stanovíme cenu na předem vymezené dodací a kvalitativní 

podmínky v příslušné normě. 

Dále je potřeba určit normy spotřeby. Norma spotřeby nám určuje množství 

spotřeby materiálu, pracovního času lidské síly nebo výrobního zařízení na provedení 

stavební práce. Ve firemních kalkulacích budeme počítat především se třemi normami 

spotřeby: 

a) norma spotřeby materiálu pro kalkulace ve stavební výrobě se vyjadřují 

v měrných jednotkách spotřeby na stavební práce a je v m3 / m2 

b) normy spotřeby pracovního času lidské síly se vyjadřují v normohodinách (Nh) 

na stavební práce. Normohodina nám určuje za jakou dobu má být proveden 

výkon ne stavební práce 

c) norma výkonu stroje se vyjadřuje ve strojohodinách na stavební práce 

 

Normy spotřeby sestavíme podle technologických postupů prováděných prací 

měřením nebo výpočtem. 

Dále je potřeba si u kalkulací stanovit oceňovací podklad, který specifikuje cenu 

nebo sazbu v Kč příslušné potřeby a to pro materiál, mzdy a stroje. U materiálu 

použijeme jednotkovou cenu v Kč. Tato cena zahrnuje cenu pořízení a náklady na 

pořízení materiálu. 

U mezd si stanovíme hodinový tarif Kč/Nh. Tento tarif musí odpovídat 

hodinovému tarifu podle kterého je stanovena měsíční mzda. Tarif se rozlišuje podle 

jednotlivých tarifních tříd, které zohledňují náročnost a odbornost prováděné práce. 

U strojů použijeme sazbu v Kč/Sh, kdy Sh je hodina provozu stroje. Sazba musí 

zahrnovat všechny náklady na pořízení a provoz stroje.. 

 

4.4.1 Náplň jednotlivých položek kalkulačního vzorce 

 

I.  Přímý materiál 

Do této položky jsou řazeny veškeré suroviny, základní a pomocný materiál, 

ostatní materiál, nakupované polotovary a opotřebení materiálu v používání (lešení, 

pražce na pokládání, fošny apod.), které lze stanovit (zjišťovat) přímo na kalkulační 

jednici. Pokud by zachycování spotřeby materiálu na jednici výkonu nebylo hospodárné 
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(malé množství spotřeby, problémy s měřením množství apod.), zahrnuje firma jejich 

spotřebu do výrobní režie. Množství se předem stanoví jako norma spotřeby materiálu 

na stavební práce. 

                                                                n 

Náklady na přímý materiál celkem =  ∑ 
  náklad na materiál 

                                                                  I = 1 

i…………….druh materiálu 

n……………počet kalkulovaných materiálů 

 

náklad na materiál = normativ spotřeby x jednotková cena 

Kč/m.j.= m.j. x Kč/m.j. 

 

II.  Přímé mzdy 

Do této položky se v podniku promítají mzdy, ostatní osobní náklady 

pracovníků, kteří bezprostředně provádějí stavební a podobné práce a které lze stanovit 

(zjišťovat) přímo na jednotlivé výkony. Jde zejména o základní mzdy (úkolové, časové), 

příplatky a doplatky ke mzdě včetně příplatků za práce ve ztíženém  nebo ve zdraví 

škodlivém prostředí, osobní ohodnocení, pokud přímo souvisí s kalkulovaným 

výkonem. 

                                                        

                                                         n 

Náklady na přímé mzdy celkem = ∑  náklad na mzdu 

                                     I=1 

 

i………..profese 

n……….počet kalkulovaných profesí 

 

náklad na mzdu = normativ výkonu x hodinový mzdový tarif 

Kč/m.j.= Nh x Kč/Nh 
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III.  Náklady na stroje včetně nákladů na jejich provozní hmoty 

 

Do této položky se zahrnují veškeré náklady stavebně-montážních mechanismů, 

a to jak vlastních, tak i náklady spojené s využitím cizích mechanismů. Náklady na 

jednotlivé stroje se stanoví pomocí normativu výkonu stroje v měrných jednotkách 

stavební práce na strojohodinu. 

                                                         n 

Přímé náklady na stroje celkem = ∑ náklad na stroj 

                                                      I=1 

i……………stroj 

n…………...počet kalkulovaných strojů 

 

náklad na stroj = normativ výkonu x hodinová sazba 

Kč/m.j.= Sh x Kč/Sh 

 

IV.  Ostatní přímé náklady 

 

Tato kalkulační položka zahrnuje veškeré ostatní náklady, které nejsou zahrnuty 

do předcházejících kalkulačních položek a které lze hospodárným způsobem stanovit 

(zjišťovat) přímo na kalkulační jednici. 

Jde zejména o tyto náklady : 

- odpisy a opravy speciálních předmětů postupné spotřeby, např. 

speciálního nářadí 

- náklady na konstrukční přípravu individuálních zakázek a na projektové 

práce, které se týkají montážních prací 

- dopravné dílů, strojů a zařízení, určených k montáži 



 51 

- náklady na přepravné materiálových zásob z podnikového skladu na 

staveniště, rozvoz materiálu po staveništi 

- práce a služby, prováděné subdodavatelskými podniky 

- náklady na cestovné pracovníků 

- apod. 

 

V. Výrobní a správní režie 

 

Vymezení obsahu těchto režií a nákladů bylo uvedeno již v předchozím textu. 

Režii pro nás bude představovat objem nákladů vynaložených na zajištění stavební 

výroby. Jsou to především náklady, které vznikají jako soubor nákladů, které nejsou 

přímo přiřaditelné k výkonům. Podle organizačního hlediska ve firmě se budou dělit na 

náklady spojené se správou (správní režie) a na část nákladů spojených s výrobními 

organizačními jednotkami (výrobní režie). 

 

VI.  Zisk 

 

Zisk budeme kalkulovat z požadovaného objemu zisku na období pro které se 

cena kalkuluje. Sazbu zisku stanovíme v procentech z předem zvolené základny 
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4.5 Návrh kalkulačního postupu ve firmě 

 

 

Kalkulace stavební práce 

1. Krok 

Na základě technických podmínek, které určují technologický postup kalkulované 

stavební práce a její dodací a kvalitativní podmínky se vymezí rozsah práce 

2.Krok 

Sestavíme popis stavební práce a pro potřeby evidence opatříme identifikačním kódem 

3.Krok 

Zvolíme kalkulační vzorec, kde určíme přímé a nepřímé náklady 

4. krok 

Stanovíme množství jednotlivých druhů přímých nákladů podle předem schválených 

norem spotřeby (norma spotřeby materiálu, výkonová norma pracovní síly, norma 

stroje) 

5. krok 

Stanovíme si oceňovací podklady pro materiály jednotkové ceny dodavatelů, pro 

pracovní síly základní hodinové mzdové tarify a případné prémie, pro stroje hodinové 

kalkulační sazby 

6. krok 

Stanovíme objem režijních nákladů a následně sazbu v % ze zvolené základny pro 

kalkulaci nepřímých nákladů 

7. krok 

Stanovíme objem zisku a následně sazbu v % ze zvolené základny pro kalkulaci zisku 

8. krok 

Provedeme podle kalkulačního vzorce výpočet ceny 

Tab. 5 postup kalkulace stavební práce ve firmě ADARES s.r.o. 
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4.6 Příklad kalkulace ve firmě ADARES s.r.o. 

 

Pro výpočet kalkulace ceny zakázky je potřeba znát dva údaje u každé položky 

kalkulačního vzorce, a to množství dané položky potřebné pro výrobu jednice výrobku a 

jednotkovou cenu položky.  

Množství každé položky kalkulačního vzorce je určeno dle stavební a technické 

dokumentace, kde je stanovena norma spotřeby na jednici, přičemž: 

� spotřeba materiálu – je určena množstvím každého jednotlivého 

vstupujícího materiálu; 

� spotřeba práce – doba a typ potřebného pracovního výkonu určeného 

katalogem prací; 

� spotřeba energie – spotřeba energie každého strojního zařízení; 

Cena každé položky kalkulačního vzorce na jednici je určena dle cenové 

kalkulace výrobku jako násobek množství dané položky a jednotkové ceny, která je 

dána pro: 

� materiál – ceníkem materiálů; 

� práci – číselníkem mzdových prací pro mzdovou práci, číselníkem 

mzdových tarifů pro mzdové náklady, daným procentem ze mzdových 

nákladů pro příplatky ke mzdě a sociální a zdravotní pojištění; 

� energii – platným ceníkem energií. 

 

Nyní bych provedl kalkulaci zakázky na konkrétním případu a to sice na zakázce 

na provedení 8000 m2 vnitřních omítek na objektu nemocnice. 

 

4.6.1 Vstupní údaje 

1. Kalkulační vzorec 

Přímé náklady :   

- přímý materiál 

- přímé mzdy 

- ostatní přímé náklady 

- stroje 

 



 54 

Nepřímé náklady: 

- výrobní režie 50% z přímých zpracovacích nákladů (přímé mzdy, stroje a 

ostatní přímé náklady) 

- správní režie 25% z přímých zpracovacích nákladů (přímé mzdy, stroje a 

ostatní přímé náklady) 

Zisk 1 Kč/m2 

 

Vypočtená cena celkem 

 

2. Normativy 

Normy spotřeby přímého materiálu na 1 m2 plochy: 

 

Voda = 0,002 m3 

Malta pro omítky vnitřní = 0,018 m3 

Cementový postřik = 0,003 m3 

 

Výkonové normy: 

 

Stavební dělník při omítání 0,26 Nh/m2 omítané plochy 

Stavební dělník pomocné práce 0,08 Nh/m2 omítané plochy 

 

3. Oceňovací podklady 

Ceny nakoupených materiálů( bez DPH): 

 

 Pořizovací cena Cena pořízení 

Voda 20 Kč/m3 20 Kč/m3 

Malta pro omítky 1310 Kč/m3 1110 Kč/m3 

Cementový postřik 1270 Kč/m3 1070 Kč/m3 

Tab. 6 Ceny nakoupených materiálů 
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Mzdové tarify: 

 

Stavební dělník tř. 6 = 95 Kč/hod 

Stavební dělník tř. 4 = 65 Kč/hod 

Prémie: 20% ze mzdy 

 

Náklady na pořízení materiálu se kalkulují do přímého materiálu 

 

 



 56 

4.6.2 Výpočet kalkulace: 

 

Přímé náklady: 

 

Materiál 

Název 

materiálu 

m.j. 

materiálu 

Norma 

spotřeby 

materiálu 

Jednotková 

cena 

(Kč/m.j. mat.) 

Cena 

celkem 

(Kč) 

Jednotková 

hmotnost 

(t/m.j. mat.) 

Hmotnost 

celkem 

(t) 

voda m3 0,002 20,00 0,04 0,00 0,00 

malta pro 

omítky 
m3 0,018 1310,00 23,58 2,00 0,04 

Cementový 

postřik 
m3 0,003 1270,00 3,81 2,00 0,01 

Celkem    27,43   

Tab. 7 Kalkulace materiálu 
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Mzdy 

Název profese 
Počet Nh na m.j. stavební 

práce 
Sazba ( Kč/Nh) Náklady celkem (Kč) 

Stavební dělník omítek 0,26 95,00 24,70 

Stavební dělník pomocný 0,08 65,00 5,20 

Celkem mzda úkolová 29,90 

Pohyblivá složka mzdy                                                                                                                    20,00 5,98 

Celkem mzda kalkulovaná v Kč 35,88 

Tab. 8 Kalkulace mezd 

 

Ostatní přímé náklady 

Sociální a zdravotní zabezpečení ( 35% přímých mezd)  Kč 12,56 

ostatní Kč  

celkem Kč 12,56 

Tab. 9 Kalkulace ostatních přímých nákladů 

  

CELKEM P ŘÍMÉ NÁKLADY  (suma nákladů na materiál, mzdy, stroje, a ostatní přímé náklady 75,87 

Tab. 10 Celkem přímé náklady 
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Nepřímé náklady: 

Režie výrobní ( % sazby x předem zvolená základna) 17,94 

Základna pro režii výrobní mzdy 35,88 

Sazba režie výrobní v % 50 

Režie správní ( % sazby x předem zvolená základna) 8,97 

Základna pro režii správní mzdy 35,88 

Sazba režie správní v % 25 

CELKEM NEP ŘÍMÉ NÁKLADY (suma nákladů režijních) 26,91 

Tab. 11 Kalkulace nepřímých nákladů 

 

Zisk: 

ZISK  ( % sazba x předem zvolená základna)                              Kč 1 

Tab. 12 Stanovení zisku 
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4.6.3 Dosazení do kalkulačního vzorce: 

 

Přímé náklady Kč 

Přímý materiál 27,43 

Přímé mzdy 35,88 

Stroje 0 

Ostatní přímé náklady 12,56 

Celkem přímé náklady 75,87 

Nepřímé náklady  

Režie výrobní 17,94 

Režie správní 8,97 

Celkem nepřímé náklady 26,91 

Zisk 1 

Cena kalkulovaná celkem (náklady a zisk) 103,78 

Tab. 13 Dosazení do kalkulačního vzorce 

 

Celkové kalkulované náklady na provedení 8000 m2 omítek tedy budou: 

 

Celkové kalkulované náklady = jednotkové náklady x objem výroby 

Celkové kalkulované náklady = 102,78 x 8000 

Celkové kalkulované náklady = 822 240 Kč 

 

Na konkrétním příkladě byla provedena kalkulace nákladů na zakázku na 

provedení 8000 m2 omítky. 

V první řadě jsme si museli určit kalkulační vzorec podle kterého budeme 

postupovat a posléze jsme si také určili normativy na jednotlivé složky kalkulačního 

vzorce. Jednalo se především o materiál a dobu výkonu. Následně jsme si určili 

oceňovací podklady pro jednotlivý materiál, pro jednotlivé zaměstnance a také pro 

ostatní přímé náklady. Výrobní a správní režii jsme měli určenu podle předem 

stanovené základny, která u výrobní režie činila 50 % a u režie správní to bylo 25 %. 

Zisk jsme měli stanoven na 1Kč na m2. Poté jsme přistoupili k samotnému výpočtu, 

který je obsažen v tabulkách. 
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Závěr 

 

Zejména pro výrobní podniky je kalkulace nezbytným nástrojem pro ocenění 

podnikových výkonů a také důležitým kritériem při stanovení prodejní ceny. 

Existuje více kalkulačních metod, v praxi je však důležité, aby podnik zvolil tu, 

která bude nejvíce vyhovovat konkrétním podmínkám. Kalkulace mohou také 

sloužit jako nástroj řízení podniku. 

Bakalářská práce byla provedena na podmínkách firmy ADARES s.r.o.. 

Vzhledem k tomu že se firma neustále rozrůstá a neměla zavedený kalkulační 

systém, bylo potřeba pro lepší organizaci ve firmě a pro sestavování kalkulací zevést 

vnitropodnikové účetnictví.Hlavními důvody pro zavedení účetnictví jsou: 

• rozčlenění firmy na hospodářská střediska, aby se zlepšila organizace firmy 

• potřeba řízení a ovlivňování nákladů 

• zavedení kalkulačního systému, který poslouží jako podklad pro tvorbu cen 

nových zakázek a zároveň se stane nástrojem řízení hospodárnosti a 

efektivnosti prováděných výkonů 

• možnost rozpočtování (cílem rozpočtování režijních nákladů je zabezpečení 

hospodárného vynakládání nákladů podle středisek a vytvoření správného 

stanovení výše režijních nákladů v kalkulacích výrobků. 

V analýze současného stavu byla provedena analýza současného stavu firmy 

formou SWOT analýzy. Na základě této analýzy byly charakterizovány rysy firmy a to 

silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti. 

V části mé práce kde se zabývám návrhy na zlepšení situace firmy jsem jako 

první krok zvolil zavedení vnitropodnikové účetnictví, neboť to ve firmě neexistovalo a 

účtovalo se pomocí účetnictví finančního. Jedním z důvodů pro zavedení 

vnitropodnikového účetnictví bylo především firmu rozčlenit na hospodářská střediska, 

v případě této firmy jsem zvolil středisko správy a výroby. Avšak hlavním důvodem pro 

zavedení vnitropodnikové účetnictví bylo zavedení kalkulačního systému, díky němuž 

mohou být ve firmě prováděny kalkulace. 

Základní myšlenkou sestavování kalkulací nákladů je skutečnost, že vykonávání 

aktivit způsobuje vznik nákladů a poskytování jednotlivých výrobků nebo 

služeb.vyžaduje realizaci aktivit v měnícím se rozsahu. Tato skutečnost je v souladu se 
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zažitou představou, že výkony podmiňují vznik nákladů. Zařazení činnosti mezi 

náklady a nákladové objekty nejen ukazuje jak se zdroje ve skutečnosti spotřebovávají, 

ale je současně  k řízení nákladů. 

Cílem každého dobře fungujícího podniku by měla být implementace těchto 

trendů v řízení podniku prvořadou a prioritní záležitostí.  Všecky tyto integrované 

systémy mají svoje pozitivní i negativní stránky, avšak pokud chce podnik uspět 

v globálním konkurenčním prostředí se stále rostoucí tendencí vstupu nových 

konkurentů do prostředí, musí akceptovat ty to nové skutečnosti a realizovat jejich 

použití v praktických podmínkách. Trvalá racionalizace podnikových cílů je 

orientovaná na snižování výrobních časů, snižování nákladů a výrobních ztrát, 

zvyšování kvality svých výrobků nebo služeb a to všecko se dá dosáhnout právě 

zavedením těchto nových nástrojů do podniku. 
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