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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na metodu standardních nákladů a její zavedení ve 

společnosti poskytující služby především v oblasti oprav automobilů a lakýrnictví. 

Práce je rozdělena na tři části – teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část se 

věnuje charakteristice nákladů a metod kalkulace, především metodě standardních 

nákladů. Analytická část popisuje současný stav společnosti, ve kterém má být metoda 

zavedena. V části návrhové je analyzován postup zavádění metody standardních 

nákladů. 

Klíčová slova 

náklady, metody kalkulace, metoda standardních nákladů, odchylka, analýza odchylek 

Abstract 

The Master´s thesis deals with standard costing method and its implementation in 

service company which especially fixes and varnishes cars. This work is divided into 

three parts – theoretic, analytic and proposal. The theoretical part deals with the 

charactersics of costs and methods of calculation, especially standard costing. The 

analytical part describes the current status of the company in which the method should 

be implemented. In the design part the process of iplementation is analyzed. 
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costs, calculation methods, standard costing, variance, variance analysis 
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Úvod 
V současné době, kdy se firmy musí potýkat se stále se měnícím tržním prostředím 

a vysokou konkurencí, je velice důležité, aby se začaly zabývat hospodařením, sledovat 

svoje náklady, řídit je a analyzovat, zabývat se plánováním a kontrolovat výsledky, zda 

a jak moc se liší od plánovaných cílů a navrhovat opatření, která budou eliminovat 

nežádoucí výkyvy od plánu. Dnes i malé podniky pochopily, že finanční účetnictví, 

které se používá hlavně kvůli daňovým záležitostem, pro řízení nákladů a cen za 

výkony nestačí. Proto vzniklo několik metod, jak řídit náklady a stanovovat kalkulace. 

Jen tak podnik může být dlouhodobě úspěšný na trhu a dokázat konkurovat ostatním 

podnikům.  

Nástrojem řízení nákladů je metoda standardních nákladů. Jejím principem je 

stanovování standardních nákladů a následné zjišťování rozdílů mezi skutečností 

a standardem, tj. odchylek. Právě analýza odchylek a určení následných opatření 

umožňuje zjistit odpovědnost při vzniku nákladů a eliminaci nežádoucích odchylek. 

Tato diplomová práce je zpracována na téma Kalkulace nákladů ve vybrané firmě. 

Práce zahrnuje analýzu současného stavu firmy, nákladů, výnosů a hospodářského 

výsledku a zhodnocení stavu kalkulací ve firmě. Cílem je zpracovat návrh nového 

kalkulačního a kontrolního systému v úseku výroby, pomocí kterého bude moci firma 

řídit náklady, zjišťovat skutečný stav a na základě těchto činností určovat a analyzovat 

odchylky. Pro tyto činnosti je právě metoda standardních nákladů vhodná. 

Jako analyzovaný subjekt byl vybrán podnik KM SERVIS COLOR, s.r.o., který se 

zabývá poskytováním služeb převážně v oblasti lakýrnictví a autooprav, provozuje také 

obchodní činnost s barvami a ostatním materiálem. Firma funguje již od roku 1990 

(dříve jako fyzická osoba), avšak již několik let znepokojuje vedení firmy ztráta, i když 

za rok 2011 byl vykázán zisk. Společnost se dlouhodobě potýká s vysokými náklady na 

nákup materiálu, které ale nejsou kompenzovány vysokými tržbami. V práci proto 

budou zjišťovány příčiny vysokých nákladů a na základě těchto příčin bude určována 

odpovědnost. 
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Vymezení problému a cíle práce 
Analyzovaná firma nepoužívá žádný informační systém, neřídí svoje náklady a výnosy 

a nemá kalkulace výkonů. Finanční účetnictví má vedeno externě daňovou a účetní 

poradkyní. Vzhledem k tomu, že se firma dlouhodobě potýkala se ztrátou a nezjišťuje 

žádné informace o nákladech a odpovědnosti za ně, je třeba, aby zavedla informační 

systém a metodu řízení nákladů. Jedná se o dlouhodobý proces, který obsahuje několik 

úkolů. Tato práce se zaměřuje na oblast metody řízení nákladů. 

Hlavním cílem je navrhnout systém kalkulování nákladů na zakázky, a to 

prostřednictvím implementace metody standardních nákladů do úseku výroby. Dílčími 

cíly je zjišťování standardních na jednotku výkonu, které se stanou kalkulační jednicí 

v technologickém procesu, a zjistit, jaké jsou náklady na jednotku ve skutečnosti. Na 

základě těchto údajů poté bude provedeno určení příčiny odchylek skutečnosti od 

stanovených standardů, jejich analýza a přidělení odpovědnost za tyto odchylky.  

Pro zpracování diplomové práce mi společnost poskytla veškeré informace, které měla 

k dispozici, jako jsou údaje z finančního účetnictví, účetní výkazy, technické údaje 

o používaném materiálu, informace o organizační struktuře apod. 

 Diplomová práce bude předložena jednatelům společnosti pro případné používání 

v dalším fungování firmy. 
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Náklady 

Ekonomické rozhodování spočívá v porovnání přínosů určitého rozhodnutí a prostředků 

vynaložených na toto rozhodnutí. Tyto vynaložené prostředky se nazývají náklady. 

Každá firma musí pracovat s určitými nástroji, které jí pomáhají se stanovením nákladů, 

jejich měřením, evidencí, plánováním a řízením.  

1.1.1 Náklady a ekonomický prospěch 

Z hlediska ekonomiky je každá činnost v podniku vymezena dvěma body – náklady 

a ekonomickým prospěchem. 

Ve finančním účetnictví se náklady vymezují jako úbytek ekonomického prospěchu, 

který vede ke snížení vlastního kapitálu. V manažerském účetnictví se vychází 

z charakteristiky nákladů jako hodnotově vyjádřeného, účelného vynaložení 

ekonomických zdrojů podniku, účelově souvisejícího s ekonomickou činností. 1 

Ekonomický prospěch je užitečný výstup každé aktivity nebo činnosti převoditelný na 

peněžní prostředky.  

Náklady představují v peněžní formě uskutečněné měření vynaložení ekonomických 

zdrojů v určité aktivitě, uskutečněné účelně a účelově. Pro naplnění definice nákladů 

jsou rozhodující tři momenty: 

• vynaložení ekonomických zdrojů, 

• jednoznačné vymezení účelu, 

• odpovídající peněžní kvantifikace. 

Spojení nákladů a ekonomického prospěchu s určitým objektem (druh výrobku, určitý 

vnitropodnikový útvar, určitá teritoriální oblast prodeje) zajišťuje jejich věcnou 

a příčinnou souvislost. Vyhodnocování jejich racionality však vyžaduje určitou měrnou 

jednotku, umožňující různé formy souměření. Protože se k dané jednotce náklady 

                                                 
1 POPESKO, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2008.  s. 17. 
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a ekonomický prospěch početně přiřazují (kalkulují), uplatňuje se označení kalkulační 

jednice.2  

Kalkulační jednice je výkon vymezený měrnou jednotkou, který je používaný jako 

elementární prvek kalkulace.  

Z pohledu manažerského účetnictví jsou pro definici nákladů charakteristické dva rysy: 

• účelnost – nákladem je jen takové vynaložení prostředků, které je racionální 

a přiměřené výsledku činnosti; vyjadřuje se pomocí kritérií racionality 

vyjádřených nákladů – hospodárností (forma úspornosti a forma výtěžnosti) 

a ekonomickou účinností (míra ekonomického zhodnocení vynaložených 

nákladů), 

• účelový charakter – smyslem vynaložení ekonomického zdroje je jeho 

zhodnocení; k němu dojde jen při vytvoření takové složky majetku, která 

přinesla (resp. přinese) větší ekonomický prospěch, než kolik činil původní 

náklad. 

Náklady jsou vždy příčinně spojeny s konkrétními objekty, které se nazývají nositelé 

nákladů. Je důležité náklady časově rozlišovat, neboť jsou spojeny s výnosy firmy 

v určitém období.3 

1.1.2 Způsob vyjádření a ocenění nákladů v manažerském účetnictví 

Rozdíl mezi finančním a manažerským účetnictvím je ovlivněn i způsobem vyjádření 

a ocenění nákladů. Proto se rozeznávají tři různá pojetí nákladů zobrazovaných 

v účetnictví – finanční, hodnotové a ekonomické pojetí nákladů. 

1.1.2.1 Finanční (pagatorní) pojetí nákladů 
Náklady se ve finančním pojetí vymezují jako primární vynaložení peněz na 

uskutečnění určitých aktivit. Očekávaná náhrada má zajistit návratnost vynaložených 

peněz, teprve přebytek znamená zisk. To je základem koncepce zachování nominálního 

peněžního kapitálu.4 

                                                 
2 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2006. s. 48, 49. 
3 tamtéž, s. 44. 
4 SCHROLL, R. a kol. Manažerské účetnictví. 1997. s. 51. 
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Pagatorní pojetí tak vykazuje některé znaky, které by při jeho výhradním využití 

v manažerském účetnictví značně zúžily předmět jeho zájmu: 

• Jako spotřebované ekonomické zdroje mohou být předmětem zobrazení pouze 

takové náklady, které jsou podloženy reálným výdejem peněz (mzdy, odpisy). 

• Druhým typickým znakem tohoto pojetí je ocenění těchto spotřebovaných nebo 

využitých ekonomických zdrojů; náklady jsou tak oceněny ve skutečných 

(historických) pořizovacích cenách.5 

1.1.2.2 Hodnotové pojetí nákladů 
Podstata hodnotového pojetí nákladů spočívá v poskytování informací „o koloběhu 

ekonomických zdrojů za podmínek, které platily nikoliv v době jejich pořízení, 

resp. přeměny, ale platí v současnosti.“  

Předmětem zobrazování jsou i takové faktory, které sice nemají odpovídající ekvivalent 

výdeje peněz, ale svými důsledky ovlivňují ekonomickou racionalitu dané aktivity. 

Příkladem těchto nákladů mohou být tzv. kalkulační odpisy, kalkulační úroky nebo 

kalkulační nájemné.  

Druhým podstatným odlišujícím rysem je pak způsob ocenění; příslušné majetkové 

složky se neoceňují na bázi skutečných historických nákladů jejich pořízení, ale na 

úrovni cen, které odpovídají jejich současné věcné reprodukci. 

1.1.2.3 Ekonomické pojetí nákladů 
Ekonomické pojetí nákladů zjišťuje informace, které slouží k rozhodování o výběru 

optimálních budoucích alternativ. S výběrem vhodných alternativ se pojí obecné 

ekonomické chápání nákladů jako maxima hodnoty, které je možno vyprodukovat 

prostřednictvím vybrané hodnoty. 

Za takových okolností získávají ekonomické zdroje specifický hodnotový aspekt. 

V ekonomických teoriích se náklady ekonomických zdrojů nevymezují výší prostředků, 

které byly vynaloženy na jejich pořízení, ale možnou užitečností při jejich využití. 

Oportunitní náklady nepředstavují reálně vynaložené náklady, které byly vynaloženy na 

vytvoření určitého produktu, ale fiktivní ocenění omezených ekonomických zdrojů. 
                                                 
5 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2006. s. 57. 
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Oportunitní náklady představují maximální ušlý efekt, který vznikl použitím omezených 

zdrojů na určitou alternativu.6 

1.1.3 Členění nákladů 

Pro účinné řízení nákladů je nutné jejich rozčlenění do stejnorodých skupin. Toto 

členění lze provést celou řadou způsobů, ale toto členění musí být vyvoláno účelovou 

potřebou. Správné řízení a ovlivňování vzniku nákladů záleží na znalostech řídících 

pracovníků o struktuře nákladů a příčin vzniku.  

1.1.3.1 Druhové členění nákladů 
Druhové členění nákladů je nejběžnějším přístupem ke klasifikaci nákladů v běžném 

finančním účetnictví. V rámci této klasifikace se náklady člení dle druhu 

spotřebovaného externího vstupu. Toto členění nákladů se používá při konstrukci 

standardních účetních výkazů, např. při tvorbě výkazu zisku a ztrát.7 

Základní nákladové druhy se rozlišují dle jejich podoby v momentě vkladů původních 

ekonomických zdrojů do příslušné aktivity. Za tyto základní druhy lze považovat: 

• náklady odpovídající vynaložené živé práci (mzdy, sociální náklady apod.), 

• náklady odpovídající spotřebě hmotných prostředků (spotřeba materiálu, 

energie), 

• náklady odpovídající opotřebení investičního majetku (odpisy), 

• náklady odpovídající spotřebě a použití prací a služeb externích subjektů 

(dopravné, externí opravy a udržování apod.), 

• náklady odpovídající bezprostřední spotřebě peněžní úhradě (úroky, pojistné, 

apod.).8 

Pro vstupující nákladové druhy jsou charakteristické tři základní vlastnosti: 

• druhově vynaložené náklady jsou z hlediska jejich zobrazení prvotní; 

předmětem zobrazení se stávají ihned při svém vstupu do podniku, na jeho 

hraniční vazbě s okolím, 

                                                 
6 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2006. s. 58. 
7 POPESKO, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2008.  s. 34. 
8 SCHROLL, R. a kol. Manažerské účetnictví. 1997. s. 62. 
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• jsou to náklady externí, vznikají spotřebou výrobků, prací a služeb jiných 

subjektů, 

• z hlediska možnosti jejich podrobnějšího členění v podniku jsou jednoduché, 

z úrovně podnikového řízení nelze tyto náklady rozlišit na jednodušší složky, ze 

kterých se skládají.9 

Při vhodném analytickém členění nákladových druhů je možno získat informace nejen 

o tom, co je spotřebováno, ale i od koho a kdy. Druhové členění nákladů je velmi 

důležité pro zjištění proporcí, stability a rovnováhy mezi potřebou zdrojů podniku 

a jejich zabezpečením od externích partnerů. V návaznosti na informace 

o předpokládaném rozsahu činnosti na další období (plán prodeje a výroby) jsou 

druhově členěné náklady důležitou vstupní informací řízení dodávek služeb a materiálu, 

zásob. Předností druhového členění je i průkaznost a jednoznačnost vykázané spotřeby 

zdrojů podniku.10 

1.1.3.2 Účelové členění nákladů 
Účelový vztah nákladů lze charakterizovat na různé úrovni podrobnosti. V praktických 

řešeních, která stanovují nákladový úkol pro jednotlivé nákladové položky nebo jejich 

skupiny, probíhá strukturalizace účelového členění v několika úrovních. V první z nich 

se náklady obvykle rozčlení do relativně širokých okruhů různých výrobních 

(resp. hlavních podnikatelských) činností a činností pomocných a obslužných 

(servisních). V rámci nich se pak podrobněji člení např. podle aktivit nebo jednotlivých 

operací.11 

Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení12 

Členění nákladů na technologické a na obsluhu a řízení je prvním krokem v podrobnosti 

účelového členění nákladů.  

Náklady technologické jsou vynaloženy na tvorbu výkonů, jsou vyvolané „technologií“ 

dané činnosti. Příkladem je spotřeba základního materiálu nebo mzdové náklady 

výkonných pracovníků. 

                                                 
9 POPESKO, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2008.  s. 22. 
10 FIBÍROVÁ, J. a kol. Nákladové účetnictví (Manažerské účetnictví I). 2002. s. 96 – 97. 
11 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2006. s. 68. 
12 FIBÍROVÁ, J. a kol. Nákladové účetnictví (Manažerské účetnictví I). 2002. s. 100. 
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Náklady na obsluhu a řízení jsou vynaloženy za účelem vytvoření, zajištění a udržení 

podmínek racionálního průběhu činností. Příkladem jsou náklady na provoz budov, 

mzdy řídících pracovníků apod. 

1.1.3.3 Náklady jednicové a režijní 
Členění nákladů na jednicové a režijní je podrobnějším členěním nákladů 

technologických a nákladů na obsluhu a řízení. Náklady technologické obsahují 

jednicové i režijní náklady, náklady technologické zahrnují pouze náklady režijní. 

Nákladový úkol u technologických nákladů se stanovuje pomocí příslušné normy, která 

se vynásobí předem stanoveným nebo skutečným počtem provedených dílčích výkonů. 

Tato část technologických nákladů se označuje jako jednicové náklady. Základním 

informačním nástrojem řízení technologických nákladů je kalkulace. Jednicové náklady 

se vykazují v samostatných položkách ve vztahu k jednotce dílčího výkonu. 

Nákladový úkol u nákladů na obsluhu a řízení a části technologických nákladů, která 

souvisí s technologickým procesem jako celkem, je stanoven na základě souhrnných 

limitů a normativů, které jsou platné pro určité časové období nebo i pro celkový 

předpokládaný objem výkonů za časové období. Tyto náklady jsou označovány jako 

režijní náklady. Základním informačním nástrojem je rozpočet. 

Režijní náklady nejsou na rozdíl od jednicových nákladů přímo zúčtovatelné 

jednotlivým výkonům.13 

Režijní náklady jsou vykazovány v komplexních položkách, v rozložení podle jejich 

funkce v transformačním procesu jako materiálová (zásobovací) režie, výrobní režie, 

správní režie a odbytová režie.14 

1.1.3.4 Kalkulační členění nákladů 

Náklady přímé a nepřímé 

Z hlediska příčinných vazeb nákladů k výkonu, který je objemově, druhově a jakostně 

přesně specifikován (ke kalkulační jednici), a z hlediska praktických početně 

                                                 
13 LANG, H. Manažerské účetnictví : teorie a praxe. 2005. s. 43. 
14 SCHROLL, R. a kol. Manažerské účetnictví. s. 65. 
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technických možností, jak přiřadit náklady konkrétnímu výkonu, lze opět rozlišit dvě 

základní skupiny nákladů:  

• přímé náklady, které bezprostředně souvisejí s konkrétním druhem výkonu, 

• nepřímé náklady, které se nevážou k jednomu druhu výkonu a zajišťují průběh 

podnikatelského procesu podniku v širších souvislostech. 

Do první skupiny patří téměř veškeré jednicové náklady. Ty jsou vyvolány nejen 

konkrétním druhem výkonu, ale přímo jeho jednotkou. Kromě jednicových nákladů se 

pak výkonu přímo přiřazují i náklady, které se vynakládají v souvislosti s prováděním 

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

prostého dělení.  

Většina režijních nákladů je však zpravidla společná více druhům výkonů. Při řešení 

některých rozhodovacích úloh je však třeba i tyto náklady přiřadit jednici výkonu. Tyto 

náklady se pak přičítají nepřímo pomocí zvolených veličin.15 

1.1.3.5 Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik 
Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik konkretizuje vyjádřením vztahu ke 

konkrétnímu vnitropodnikovému útvaru, v němž operace (aktivita, činnost) probíhá 

a jehož pracovníci odpovídají za racionální vynaložení či zhodnocení nákladů.16 

Základní charakteristikou sledování útvarových nákladů je jeho dvojí orientace:17 

• Historicky prvním impulsem tohoto členění nákladů byla potřeba zjistit náklady 

tak, aby z jejich vztahu k útvarům bylo možno odvodit náklady výkonů, které 

jsou předmětem činnosti útvarů, v praxi vede ke sledování nákladů podle 

tzv. kalkulačně výkonových středisek. 

• Rozšiřující se požadavky na využití účetnictví v řízení se však postupně 

projevily odklonem od sledování nákladů podle místa vzniku a stále větším 

důrazem na členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik. V současné 

etapě se tedy silněji prosazuje tendence koncipovat útvary ve smyslu 

odpovědnostních středisek. 

                                                 
15 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2006. s. 72. 
16 tamtéž, s. 74. 
17 SCHROLL, R. a kol. Manažerské účetnictví. 1997. s. 163, 164 – 166. 
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Odpovědnostní středisko18 

Výchozím momentem členění nákladů ve vztahu k útvarům je rozčlenění podle místa 

vzniku nákladů. Na to však nutně musí navázat členění podle odpovědnosti za jejich 

vznik. Vnitropodnikové útvary, kterým jsou náklady do odpovědnosti přiřazovány, se 

pojmově vymezují jako odpovědností střediska. 

Z hlediska úrovně pravomoci a odpovědnosti za hodnotově vyjádřené výsledky se 

rozlišuje šest základních typů odpovědnostních středisek: nákladové (nákladově řízené), 

ziskové, rentabilní, investiční, výnosové a výdajové. 

Spojení mezi jednotlivými odpovědnostními středisky se uskutečňuje systémem vazeb, 

jejichž nositeli jsou předávané, resp. přejímané výkony. Náklady, které vznikají 

odebírajícímu středisku, se označují jako náklady interní. Podstatnými vlastnostmi 

těchto nákladů je, že jde o náklady: 

ó druhotné (z hlediska podniku jako celku se projeví na vstupu podruhé – poprvé 

se projevily ve středisku, které daný výkon provedlo), 

ó složené (neboť je lze z podnikové úrovně řízení dále analyzovat ve vztahu 

k jednotlivým nákladovým složkám – druhům, které byly při provedení 

druhotného výkonu spotřebovány).  

1.1.3.6 Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů19 
Zkoumání formy závislosti na změnách v objemu je aplikací obecného modelu 

vykazování změn závisle proměnné (náklady) na změnách v nezávisle proměnné 

veličině (objem výkonů). 

Toto členění má dvě hlavní skupiny nákladů: 

• náklady, které se mění v závislosti na objemu výkonů, nazývané variabilní, 

• náklady, které se nemění při změnách objemu výkonů v určitém rozpětí 

prováděných výkonů či využití kapacity, označované jako fixní. 

Toto chování nákladů spočívá v možnosti technické, resp. ekonomické dělitelnosti 

zdrojů, jejichž spotřeba nebo využívání vznik nákladů vyvolává. 
                                                 
18 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2006. s. 70. 
19 SCHROLL, R. a kol. Manažerské účetnictví. 1997. s. 67. 
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• Základem variabilních nákladů jsou vklady zdrojů, které jsou technicky, 

resp. ekonomicky libovolně dělitelné. Je proto možné vložit je do daného 

procesu přesně v proporcích, které odpovídají danému objemu a v čase jeho 

reálného uskutečňování. 

• Základem fixních nákladů jsou vklady zdrojů, které jsou technicky 

a ekonomicky nedělitelné. Je proto nutné vložit je do daného procesu 

jednorázově, a to v rozsahu jejich potencionální výkonnosti (kapacity). 

Variabilní náklady20 

Variabilní náklady se ve své absolutní výši mění v závislosti na změnách v objemu 

výkonů. Jsou charakteristické tím, že musí být opakovaně vynakládány na každou další 

jednotku objemu. Podle rytmu těchto dodatečných vkladů rozlišujeme:  

• náklady proporcionální, 

• náklady podproporcionální, 

• náklady nadproporcionální.  

Proporcionální náklady se mění ve své celkové výši s objemem výkonů přímo úměrně. 

Přírůstkové náklady každé další jednotky objemu jsou stále stejné, proto vypočtené 

průměrné náklady jsou v celém intervalu neměnné, konstantní.  

Podproporcionální náklady se ve své absolutní výši se stoupajícím objemem zvyšují, ale 

pomalejším tempem. Přírůstkové náklady každé další jednotky objemu postupně klesají. 

Průměrné náklady se v rámci intervalu snižují a projevují jako náklady degresivní. 

Nadproporcionální náklady se ve své celkové výši mění v závislosti na změně objemu 

výkonů, a to rychlejším tempem. Při zvyšování objemu vykazují přírůstkové náklady 

každé další jednotky vyšší hodnotu. Vypočtené průměrné náklady v rámci intervalu 

rostou a projevují se jako náklady progresivní. 

 

 

                                                 
20 SCHROLL, R. a kol. Manažerské účetnictví. 1997. s. 68. 
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Obr. 1: Variabilní náklady – celkové (Zdroj: SCHROLL, R. a kol. Manažerské 
účetnictví. 1997. s. 69.) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Obr. 2: Variabilní náklady – průměrné (Zdroj: SCHROLL, R. a kol. Manažerské 
účetnictví. 1997. s. 69.) 

1.1.3.7 Fixní náklady21 
Fixní náklady jsou takové náklady, které se nemění v určitém rozsahu prováděných 

výkonů nebo aktivity podniku.  

Jde zpravidla o tzv. kapacitní náklady, vyvolané potřebou zajištění podmínek pro 

efektivní průběh reprodukčního procesu. Z hlediska jejich ovlivnitelnosti v případě 

zřetelného poklesu ve využití kapacity se rozlišují dvě skupiny fixních nákladů: 

ó Pro první skupinu je charakteristické, že se vynakládá často ještě před zahájením 

podnikatelského procesu. Podstatnou charakteristikou, důležitou pro řízení 

hospodárnosti těchto tzv. umrtvených (utopených) fixních nákladů je fakt, že 

jejich celkovou výši již nelze ovlivnit v průběhu podnikatelského procesu ani 
                                                 
21 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2006. s. 76, 77. 
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zásadním omezením jeho intenzity. Důležitou jevovou formou těchto nákladů je 

relativně vzdálený časový úsek mezi výdajem, nutným k pořízení příslušné 

majetkové složky, a jejím projevem v časově vyjádřených nákladech. 

ó Také druhá skupina fixních nákladů vzniká v důsledku zajištění kapacitních 

podmínek podnikatelského procesu. Nejsou však bezprostředně spojeny 

s investičním rozhodnutím, ale s využitím vytvořené kapacity; proto je lze při 

zřetelném snížení kapacity omezit. Příkladem těchto tzv. vyhnutelných fixních 

nákladů jsou časové mzdy mistrů a náklady na vytápění hal. Vyhnutelné náklady 

se projevují zpravidla tím, že jsou časově těsněji spojeny s výdaji nutnými na 

jejich úhradu. 

Nejdůležitější charakteristikou obou skupin fixních nákladů je výše zmíněný fakt, že 

v určitém intervalu využité kapacity zůstávají stejné. Čím větší bude objem 

provedených výkonů na této kapacitě, tím rychleji bude klesat podíl fixních nákladů na 

jednotku výkonu. 

Náklady celkové, průměrné a přírůstkové22 

V analýze závislosti nákladů na změnách v objemu mají specifickou vypovídací 

schopnost tři rozměry veličin nákladů. 

• Celkové náklady představují úhrnnou výši nákladů vynaloženou na určitý objem 

výkonů. Vyjadřují rozsah nákladů, který je třeba zajistit, aby požadovaný objem 

výkonů mohl být uskutečněn. 

• Průměrné náklady představují podíl celkových nákladů, který připadá na 

jednotku výkonů při určitém objemu. Jsou konečným měřítkem hospodárnosti 

dané aktivity; při poklesu průměrných nákladů se hospodárnost zvyšuje, při 

jejich růstu hospodárnost klesá. 

• Přírůstkové náklady vyjadřují přírůstek celkových nákladů, který byl vyvolán 

přírůstkem objemu v určitém rozmezí. Mají vysokou vypovídací schopnost, 

protože informují o dalších tendencích v hospodárnosti. Jestliže jsou jednotkové 

přírůstkové náklady nižší než dosavadní průměrné náklady, bude se další 

hospodárnost zvyšovat.  
                                                 
22 SCHROLL, R. a kol. Manažerské účetnictví. 1997. s. 67, 68. 
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1.2 Kalkulace 

1.2.1 Kalkulace a její metoda 

V nejobecnějším slova smyslu se kalkulací rozumí propočet nákladů, marže, zisku, ceny 

nebo jiné hodnotové veličiny na výrobek, práci nebo službu, na činnost nebo operaci, 

kterou je třeba v souvislosti s jejich uskutečňováním provést, na podnikovou investiční 

akci nebo na jinak naturálně vyjádřenou jednotku výkonu.23 Kalkulace je jedním 

z nejdůležitějších prostředků manažerského účetnictví, neboť poskytuje informace 

o vazbách mezi výkonem a náklady, které souvisejí s tímto výkonem. 

Nejčastěji využívanou formou kalkulací jsou propočty, orientované na zjištění nebo 

stanovení nákladů na konkrétní výrobek, práci nebo službu, které jsou předmětem 

prodeje externím zákazníkům. Pojem kalkulace se užívá ve třech základních 

významech: 

• jako činnost vedoucí ke zjištění či stanovení nákladů na výkon, který je přesně 

druhově, objemově a jakostně vymezen, 

• jako výsledek této činnosti, 

• jako vydělitelná část informačního systému podniku, sice tvořící součást 

manažerského účetnictví, ale také nezastupitelná informačním obsahem 

a metodou jeho získání; v tomto pojetí se o kalkulaci hovoří již nikoliv jako 

o izolovaném propočtu hodnotových veličin na jednotku výkonu, ale jako 

o systému vzájemně skloubených propočtů, zpracovaných pro různé účely. 

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

zjištění skutečné výše hodnotové veličiny na konkrétní výkon. Obecně je závislá: 

• na vymezení předmětu kalkulace, 

• na způsobu přiřazování nákladů předmětu kalkulace, 

• na struktuře nákladů, ve které se zjišťují nebo stanovují náklady na kalkulační 

jednici.24 

                                                 
23 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2006. s. 120. 
24 tamtéž, s. 121. 
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1.2.2 Předmět kalkulace25 

Obecně mohou být předmětem kalkulace všechny druhy dílčích i finálních (externích) 

výkonů, které podnik vytváří. Tato zásada se však v praxi často modifikuje s ohledem 

na rozsah sortimentu, složitost podnikatelského procesu a význam, využitelnost 

kalkulací.  

Předmět kalkulace je vymezen jednak kalkulační jednicí, jednak kalkulovaným 

množstvím. 

Kalkulační jednicí se rozumí konkrétní výkon, vymezený druhem, jakostí a měrnou 

jednotkou. Ve vztahu ke kalkulační jednici se stanovují nebo zjišťují náklady, případně 

další hodnotové veličiny. 

Kalkulované množství představuje konkrétní počet kalkulačních jednic, pro něž se 

stanovují nebo zjišťují celkové náklady.  

1.2.3 Struktura nákladů v kalkulaci 

Struktura, v níž se stanovují a zjišťují náklady výkonů, je vyjádřena v každém podniku 

individuálně v tzv. kalkulačním vzorci. Podstatným rysem kalkulačního systému 

progresivních podniků je to, že způsob řazení nákladových položek, podrobnost jejich 

členění, vztah ke kalkulaci ceny a dalších hodnotových veličin i struktura mezisoučtů se 

vykazují variantně s ohledem na uživatele a rozhodovací úlohu, k jejímuž řešení má 

kalkulace přispět.26 

1.2.3.1 Typový kalkulační vzorec a jeho omezení27 
Toto variantní pojetí kalkulačního vzorce se v našich podnicích prosazuje relativně 

obtížně. Nejobecněji formulovaným důvodem je deformovaná úloha kalkulace 

v podmínkách centrálně plánovitého řízení.  

                                                 
25 FIBÍROVÁ, J. a kol. Nákladové účetnictví (Manažerské účetnictví I). 2002. s. 142, 143. 
26 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2006. s. 133. 
27 SCHROLL, R. a kol. Manažerské účetnictví. 1997. s. 117. 
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Struktura typového kalkulačního vzorce byla následující: 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní (provozní) režie 

Vlastní náklady výroby (provozu) 

5. Správní režie 

Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady 

Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (Ztráta) 

Cena výkonu (základní) 

Typový kalkulační vzorec sloužil zejména jako informační základna pro kontrolu 

rentability prodávaných výkonů, resp. pro státní řízení cen, které byly odvozeny 

z úrovně nákladů. V současné době je jeho způsob členění nákladů do jisté míry vhodný 

při úvahách, které položky zahrnout do ocenění změny stavu vnitropodnikových zásob 

ve finančním a daňovém účetnictví. 

1.2.3.2 Struktura kalkulačních vzorců orientovaných na potřeby manažerského 
řízení28 

V reakci na omezení typového kalkulačního vzorce se proto v současné praxi uplatňují 

kalkulační vzorce, charakteristické jednak odlišně vyjádřeným vztahem nákladů výkonu 

k ceně, jednak variantně strukturovanými náklady výkonu. 

Retrográdní kalkulační vzorec 

Řada podniků vyjadřuje již formou kalkulačního vzorce zásadní rozdíl mezi kalkulací 

nákladů a kalkulací ceny. Rozdíl mezi oběma kalkulacemi spočívá v odlišném přístupu 

k tvorbě obou skupin kalkulací. 
                                                 
28 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2006. s. 135, 136. 
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Kalkulace ceny vychází zejména z úrovně zisku nebo marže, kterou výkony podniku 

jako celek musí generovat, aby byla zajištěna požadovaná výnosnost kapitálu 

Vzájemný vztah reálné kalkulace nákladů, průměrného zisku a dosažené ceny není tedy 

součtový, ale spíše rozdílový – tak jak ho uvádějí tzv. retrográdní kalkulace. Ty 

vycházejí z ceny nebo z jejích variant a úroveň zisku vyjadřují jako rozdíl mezi cenou 

a náklady. Takové kalkulace mají následující výchozí podobu: 

Základní cena výkonu 

- Dočasná cenová zvýhodnění 

- Slevy zákazníkům (sezónní, množstevní, ,..) 

CENA PO ÚPRAVÁCH 

- Náklady 

ZISK (jinak vyjádřený přínos) 

1.2.3.3 Kalkulační vzorce oddělující fixní a variabilní náklady29 
Další modifikace kalkulačního vzorce si podrobněji všímají struktury vykazovaných 

nákladů. V kalkulačním vzorci je účelné vykázat odděleně náklady ovlivněné změnami 

v objemu výkonů (variabilní) a náklady fixní. Základní podoba této tzv. kalkulace 

variabilních nákladů je následující: 

CENA PO ÚPRAVÁCH 

- Variabilní náklady výrobku (přímé náklady, variabilní režie) 

Marže (krycí příspěvek) 

- Fixní náklady v průměru připadající na výrobek 

Zisk v průměru připadající na výrobek 

 

Široce využívanou myšlenku odděleného kalkulování fixních a variabilních nákladů 

dále rozvíjejí tzv. dynamické kalkulace a kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních 

nákladů.  

                                                 
29  KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2006. s. 137. 
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1.2.3.4 Dynamická kalkulace30 
Dynamická kalkulace vychází z tradičního kalkulačního rozčlenění nákladů na přímé 

a nepřímé náklady a z členění nákladů podle fází reprodukčního procesu. Zachovává si 

tak informační základ typového kalkulačního vzorce. Jeho vypovídací schopnost je však 

rozšířena o odpověď na otázku, jak budou náklady v jednotlivých fázích ovlivněny 

změnami v objemu prováděných výkonů. Jedna z jejich variant je následující: 

Přímé (jednicové) náklady 

- Ostatní přímé náklady (variabilní, fixní) 

Přímé náklady celkem 

- Výrobní režie (variabilní, fixní) 

Náklady výroby 

- Prodejní režie (variabilní, fixní) 

Náklady výkonu 

- Správní režie 

Plné náklady výkonu 

1.2.3.5 Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů31 
Jejím hlavním odlišujícím rysem je to, že se fixní náklady neposuzují jako nedělitelný 

celek; jejich hlavní rozčlenění vychází ze snahy oddělit fixní náklady alokované na 

principu příčinné souvislosti od fixních nákladů přiřazovaných podle jiných principů. 

V retrográdní podobě je lze vyjádřit např. tímto způsobem: 

CENA PO ÚPRAVÁCH 

- Variabilní náklady výrobku (přímé náklady, variabilní režie) 

Marže I 

- Fixní výrobkové náklady 

Marže II 

- Fixní náklady skupiny výrobků 

Marže III 

- Fixní náklady podniku 

ZISK (ztráta) v průměru připadající na výrobek 

                                                 
30 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2006. s. 138. 
31 tamtéž, s. 139. 



28 
 

1.2.4 Druhy kalkulací 

1.2.4.1 Kalkulace z hlediska doby sestavování32 
Z hlediska doby sestavování se rozlišují kalkulace předběžné, které se sestavují před 

provedením výkonu, a kalkulace výsledné, které se sestavují po provedení výkonu. 

Do předběžných kalkulací se zahrnuje: 

• Kalkulace operativní – sestavované na základě operativních norem vyjadřujících 

konkrétní technické, technologické a organizační podmínky platné v době 

sestavování kalkulace; rozeznává se operativní kalkulace výchozí (platná 

k prvému dni období) a operativní kalkulace běžná, 

• Kalkulace plánové – sestavované na základně plánových norem přihlížejících 

k racionalizačním opatřením, která se mají v plánovaném období uskutečnit, 

základem je plánová kalkulace roční, konkretizuje se do plánové kalkulace 

čtvrtletní, 

• Kalkulace propočtové – sestavované obvykle pro nové nebo neopakovatelné 

výrobky v případě, že dosud nejsou k dispozici spotřební normy. 

Výsledná kalkulace se sestavuje až po dohotovení příslušného výkonu a je tak 

kontrolním nástrojem všech druhů předběžných kalkulací. Výsledné kalkulace mají 

význam pro určité úseky podnikové činnosti, např. jako jeden z podkladů pro řízení cen, 

pro sestavování rozpočtových kalkulací podobných výkonů, pro sledování 

dlouhodobého trendu ve vývoji vlastních nákladů daného výkonu aj. I u výsledných 

kalkulací lze rozlišit výslednou kalkulaci okamžikovou (resp. průběžnou výslednou 

kalkulaci) a výslednou kalkulaci intervalovou (průměrnou roční výslednou kalkulaci).33 

1.2.4.2 Kalkulace z hlediska struktury34 
Lze ji sestavit jako postupnou nebo průběžnou. To má význam ve stupňovité výrobě, ve 

které se polotovary vlastní výroby předcházejících stupňů spotřebovávají ve výrobě 

následujících stupňů. 

                                                 
32 SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 2007. s. 112. 
33 HRADECKÝ, M., KONEČNÝ, M. Kalkulace pro podnikatele. 2003. s. 21. 
34 SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 2007. s. 113. 
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• Postupná kalkulace – obsahuje položku „polotovary vlastní výroby“, ve které se 

uvádějí vlastní náklady na výrobu polotovarů přecházejících stupňů, 

• Průběžná kalkulace – neobsahuje položku „polotovary vlastní výroby“, a vlastní 

náklady na tyto polotovary se uvádějí v členění podle položek kalkulačního 

vzorce. 

1.2.4.3 Kalkulace z hlediska úplnosti nákladů 

Kalkulace úplných a neúplných nákladů 

Podle toho, zda se do kalkulačního vzorce zahrnují všechny položky nebo nikoliv, se 

rozeznává: 

• Absorpční kalkulace – kalkulace úplných nákladů, zahrnuje všechny kalkulační 

položky podle kalkulačního vzorce, 

• Neabsorpční kalkulace – kalkulace neúplných nákladů – zahrnuje jen vybranou 

část nákladových položek.  

Možnosti využití kalkulace plných nákladů35 

Informace o plné nákladové náročnosti mají význam zejména: 

ó při dlouhodobých analýzách nákladové náročnosti finálních výkonů, 

ó při stanovení, resp. obhajobě cen individuálně prováděných zakázek, 

ó pro vyjádření vázanosti nákladů ve vytvářených, resp. prodávaných 

vnitropodnikových zásobách, 

ó pro vyjádření dlouhodobého přínosu prodávaných výkonů k celkovému zisku, 

ó pro věrné zobrazení změny stavu vnitropodnikových zásob, 

ó pro rozsáhlou skupinu tzv. reprodukčních úloh. 

1.2.5 Přiřazování nákladů předmětu kalkulace 

Způsob přiřazování nákladů předmětu kalkulace byl tradičně spjat zejména s členěním 

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

                                                 
35 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2006. s. 182. 
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prostředí se však dnes projevuje tak, že toto členění ustupuje do pozadí a ve struktuře 

kalkulovaných nákladů dominují členění jiná: 

• podle způsobu stanovení nákladového úkolu (obecně se rozlišují náklady na 

jednicové a režijní), 

• podle jejich závislosti na objemu výkonů (rozlišují se náklady variabilní a fixní), 

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

kalkulace (rozlišují se náklady relevantní a irelevantní).36 

V současné době se používají zejména tyto metody: 

• kalkulace dělením: 

o prostá, 

o s poměrovými (ekvivalentními) čísly, 

• kalkulace přirážková: 

o sumační, 

o diferencovaná, 

• kalkulace ve sdružené výrobě: 

o zůstatková (odečítací) metoda, 

o rozčítací metoda, 

o metoda kvantitativní výtěže, 

• kalkulace rozdílové (metoda standardních nákladů, metoda normová). 

1.2.5.1 Kalkulace dělením37 
Kalkulace dělením je nejjednodušší metodou nákladové kalkulace. Ve své základní 

podobě kvantifikuje náklady na jednotku výkonu jako prostý podíl celkových nákladů 

organizace a počtu jednotek výkonu. V této základní podobě se tato metoda označuje 

jako prostá kalkulace dělením.  

                                                 
36 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2006. s. 123. 
37 POPESKO, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2008.  s.  62. 
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V případě, že výkony podniku nejsou zcela homogenní, ale liší se pouze v určitém 

měřitelném parametru, je možné použít tzv. kalkulaci dělením s ekvivalentními 

(poměrovými) čísly. Tato metoda zapojuje do nákladové alokace informaci o určité 

měřitelné veličině, která náklady výkonu jako celku ovlivňuje. Tato metoda se používá 

u hromadné výroby technologicky podobných výrobků, které se liší právě jedním 

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

elektrické energie. 

1.2.5.2 Přirážková kalkulace38 
Přirážková metoda kalkulace využívá pro přiřazování společných nepřímých nákladů 

výkonům hodnotově nebo naturálně vyjádřené rozvrhové základny. Uplatňuje se jednak 

v sumarizační, jednak v tzv. diferencované variantě. 

Přirážka nebo sazba nepřímých nákladů se v sumační metodě zjišťuje ve vztahu mezi 

nepřímými náklady a jedinou (tzv. univerzální) rozvrhovou základnou. Vychází tedy 

z předpokladu, že veškeré nepřímé náklady se vyvíjejí úměrně jediné veličině, která je 

zvolena jako rozvrhová základna.  

V praxi progresivních podniků se proto v současné době uplatňuje spíše 

tzv. diferencovaná přirážková kalkulace. Pro rozvrh různých skupin nepřímých nákladů 

se v ní používají různé rozvrhové základny, při jejichž výběru se samozřejmě vychází 

z analýzy příčinného vztahu mezi oběma veličinami. 

Obecně je možno rozvrhové základny rozdělit na základny naturální a peněžní. 

U peněžních základen je vypočtena přirážka nepřímých nákladů v procentech ve vztahu 

ke zvolené peněžní základně na základě následujícího vztahu: 

  =         ℎ  á  á         č ∗ 100 

kde PP je procento přirážky režijních nákladů, 

 NRN jsou nepřímé režijní náklady. 

                                                 
38 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2006. s. 124, 125. 
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U naturálních základen se zjišťuje sazba nepřímých nákladů v peněžních jednotkách 

(Kč) na jednu naturální jednotku základny (např. na hodinu práce) obdobným 

způsobem: 

         ří ý ℎ  á    ů =    ří é   ž   í  á          ℎ  á  á            .     . 
Předností peněžních základen je jejich snadné a přesné zjišťování. Na druhé straně však 

podléhají častým změnám, které jsou vyvolány změnou pořizovací ceny materiálu nebo 

mzdových sazeb. To znamená, že peněžní základny nejsou stálé. 

Naturální základny sice vylučují působení cenových vlivů, ale jejich zjišťování je často 

složitější. Nejčastěji jsou jako rozvrhové základny voleny: 

• hodiny práce, 

• strojové hodiny. 

1.2.5.3 Kalkulace ve sdružené výrobě39 
Ve sdružené výrobě vzniká v jednom technologickém postupu několik druhů výrobků, 

vzniklé „sdružené“ náklady se musí rozdělit na jednotlivé výrobky. K tomu se používá 

zůstatkové metody kalkulace nebo rozčítací metody kalkulace. 

Zůstatková (odečítací) metoda kalkulace 

Tato metoda se používá, jestliže se jeden z výrobků dá považovat za hlavní a ostatní 

výrobky za vedlejší. Metoda spočívá v tom, že od celkových nákladů za zúčtovací 

období se odečtou vedlejší výrobky oceněné prodejními cenami a zůstatek se považuje 

za náklady hlavního výrobku.  Náklady na kalkulační jednici hlavního výrobku se zjistí 

dělením těchto zbývajících nákladů počtem kalkulačních jednic hlavního výrobku.  

Rozčítací metoda a metoda kvantitativní výtěže 

Tuto metodu lze použít v případě, že se sdružené výrobky nedají rozdělit na hlavní 

a vedlejší. Celkové náklady se rozečítají (rozvrhují) na jednotlivé výrobky podle 

poměrových čísel vypočtených z množství získaných výrobků nebo podle množství 

suroviny vstupující do jednotlivých výrobků. 

                                                 
39 SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 2007. s. 107. 
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1.2.5.4 Rozdílové metody40 
Rozdílové metody se používají pro běžnou, operativní kontrolu. Stanovují výši nákladů 

předem jako úkol (normu, standard) a zjišťují rozdíly skutečných nákladů s předem 

daným úkolem.  Představitelem rozdílových metod je metoda standardních nákladů, 

která eviduje náklady ve dvou složkách – náklady předem určené a rozdíly mezi předem 

určenými a skutečnými náklady. Jejich odchylky se analyzují podle příčin vzniku 

a odpovědnosti nebo z hlediska využití výrobních činitelů. Tato metoda bude blíže 

popsána v další kapitole. 

1.2.6 Metoda standardních nákladů (standard costing)41 

Podstata metody standardních nákladů spočívá v tom, že se předem určí náklady výroby 

a služeb na základě odhadu a kalkulace, poté se zjistí skutečný stav těchto nákladů 

a porovná se s předem určenými odhady a cíli. Odhady budoucích nákladů se nazývají 

standardní náklady, rozdíly zjištěné porovnáním skutečného stavu se standardy se 

nazývají odchylky, diference. 

Tradiční kontrolní technika, která je založena na zjišťování celkových odchylek 

a porovnání rozdílů mezi standardními náklady a jejich hodnotami, se nazývá analýza 

odchylek. 

Standard je tedy možno definovat jako závazný ukazatel vyjádřený v penězích. Je 

určený firmou především na základě kalkulace jednotlivých složek nákladů i odhadů 

jiných souvisejících interních a externích vlivů,  

Standard costing slouží firmě především jako základní měřítko pro určení výkonnosti 

a efektivity firmy, pro ocenění takových složek pracovního kapitálu jako jsou zásoby 

a v neposlední řadě k určení zásadních veličin jakými jsou například ziskové marže 

a prodejní cena. 

Přestože existuje celá řada standardů, které mohou být aplikovány ve firmách 

a organizacích, vždy záleží na požadavcích firmy nebo organizace i na jejich praktické 

využitelnosti v konkrétních podmínkách v rámci celého komplexu firemního 

                                                 
40 SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 2007. s. 109. 
41PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy: Manažerské účetnictví v praxi. 2009. s. 46 – 48. 
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nákladového účetnictví. Existují čtyři mezinárodně všeobecně používané a akceptované 

standardy: 

• běžný standard, 

• dosažitelný standard, 

• ideální standard, 

• základní standard. 

Běžný standard je konstruován především pro krátká období, aby zobrazoval aktuální 

podmínky. Z toho plyne, že je využíván na běžné operativní úrovni firemních aktivit.  

Dosažitelný standard je nejběžněji využívaným standardem, který předpokládá reálný 

vývoj vnějších i vnitřních podmínek. Představuje vlastně cíl firmy, který je náročný, ale 

proveditelný. Jeho základním předpokladem je, aby byl stanoven na takové úrovni, aby 

byl dostatečně motivující a reálný.  

Konstrukce ideálního standardu je založena na předpokladu, že firma pracuje 

v optimálních podmínkách, tedy bez jakéhokoliv výpadku výroby, činnosti nebo 

ztrátového času.  

Základní standard je konstruován jako dlouhodobý a neměnitelný po dlouhé období 

a počítá se na základě dlouhodobých trendů budoucího vývoje v oblastech, v nichž mají 

přímý i nepřímý vliv na činnost firmy. Není běžně využíván v kontrolních ani 

reportingových aktivitách firmy. 

Jednotkové standardy jsou velmi vhodné pro kalkulaci rozpočtů především v oblasti 

přímých nákladů, vynaložených na osobní, materiálové a výrobní náklady, které jsou 

dobře zjistitelné a počitatelné. Méně vhodné, i když za určitých podmínek využitelné, 

jsou standardy a na nich založené nákladové účetnictví pro kontrolu režijních nákladů.  
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1.2.6.1 Postup metody standardních nákladů 
Způsob fungování metody standardních nákladů a výnosů lze shrnout do následujících 

kroků: 

1) stanovení standardů, 

2) zjištění skutečných výsledků, 

3) zjištění odchylky mezi standardní a skutečnou hodnotou zkoumané veličiny, 

4) analýza odchylek, 

5) přijetí opatření. 

1.2.6.2 Stanovení standardů 
Standard představuje předem stanovenou výši nákladů, ceny, zisku či naturálně 

vyjádřeného zdroje (kg, hodiny) na jednotku výkonů. Samotné stanovení standardů je 

relativně složité. Prvním krokem je přesná specifikace jednotky výkonů, na kterou 

budou standardy vyjadřovány. V případě procesních činností, při kterých dochází 

k tvorbě velkého množství identických výkonů – hromadná, velkosériová činnost 

(výroba elektrospotřebičů, potravin, provádění běžných bankovních transakcí apod.), se 

standardy stanovují na jednotku finálního výkonu. Pokud však činnost podniku směřuje 

k vytvoření výkonu do určité míry individuálně přizpůsobeného zákazníkovi 

(automobily, nábytek, zdravotnické potřeby a přístroje, většina služeb) nestanovují se 

standardy na finální výkony dodávané zákazníkovi, ale spíše na „standardní dílčí části“ 

výkonů, ze kterých se finální výkon vytváří.  

V dalším kroku se obvykle stanovují standardy primární, které se bezprostředně 

vztahují k jednotce výkonu; jedná se o prodejní cenu výkonu, spotřebu naturálních 

(věcných) zdrojů – materiálu, energie, lidské práce apod. Tyto standardy (normy) 

spotřeby se oceňují standardní cenou materiálu, energie, standardním mzdovým tarifem 

a výsledkem jsou pak standardy jednicových nákladů a variabilní režie. 
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Na základě těchto hodnot je možné určit standard zisku na jednotku výkonů a další 

ukazatele z něj odvozené (například standardní ziskovost výnosů, standardní ziskovost 

nákladů).42 

Stanovení standardních nákladů je schematicky zobrazeno takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Obr. 3: Schéma stanovení standardů na 1 ks výrobku (Zdroj: FIBÍROVÁ, J., 
ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J. Nákladové účetnictví. 2004. s. 338.) 
 

                                                 
42 FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J. Nákladové účetnictví. 2004. s. 336 – 337. 
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1.2.6.3 Zjišťování skutečných informací a odchylek 
Standard představuje základ pro vyhodnocení skutečných výsledků. Účinné fungování 

metody standardních nákladů předpokládá zobrazení informací v účetnictví takovým 

způsobem, který umožní přehledně a rychle zjišťovat skutečné hodnoty a odchylky.43 

Samo zjišťování odchylek může probíhat – v návaznosti na aplikaci úhrnných nebo 

rozdílových metod – buď běžně, nebo následně.  

Úhrnné metody 

Kontrola probíhá až následně, základním rysem je skutečnost, že systém manažerského 

účetnictví se orientuje primárně na sledování skutečných nákladů provádění výkonů, 

prací nebo služeb. 

Rozdílové metody 

Rozdílových metod se využívá při kontrole jednicových nákladů, umožňují stanovit 

normy spotřeby, vyjádřit jejich žádoucí úroveň, okamžitě zjišťovat rozdíly mezi 

skutečnou a předběžně kalkulovanou výší nákladů, identifikovat příčiny rozdílů 

a přiřazovat příčiny konkrétním osobám.  

Tyto požadavky vyvolávají zvýšené nároky na jejich informační zajištění. To 

předpokládá, že spotřeba jednotlivých nákladů na konkrétní výkon bude již na prvotním 

dokladu, resp. při prvním zobrazení v informačním systému rozdělena na dvě složky: 

• na náklady vyjádřené ve výši předem stanoveného ocenění a normované 

spotřeby, 

• na rozdíl mezi předem stanovenými a skutečně vynaloženými náklady.44 

Výsledná kalkulace se při rozdílových metodách zjišťuje rozdílovým způsobem jako 

náklady dle normy upravené o výši odchylky na kalkulační jednici:  ý     á          =  á                ±    ℎ     

Odchylka představuje rozdíl mezi výší určité veličiny dle standardů a její skutečnou 

výší. Odchylky mohou mít charakter buď pozitivní (nižší skutečné náklady než 
                                                 
43 FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J. Nákladové účetnictví. 2004. s. 339. 
44 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2006. s. 335, 336. 
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standardní náklady nebo vyšší skutečné výnosy z prodeje než standardní výnosy 

z prodeje), nebo negativní (skutečné náklady jsou vyšší než dle standardů nebo naopak 

výnosy z prodeje jsou nižší než dle standardů). 45 

1.2.6.4 Analýza odchylek 
Cílem analýzy odchylek je zjistit příčiny rozdílů mezi standardní a skutečnou výší zisku 

(odchylky celkového zisku). Příčinou vzniku odchylky může být odlišný vývoj veličin 

vstupujících do transformačního procesu měřených prostřednictvím nákladů a veličin 

vystupujících z tranformačního procesu měřených prostřednictvím výnosů, z tohoto 

hlediska odchylky nákladů (vstupů) a odchylky výnosů (výstupů).  

Při podrobnější analýze se odchylky člení podle příčin vzniku na: 

• kvantitativní odchylky – vyjadřují změny v kvantitativním ukazateli (množství 

výkonů, množství sptřebovaného materiálu, práce) , 

• kvalitativní odchylky – vyjadřují změny v kvalitativním ukazateli – ocenění 

(cenách materiálu, mezd pracovníků, cen finálních výkonů), 

• odchylky struktrury – vyjadřují změny ve struktuře výkonů nebo vstupujících 

zdrojů.46 

1.2.6.5 Odchylky variabilních nákladů47 
Celková odchylka variabilních nákladů je rozdíl mezi standardními a skutečnými 

variabilními náklady. Tuto odchylku lze analyzovat podle jednotlivých složek 

variabilních nákladů (jednicový materiál, jednicové mzdy, variabilní režie) a dále na 

kvalitativní a kvantitativní složku. 

Kvantitativní odchylka variabilních nákladů Oq představuje zvýšení či snížení nákladů 

v důsledku překročení či úspory spotřebovaných variabilních zdrojů (materiálu, času 

práce). Její výše se stanoví jako rozdíl mezi standardní Qst a skutečnou Qsk spotřebou 

variabilního zdroje ocenění standardní cenou cst. Obecně se kvantifikuje: 

Oq=( Qst-Qsk)*cst 

                                                 
45 FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J. Nákladové účetnictví. 2004. s. 254. 
46 tamtéž, s. 339, 340. 
47 tamtéž, s. 340, 341. 
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Kvalitativní odchylka variabilních nákladů Op představuje zvýšení či snížení nákladů 

v důsledku změny ceny materiálu, změny mzdového tarifu či změny výše variabilních 

nákladů na jednotku vztahové veličiny ovlivňující výši variabilních nákladů. Její výše 

se stanoví jako rozdíl mezi standardním cst a skutečným csk oceněním jednotky 

variabilního zdroje vynásobený skutečným množstvím spotřeby Qsk. Obecně se 

kvantifikuje: 

Op=(cst-csk)*Qsk 

V případě jednicových nákladů (jednicový materiál, jednicové mzdy, jednicová energie) 

standardní spotřeba naturálního zdroje vychází z norem spotřeby (materiálu, času práce, 

energie) stanovených pro účely předběžných kalkulací a skutečná spotřeba se zjistí 

z operativní evidence. Jako standardní ocenění se využívají předem stanovené ceny 

materiálu a energie, mzdové tarify; skutečné ocenění se zjišťuje na základě skutečně 

zúčtovaných pořizovacích cen materiálu a energie a skutečně zúčtovaných mzdových 

nákladů.48 

1.2.7 Kalkulační systém 

1.2.7.1 Využití kalkulace49 
Kalkulace nákladů výkonu patří mezi základní nástroje řízení. Význam a využití se 

projevuje v celé řadě úloh, pro něž nákladové a manažerské účetnictví poskytuje 

podklady. Kalkulace se využívá zejména: 

ó při řízení hospodárnosti, 

ó při tvorbě vnitropodnikových cen, 

ó při návrhu cen externím odběratelům, 

ó při sestavování plánů a rozpočtů, 

ó při rozhodování o objemu a struktuře výkonů, 

ó při rozhodování o způsobu provádění výkonů, 

ó při ocenění aktiv vytvořených vlastní činností. 

                                                 
48 FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J. Nákladové účetnictví. 2004. s. 340. 
49  tamtéž, s. 196. 
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Všechny uvedené úkoly nemůže plnit jedna kalkulace nákladů, ale celý systém druhů 

kalkulací a vztahů mezi nimi, které vytvářejí tzv. kalkulační systém. 

1.2.7.2 Prvky kalkulačního systému50 
Všechny v podniku sestavované kalkulace a vztahy mezi nimi tvoří často značně 

rozsáhlý a variantní kalkulační systém. Jednotlivé prvky tohoto systému se liší nejen 

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

metodami přiřazení nákladů předmětu kalkulace, ale také podle doby sestavení a svým 

vztahem k časovému horizontu jejich využití. V tomto smyslu je základním kritériem 

jejich rozlišení to, zda jsou podkladem strategického rozhodování, střednědobého 

(taktického) řízení, preventivního, běžného (operativního) řízení nebo následného 

ověření průběhu provádění podnikových výkonů. Z tohoto hlediska lze jednotlivé 

kalkulace tvořící kalkulační systém rozdělit: 

 

Obr. 4: Kalk. systém z hlediska vztahu kalkulací k čas. horizontu zpracování a využití 
(Zdroj: KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2006. s. 187.) 

 

                                                 
50 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2006. s. 187. 
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2 Analýza problému a současné situace 

2.1 Základní údaje o firmě KM SERVIS COLOR, s. r. o. 

Název KM SERVIS COLOR, s.r.o. 

Spisová značka C 55330 vedená u Krajského soudu v Brně 

Datum zápisu do OR 31. května 2007 

Sídlo Třebíč, Račerovická 1110, PSČ 674 01 

IČ 277 32 843 

Základní kapitál 2 400 tis. Kč 

Společnost byla založena v roce 1990 jako právní forma fyzická osoba pod názvem 

VEKRA – autolakovna, jejímž zakladatelem byl Miroslav Kratochvíl. Firma 

provozovala autolakovnu osobních a užitkových automobilů a podnikala jako 

velkoobchod a maloobchod s barvami, motorovými vozidly a jejich příslušenstvím. 

V roce 2007 se firma přetransformovala na společnost s ručením omezeným pro 

provozování podnikatelské činnost pod obchodní firmou KM SERVIS COLOR, s. r. o. 

Jednateli se stali Miroslav Kratochvíl a Martin Kratochvíl, kteří firmu zastupují a jsou 

oprávněni jednat a podepisovat jménem společnosti. V současné době se firma zabývá 

provozem autolakovny, prodejem barev, velkoobchodu a v budoucnu by také chtěla 

nabízet služby, které se týkají navrhování interiéru. Co se týče lakování, firma se 

specializuje na lakování osobních automobilů. Prodejna barev zajišťuje široký sortiment 

zboží pro jednotlivé profese v oblasti malířství, natěračství, truhlářství a kovovýrobu. 

Zajišťuje také poradenskou činnost v této oblasti.  

Předmět činnosti podle společenské smlouvy: 

- opravy silničních vozidel; 

- malířství, lakýrnictví a natěračství; 

- klempířství a oprava karoserií; 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 51 

                                                 
51 Obchodní rejstřík a Sbírka listin [online]. 2012 [cit. 2012-05-15]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-
vypis?subjektId=isor%3a700019944&typ=actual&klic=BT%2fyvW8on9uBarJWwRwJcw%3d%3d 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis
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2.1.1 Náklady, tržby, hospodářský výsledek 

 

Obr. 5: Hospodaření firmy v letech 2008 - 2011 (Zdroj: vlastní zpracování na základě 

výkazů zisku a ztráty) 

Společnost byla od roku 2008 do roku 2010 ve ztrátě. Vykazovala sice vysoké tržby za 

zboží a náklady na něj byly nízké, ale tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly 

oproti výkonové spotřebě dvakrát nižší. Za rok 2011 vykázala firma zisk, i přesto je 

však důležité, aby firma začala sledovat svoje náklady na spotřebu materiálu a služeb 

a zavedla kalkulační systém.  
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2.2 Organizační struktura  

 

Obr. 6: Organizační schéma firmy (Zdroj: vlastní) 

Organizační struktura firmy KM SERVIS COLOR, s. r. o. je liniová s více stupni řízení, 

která je typická pro menší podniky. Je rozdělena do dvou větví, kterým je nadřazena 

administrativní pracovnice a vedení společnosti.  

První větví je prodejní úsek. Na tomto úseku probíhá prodej barev a ostatního materiálu 

a dále míchání barev a poradenství pro zákazníky. Druhým úsekem je lakovna, kde 

probíhá hlavní činnost podniku. Administrativní pracovnice má na starosti přípravu 

daňových dokladů pro externí účetní, vedení skladového hospodářství a vyřizování 

objednávek.  
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2.3 SWOT analýza 

Tab. 1: SWOT analýza firmy (Zdroj: vlastní) 
Si

ln
é 

st
rá

nk
y 

- spolehliví zaměstnanci 

- kvalita poskytovaných služeb 

- nová provozovna 

- outsourcing méně důležitých činností 
(účetnictví) 

- dobré technické vybavení 

- vysoká zadluženost 

- absence kalkulačního systému 

- umístění prodejny 

- špatné hospodaření podniku 

Slabé stránky 

Př
íle

ži
to

st
i 

- možnost rozšíření předmětu činnosti 

- zavedení kalkulačních metod kvůli 
sledování nákladů 

- získání nových zákazníků 

- zavedení internetového obchodu 

- smlouvy s dodavateli příbuzných prací 
pro poskytování komplexních služeb 

- vysoká konkurence v oboru prodeje 
zboží 

- ztráta významného dodavatele 

O
hrožení 

2.4 Účetnictví a oceňování ve firmě 

Účetnictví společnosti KM SERVIS COLOR s. r. o. je realizováno prostřednictvím 

externí účetní a daňové poradkyně. Dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovací ceně, 

kterou tvoří cena pořízení a související náklady. Zásoby jsou oceňovány taktéž 

v pořizovací ceně, skladová evidence je vedena způsobem B, tzn., že veškeré 

nakoupené zásoby a služby se účtují ihned jako náklady.  

Ceny zboží jsou stanoveny jako pořizovací cena zboží + obchodní marže společnosti. 

Ceny za vlastní výkony firma počítá: 

Pro osobní automobily probíhá oceňování subjektivním způsobem, tzn. odhadem. Cena 

vychází z délky práce, provedených oprav a ostatních činností a spotřebovaného 

materiálu, většinou se celková cena skládá z: 50 % práce, 50 % materiál.   

Tato forma oceňování výkonů ovšem není správná. Firma zvolila tento způsob 

oceňování kvůli konkurenceschopným cenám.  
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2.5 Kalkulace 

Podle předchozích informací je zřejmé, že firma nemá zaveden žádný kalkulační 

systém, nečlení se na hospodářská střediska a nemá rozlišené svoje náklady. Vzhledem 

k růstu konkurence v oboru a nutnosti snižovat náklady firmy (dlouhodobá ztráta 

v minulých letech) je nutné začít sledovat náklady, a to jak ve spotřebních jednotkách, 

tak v peněžních jednotkách a zavést kalkulace pro ocenění poskytovaných služeb.  

Pro firmu poskytující služby je nejlepší použít jako nástroj řízení nákladů a výnosů 

Metodu standardních nákladů. Důvodem je možnost stanovení norem v množstevní 

i finanční podobě podle jednotlivých technologických operací, poté zjistit skutečné 

náklady na tyto jednotlivé operace a určit odchylky skutečnosti od standardu.  

2.6 Členění nákladů 

V dalších podkapitolách je provedeno členění nákladů podle druhů a dále rozdělení na 

jednicové a režijní. Údaje byly převzaty z výkazu zisku a ztráty za rok 2011 a byly 

prokonzultovány s ekonomkou firmy. Toto třídění má ukázat, jak velký objem nákladů 

zaujímá spotřeba materiálu a jednicové náklady výrobního střediska.  

2.6.1 Druhové členění nákladů 

Členění nákladů na druhy je prováděno na základě výkazu zisku a ztráty za rok 2011 do 

pěti skupin: 

• náklady živé práce (osobní náklady) – zahrnují mzdové náklady a náklady na 

sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, 

• spotřeba hmotných prostředků (materiálové náklady) – náklady, do kterých patří 

např. spotřeba materiálu a energií,  

• odpisy, 

• náklady na služby – náklady spojené s poskytováním služeb externích subjektů, 

jako je dopravné, opravy apod., 

• ostatní náklady – náklady týkající se pojistného, úroků a ostatních poplatků. 

Následující tabulka zobrazuje náklady z Výkazu zisku a ztráty za rok 2011, které jsou 

zařazené do jednotlivých skupin. 



46 
 

Tab. 2: Druhové členění nákladů za rok 2011 (Zdroj: vlastní) 
Skupina Název Částka (Kč) 

Osobní náklady 

Mzdové náklady 382.200,-- 

Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. 
pojištění 129.948,-- 

Sociální náklady 1.488,-- 

Celkem 513.636,-- 

Materiálové náklady 
Spotřeba materiálu a energie 2.746.135,-- 

Celkem 2.746.135,-- 

Odpisy 
Odpisy dlouhod. majetku a materiálu 0,-- 

Celkem 0,-- 

Služby 
Služby 88.493,-- 

Celkem 88.493,-- 

Ostatní náklady 

Daně a poplatky 29.924,-- 

Ostatní provozní náklady 72.140,-- 

Nákladové úroky 309.837,-- 

Ostatní finanční náklady 5.263,-- 

Celkem 417.164,-- 
Náklady celkem 3.765.428,-- 

 

 

Obr. 7: Druhové členění nákladů za rok 2011 v procentech (Zdroj: vlastní) 
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Podle grafu je možno vidět, že největší část zaujímají materiálové náklady (cca 73 %), 

což potvrzuje, že hlavní činností firmy je poskytování služeb v oblasti lakování, které 

má velkou potřebu materiálu. Další větší podíl, mimo osobních nákladů, vykazují 

ostatní náklady. Jejich výše je způsobena vysokým podílem nákladových úroků, neboť 

společnost měla ke konci roku 2011 tři nesplacené úvěry. Náklady na služby tvoří 

menší procento celkových nákladů a obsahují z větší části náklady na vedení účetnictví, 

opravy a náklady na reklamu. I přesto, že firma vlastní dlouhodobý odpisovaný majetek, 

a to budovu, lakovací kabinu a dva motocykly, nemá žádné odpisy. Důvodem je to, že 

by ještě navyšovala svou ztrátu (náklady by byly ještě vyšší a prohlubovala se tak 

ztráta). 

2.6.2 Jednicové a režijní náklady 

Toto členění slouží k určení nákladů, které se vztahují přímo k jednotlivým jednotkám 

výkonu (jednicové náklady) a které jsou společné pro druh výkonu, skupiny výkonů 

apod. 

Jednicové a režijní náklady jsou stanoveny po konzultaci s účetní poradkyní firmy 

a jsou převzaty z Výkazu zisku a ztráty za rok 2011 a účetního rozvrhu, které jsou 

přiloženy na konci práce. Dále je čerpáno ze mzdových listů a výplatních lístků 

jednotlivých zaměstnanců. Protože se jedná o citlivou dokumentaci firmy, nejsou 

k práci doloženy.  

Následující tabulka a graf zobrazují jednicové a režijní náklady v poměru. Je patrné, že 

většina (asi 66 %) nákladů je tvořena jednicovými náklady. Do jednicových nákladů 

jsou zařazeny náklady na hlavní materiál pro lakování a ostatní práce, nákup nářadí, 

ochranných pomůcek a čisticích prostředků a dále hrubé mzdy lakýrníků a sociální 

a zdravotní pojištění hrazené za zaměstnance – lakýrníky. Je patrné, že náklady na 

materiál jsou vysoké a proto bude v další části práce zjišťováno, jaké by měly být 

standardní náklady (materiálu i práce), jak se skutečnost liší od standardů a co 

způsobuje tyto odlišnosti – odchylky, zda cena nebo množství. 

Režijní náklady zaujímají v podílu zhruba 34 % celkových nákladů. Jako režie vystupují 

náklady na kancelářský materiál, pohonné hmoty, veškeré energie, externí služby, mzdy 

a odvody ostatních zaměstnanců, úroky z úvěru apod.  
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Tab. 3: Jednicové náklady výrobního střediska za rok 2011 (Zdroj: vlastní) 

Syntetický 
účet 

Analytický 
účet Název účtu Obrat za rok 2011 

(Kč) 

501 002 Nářadí 34.696,30 
501 005 Ochranné pracovní pomůcky 211,70 
501 009 Čisticí prostředky 698,34 
501 101 Materiál – hlavní 2.444.321,03 

Sk. 50 2.479.927,37 
521 001 Hrubá mzda 191.100,00 
524 001 Odvody – zaměstnanci 64.974,00 

Sk. 52 256.074,00 
Celkem jednicové náklady 2.736.001,37 

Režijní náklady 1.398.521,93 
 

 

Obr. 8: Členění nákladů na jednicové a režijní za rok 2011 (Zdroj: vlastní) 
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3 Vlastní návrhy řešení 

3.1 Stanovení nákladových středisek 

Vzhledem k velikosti firmy doporučuji dělení na: 

ó výrobní středisko, 

ó správní středisko.  

Hlavní činnosti firmy probíhají ve výrobním středisku, správní středisko se stará 

především o administrativní zajištění podnikání a zajišťuje prodej barev a poradenství. 

Oddělení dalšího nákladového střediska (prodejního) nemá v této malé firmě význam.  

3.2 Metoda standardních nákladů 

Činnost tohoto podniku je velice různorodá a individuální podle potřeb zákazníka, který 

sám určuje, jaké prvky poskytovaných služeb bude nutno uskutečnit. Každá zakázka je 

do jisté míry jiná než ostatní jako celek, je ale složená z úkonů, které představují 

standardní dílčí výkony. Z tohoto důvodu doporučuji ve firmě zavést metodu 

standardních nákladů, která umožňuje na základě stanovených standardů a zjištění 

skutečných výsledků zjistit odchylky a analyzovat jejich příčiny a odpovědnost za ně. 

Tyto standardy, skutečnosti i odchylky se budou určovat v množstevní (doby trvání 

jednotlivých činností) i finanční podobě. 

3.3 Stanovení standardů 

Prvním krokem metody standardních nákladů je určení výše nákladů a ceny na jednotku 

výkonů. Jelikož firma KM SERVIS COLOR, s.r.o. poskytuje služby v oblasti 

autoopravy a především lakování, budou standardní náklady stanoveny ve dvou 

rovinách jako:  

ó norma spotřeby materiálu na jednotku výkonu * předem stanovená cena 

materiálu, 

ó norma spotřeby času na jednotku výkonu * předem stanovený mzdový tarif. 
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Následně se každá zakázka sestaví dle jednotlivých dílčích úkonů, na které budou 

stanoveny jak standardní náklady práce, tak materiálové standardní náklady, 

a provedením součtu budou spočítány celkové standardní náklady na zakázku.  

3.3.1 Standardní náklady práce 

Předmětem činnosti firmy je především lakování automobilů, avšak provádí i některé 

menší automechanické práce související s přípravou na lakování. Jsou to hlavně opravy 

karoserie (blatníky, nárazníky, kapota, dveře, střecha).  

Normy spotřeby času na lakování a vedlejší práce budou stanoveny prostřednictvím 

systému firmy Audatex System s.r.o., která se zabývá kalkulacemi a stanovováním 

nákladů na opravy havarovaných vozidel a která poskytuje své služby pojišťovnám, 

odborníkům a expertům z automobilového průmyslu a autoopravnám. Společnost 

KM SERVIS COLOR s.r.o. vlastní program, který je přes internet připojen k databázi 

Audatexu a umožňuje zjišťovat ceny a časy trvání jednotlivých oprav automobilů 

aktualizované dle výrobců vozidel. Tyto podklady je možné použít jako standardy 

nákladů na práci, neboť je možno zde najít časy trvání prací jednotlivých výkonů. 

Hodinový mzdový tarif je určen firmou a liší se podle vykonávané práce. 

Jak již bylo výše uvedeno, každá zakázka je individuální, liší se v těchto bodech: 

ó značka a typ vozidla, 

ó druh a rozsah opravy. 

Z těchto rozdílů vyplývají i časové rozdíly mezi jednotlivými výkony. Proto by pro 

každou zakázku měly být individuálně stanoveny standardní náklady, které se poté 

budou opět individuálně porovnávat se skutečnými náklady.  

3.3.2 Standardní náklady materiálu 

Standardní náklady materiálu jsou stanoveny pomocí technických listů jednotlivých 

materiálů a druhů barev. Na těchto technických listech je uveden popis a použití 

materiálu, velikost balení a barevné odstíny, technické údaje o době schnutí apod., 

přípravě podkladu a barvy, nanášení, čištění, nakládání s odpadem a pokyny pro 

bezpečné zacházení, skladování, trvanlivost a ostatní informace. Náklady budou 

stanoveny na základě cen nakoupeného materiálu, ke kterému bude 
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přičteno 10% navýšení, které v sobě zahrnuje zisk a náklady na manipulaci, popř. 

skladování. Všechny ceny jsou uvedené s DPH. 

3.3.3 Stanovení dílčích výkonů, určení jejich nákladů 

V následujícím textu jsou uvedeny normy a standardní náklady. Problémem je určení 

normy času, neboť opravy jsou velice individuální (malé, velké). Standardy zde 

stanovené počítají s menšími opravami, které jsou ve firmě běžnější. Samozřejmě 

důvodem každé odchylky, která bude negativní (větší spotřeba času), může být vyšší 

velikost škody na automobilu.  

Aby bylo předcházeno větším odchylkám z důvodu velikosti poškození vozu (dílu), 

rozdělila jsem opravy i lakování na několik intervalů dle rozlohy vady. 

3.3.3.1 Vedlejší práce (demontáž/montáž) 
Vedlejší práce zahrnují demontování a montování dílu z důvodu jeho opravy. 

Standardní náklady na práci jsou určeny dle systému Audatex a mzdovými tarify firmy, 

náklady na materiál jsou v tomto případě minimální, a proto nebudou počítány zvlášť do 

standardních nákladů. 

Cena samotného měněného dílu nebude počítána do standardních nákladů, neboť je 

svou podstatou zbožím (cena zboží je uvedena na faktuře samostatně).  

Společnost KM SERVIS COLOR, s.r.o. se zaměřuje na menší opravy (včetně 

demontáže a montáže) těchto dílů: 

Tab. 4: Standardní náklady práce na demontáž a montáž (Zdroj: vlastní) 

Díl Časová norma (h) Hodinový mzdový 
tarif (Kč) 

Standardní 
náklady práce (Kč) 

Blatník 1,2 75,00 90,00 
Nárazník 1,0 75,00 75,00 
Kapota 0,5 75,00 37,50 
Dveře 1,5 75,00 112,50 
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3.3.3.2 Zakrývání a lepení dílů 
Tyto činnosti slouží k tomu, aby nanášené materiály neznečistily díly, které nejsou 

určeny pro opravy nebo lakování.  

V tomto případě jsou standardní náklady práce stanoveny po konzultaci s ekonomkou 

firmy na 1 hodinu ve výši 70,00 Kč, přičemž norma času je 0,5 hodiny.  

Materiálové standardní náklady jsou určeny jako cena materiálu na 1 m2. Náklad 

materiálu pro lepení a zakrývání dílů (spotřebované pásky a krycího papíru) je na 1 m2 

přibližně 10,00 Kč. 

3.3.3.3 Tmelení 
Proces tmelení se skládá z několika činností, které na sebe navazují v daném pořadí. 

Nejprve se plochy určené na tmelení musí očistit od prachu, rzi a mastnoty, dále se 

bruskou očistí až na plech, na který se poté nanáší tmel. Po zaschnutí následuje opět 

broušení a závěrečné čištění. Toto druhé broušení slouží k vyhlazení plochy, které je 

připravena na lakování.  

Na každý úkon musí být stanoveny standardy zvlášť. Systém Audatex pro tyto činnosti 

neposkytuje informace o trvání. Navíc zde vstupuje faktor velikosti opravy. Proto jsem 

časové normy stanovila po dohodě s lakýrníky a rozdělila jsem je do intervalů podle 

velikosti opracovávaného místa, aby se časové normy i spotřebovaný materiál co 

nejvíce přibližovaly skutečné spotřebě. Některé činnosti se musí provádět vícekrát 

během celého procesu, v tabulce je uvedena časová norma na 1 úkon. 

Normy spotřeby materiálu (tmelu, brusné pasty) vycházejí z technických listů, spotřeba 

ostatního materiálu je odhadována na základě předchozích zkušeností. 

Výpočty 

Tab. 5: Standardní náklady práce = norma spotřeby času (nč) * mzdový tarif (MT) 

Tab. 6: Standardní náklady na pomocný materiál = cena za 1 jednotku * počet jednotek 
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Tab. 5: Standardní náklady práce na proces tmelení (Zdroj: vlastní) 

Činnosti 
Plocha do 1 dm2 Plocha 1,1– 2 dm2 Plocha 2,1 – 3 dm2 Plocha nad 3,1 dm2 

nč MT ∑ nč MT ∑ nč MT ∑ nč MT ∑ 

Vyrovnání 
plechu 0,5 70,00 35,00 0,75 70,00 52,50 1,00 70,00 70,00 1,25 70,00 87,50 

Čištění 0,15 70,00 10,50 0,25 70,00 17,50 0,35 70,00 24,50 0,5 70,00 35,00 

Broušení 0,25 75,00 18,75 0,5 75,00 37,50 0,75 75,00 56,25 1,0 75,00 75,00 

Tmelení 0,5 75,00 37,50 1,0 75,00 75,00 1,5 75,00 112,50 2,0 75,00 150,00 

 

kde nč – norma spotřeby času; MT – mzdový tarif 

 

Tab. 6: Standardní náklady materiálu na proces tmelení (Zdroj: vlastní) 

Materiál Jednotka Cena za 
1 jednotku 

Počet 
jednotek 

Standardní 
náklad (Kč) 

Brusné a leštící disky ks 25,00 1 25,00 

Stěrka na tmel ks 20,00 2 40,00 

Odmašťovač ml 1,00 1 1,00 

Odrezovač g/cm2 0,60 5 3,00 

Brusná pasta g/dm2 0,90 15 13,50 

Tmel + tvrdidlo g/cm3 0,50 3 1,50 
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3.3.3.4 Lakování 
Technologie lakování v sobě zahrnuje další činnosti, které je nutné při lakování 

automobilů provést: 

• stříkání stříkacím tmelem (plničem), 

• nanesení základního laku, 

• nanesení bezbarvého laku, 

• leštění.  

Stříkání základní vrstvy se provádí z důvodu zabránění koroze a lepšího krytí vrchní 

barvy. Stříkání stříkacím tmelem (plničem) slouží k dokonalému vyrovnání podkladu, je 

to konečná vrstva před povrchovým lakováním. Povrchové lakování je poslední vrstva 

barvy, na které se po zaschnutí nanáší ještě základní a poté bezbarvý lak. Poslední 

úpravou je doleštění. Mezi jednotlivými vrstvami barev a laků je opět prováděno 

broušení a čištění.  

Výpočty 

Tab. 7: Standardní náklady práce = norma spotřeby času * mzdový tarif; 

Tab. 8: Standardní náklady na pomocný materiál = cena za 1 jednotku * počet jednotek; 

Tab. 9: Vydatnost 1 litru kompl. = vydatnost (µm)/celková síla (µm) * vydatnost (m2); 

 Spotřeba na 1 m2 = 1/vydatnost 1 litru kompl. * 1 

 Standardní náklad = spotřeba na 1 m2 * průměrná cena 1 litru kompl. 
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Tab. 7: Standardní náklady práce na proces lakování (Zdroj: vlastní) 

Činnosti 
Plocha do 1 m2 Plocha 1,1 – 2 m2 Plocha 2,1 – 3 m2 Plocha nad 3,1 m2 

nč MT ∑ nč MT ∑ nč MT ∑ nč MT ∑ 

Stříkání plničem 0,25 80,00 20,00 0,50 80,00 40,00 0,75 80,00 60,00 1,00 80,00 80,00 

Barevný lak 0,50 85,00 42,50 0,75 85,00 63,75 1,00 85,00 85,00 1,50 85,00 127,50 

Bezbarvý lak 0,35 80,00 28,00 0,60 80,00 48,00 0,90 80,00 72,00 1,40 80,00 112,00 

Čištění 0,50 70,00 35,00 0,75 70,00 52,50 1,20 70,00 84,00 1,60 70,00 112,00 

Broušení, leštění 0,80 75,00 60,00 1,20 75,00 90,00 1,60 75,00 120,00 1,8 75,00 135,00 

 
Tab. 8: Standardní náklady materiálu na proces lakování – pomocný materiál (Zdroj: vlastní) 

Materiál Jednotka Cena za 
1 jednotku 

Počet 
jednotek 

Standardní 
náklad (Kč) 

Brusné a leštící disky ks 25,00 1 25,00 

Leštící pasta g/dm2 1,50 5 7,50 

Brusná pasta g/dm2 0,90 15 9,00 
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Tab. 9: Standardní náklady na hlavní materiál lakování automobilů (Zdroj: vlastní) 

Materiál Komplet 

Údaje z technického listu Vydatnost 
jednoho 

litru 
kompletu 

(m2) 

Spotřeba na 
1 m2 (l) 

Průměrná 
cena za 1 l 
kompletu 

(Kč)52 

Standardní 
náklad (Kč) Počet 

vrstev 

Síla jedné 
vrstvy 
(µm) 

Celková 
síla (µm) 

Vydatnost 
(m2/µm) 

Akrylový plnič 
PROTECT 300 
(MS) 

Akrylový plnič 
+ tvrdidlo 3 50 150 5/100 3,33 0,30 383,00 114,90 

Spectral wave  
barevný lak 

Barevný 
podklad + 
barevný lak 

2 20 40 7/20 3,50 0,29 930,00 269,70 

Bezbarvý 
akrylový lak 
NOVAKRYL 590 

Lak + tvrdidlo  3 20 60 12/50 10,00 0,10 422,60 42,26 

  

Pozn. µm = mikrometr = 10−6 

 

 

                                                 
52 Bučan, s.r.o. [online]. c2009 [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://www.bucan.cz/ 

http://www.bucan.cz/
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3.4 Zjištění skutečnosti 

Zjišťování skutečnosti bude probíhat po každé zakázce, neboť tak bude zajištěno 

porovnání standardů se skutečností, následná analýza rozdílů, hledání budoucích 

opatření a určení odpovědnosti za odchylky. 

Pro další postup byla vybrána určitá zakázka jako příklad zjišťování skutečného stavu 

a určení a analýzy odchylek. Po konzultaci s lakýrníky jsem vytvořila postup opravy 

a následně ve spolupráci s ekonomkou firmy přiřadila jednotlivým činnostem náklady, 

ze kterých po započtení zisku na výkon vznikla cena celého výkonu. 

Dílčí výpočty probíhaly násobením nákladů za 1 měrnou jednotku (mj) a počtem 

měrných jednotek. Celkové náklady pak součtem dílčích nákladů. 

3.4.1 Zakázka č. 1 

Výrobce vozidla Škoda  

Model/typ Octavia 1 

Druh motoru zážehový / 110 kW 

Rok výroby: 2001 

Barva Modrá metalíza 

Všeobecný stav Dobrý 

Stav před nehodou Bez poškození 

Poškozené oblasti Přední levý blatník, přední levé dveře, přední nárazník 
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3.4.2 Postup opravy – skutečné náklady 

Tab. 10: Skutečné náklady na zakázku (Zdroj: vlastní) 

Činnost Plocha 

Práce Materiál 
Celkové 
náklady 

(Kč) Hodiny Náklady
Kč/h Druh, počet mj Náklady 

Kč/mj 

Demontáž 
nárazníku X 1,15 75,00 X X 86,25 

Vyrovnání 
blatníku 2 dm2 1,00 70,00 X X 70,00 

Čištění 
blatníku 2 dm2 0,20 70,00 Odrezovač, 18 g 0,75 27,50 

Broušení 
blatníku 2 dm2 0,75 75,00 Disk br., 1 ks 25,00 81,25 

Tmelení 
blatníku 2 dm2 1,00 75,00 

Stěrka, 2 ks 19,00 
150,20 

Tmel, 62 g 0,60 

Broušení 
blatníku 2 dm2 0,60 75,00 

Disk br., 1 ks 35,00 
115,00 

Pasta br., 35 g 1,00 

Čištění 
blatníku 2 dm2 0,25 70,00 X X 17,50 

Lepení a 
zakrývání 2 m2 0,40 70,00 Páska a papír, 

2 m2  11,00 50,00 

Plnění 
blatníku 1,5 m2 0,75 80,00 Plnič, 0,495 l 370,00 243,15 

Vyhlazení 
blatníku 1,5 m2 1,30 75,00 Disk br., 2 ks 40,-- 177,50 

Lepení a 
zakrývání 2 m2 0,40 70,00 Páska a papír, 

2 m2 11,00 50,00 

Základní lak 
(oba díly) 1,5 m2 1,00 85,00 Podklad, lak, 

0,44 l 910,00 485,40 

Bezbarvý lak 
(oba díly) 1,5 m2 1,10 80,00 Lak, tvrdidlo, 

0,15 l 425,00 151,75 

Montáž 
nárazníku X 1,00 75,00 X X 75,00 

Celkem  1.780,50 
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3.5 Zjištění odchylek 

Tab. 11: Standardní náklady na zakázku (Zdroj: vlastní) 

Činnost Plocha 

Práce Materiál 
Celkové 
náklady 

(Kč) Hodiny Náklady 
Kč/h Druh, počet mj Náklady 

Kč/mj 

Demontáž 
nárazníku X 1,00 75,00 X X 75,00 

Vyrovnání 
blatníku 2 dm2 0,75 70,00 X X 52,50 

Čištění 
blatníku 2 dm2 0,25 70,00 Odrezovač, 20 g 0,60 29,50 

Broušení 
blatníku 2 dm2 0,50 75,00 Disk br., 1 ks 25,00 62,50 

Tmelení 
blatníku 2 dm3 1,00 75,00 

Stěrka, 2 ks 20,00 
145,00 

Tmel, 60 g 0,50 

Broušení 
blatníku 2 dm2 0,50 75,00 

Disk br., 1 ks 25,00 
89,50 

Pasta br., 30 g 0,90 

Čištění 
blatníku 2 dm2 0,25 70,00 X X 17,50 

Lepení a 
zakrývání 2 m2 0,50 70,00 Páska a papír, 

2 m2 10,00 55,00 

Plnění 
blatníku 1,5 m2 0,50 80,00 Plnič, 0,45 l 383,00 212,35 

Vyhlazení 
blatníku 1,5 m2 1,20 75,00 Disk br., 1 ks 25,00 115,00 

Lepení a 
zakrývání 2 m2 0,50 70,00 Páska a papír, 

2 m2 10,00 55,00 

Základní lak 
(oba díly) 1,5 m2 0,75 85,00 Podklad, lak, 

0,435 l 930,00 468,30 

Bezbarvý lak 
(oba díly) 1,5 m2 0,60 80,00 Lak, tvrdidlo, 

0,15 l 422,60 111,39 

Montáž 
nárazníku X 1,00 75,00 X X 75,00 

Celkem  1563,54 
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Tab. 12: Výpočet odchylek skutečnosti od standardu (Zdroj: vlastní) 

Činnost 
Standardní 
náklady na 
činnost (Kč) 

Skutečné náklady 
na činnost (Kč) 

Absolutní 
odchylky (Kč) 

Relativní 
odchylky 

(%) 

Demontáž 
nárazníku 75,00 86,25 - 11,25 - 15,00  

Vyrovnání 
blatníku 52,50 70,00 - 17,50 - 33,33 

Čištění 
blatníku 29,50 27,50 + 2,00 + 6,78 

Broušení 
blatníku 62,50 81,25 - 18,75 - 30,00 

Tmelení 
blatníku 145,00 150,20 - 5,20 + 1,74 

Broušení 
blatníku 89,50 115,00 - 25,50 - 28,49 

Čištění 
blatníku 17,50 17,50 0,00 0,00 

Lepení a 
zakrývání 55,00 50,00 + 5,00 + 9,09 

Plnění 
blatníku 212,35 243,15 - 30,8 - 14,50 

Vyhlazení 
blatníku 115,00 177,50 - 62,50 - 54,35 

Lepení a 
zakrývání 55,00 50,00 + 5,00 + 9,09 

Základní lak 
(oba díly) 468,30 485,40 - 17,10 - 3,65 

Bezbarvý lak 
(oba díly) 111,39 151,75 - 40,36 - 36,23 

Montáž 
nárazníku 75,00 75,00 0,00 0,00 

Celkem 1563,54 1780,50 - 216,96 X 

 

Absolutní odchylky jsou vypočítány jako rozdíl standardních a skutečných nákladů. Je 

patrno, že standardní náklady jsou asi o 217 Kč nižší než skutečné.  V dalším postupu 

bude zjišťováno, jaké jsou důvody tohoto rozdílu. 
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3.6 Analýza odchylek 

Tab. 13: Analýza odchylek (Zdroj: vlastní) 

Činnost Celkové 
odchylky (Kč) 

Odchylky práce 
– kvantitativní 

(Kč) 

Odchylky materiálu 

Kvantitativní 
odchylky (Kč) 

Kvalitativní 
odchylky (Kč) 

Demontáž 
nárazníku - 11,25 - 11,25 X X 

Vyrovnání 
blatníku - 17,50 - 17,50 X X 

Čištění 
blatníku + 2,00 + 3,50 + 1,20 - 2,70 

Broušení 
blatníku - 18,75 - 18,75 0,00 0,00 

Tmelení 
blatníku - 5,20 0,00 

0,00 + 2,00 

- 1,00 - 6,20 

Broušení 
blatníku - 25,50 - 7,50 

0,00 - 10,00 

- 4,50 - 3,50 

Čištění 
blatníku 0,00 0,00 X X 

Lepení a 
zakrývání + 5,00 + 7,00 0,00 - 2,00 

Plnění blatníku - 30,80 - 20,00 - 17,23 + 6,43 

Vyhlazení 
blatníku - 62,50 - 7,50 - 25,00 - 30,00 

Lepení a 
zakrývání + 5,00 + 7,00 0,00 - 2,00 

Základní lak 
(oba díly) - 17,10 - 21,25 - 4,65 + 8,80 

Bezbarvý lak 
(oba díly) - 40,36 - 40,00 0,00 - 0,36 

Montáž 
nárazníku 0,00 0,00 X X 

Celkem - 216,96 - 126,25 - 51,18 - 39,53 
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Náklady, které se týkají práce, se odchylují pouze v množství (době trvání práce), neboť 

hodinové mzdové tarify zůstávají stejné. Naproti tomu u nákladů na materiál bylo třeba 

vypočíst odchylku jak kvantitativní (množstevní), tak kvalitativní (cenovou).  

3.7 Návrhy opatření 

Hlavním úkolem tohoto kroku bude dát firmě námět pro změny ve výrobním středisku, 

které by usnadnily práci se stanovováním cen za jednotlivé výkony a zakázky, zajistily 

vazby mezi úsekem výroby a správou a především zavedly ucelený kalkulační systém 

ve výrobě.  

3.7.1 Návrh 1: Proces zavedení jednotného info. systému ve firmě 

Proces zavedení informačního a na něj navázaného kalkulačního systému je dlouhodobý 

úkol, který vyžaduje velké množství času a úsilí. Avšak v podmínkách malé firmy, jako 

je KM SERVIS COLOR, s.r.o., nemusí být implementován žádný složitý informační 

systém, který by vyžadoval pro svůj provoz novou pracovní pozici IT pracovníka.  

Podle mého názoru by postačovaly firmě k zabezpečení toku informací tyto kroky: 

• vydání směrnic, kde budou určeny standardní náklady, systém odměňování, 

• zavedení jednoduchého systému k propojení výroby a správy (počet hodin práce 

a náklady na jednotlivé činnosti), 

• využívání počítačových programů pro výpočet nákladů a následné stanovení 

cen. 

V závislosti na tom, že firma již používá ve finančním účetnictví analytickou evidenci, 

a s ohledem na velikost firmy, nemusí zavádět manažerské účetnictví. 

Implementace tohoto procesu je důležitá také z pohledu kontroly a obnovování 

standardních nákladů, které se postupem času a růstem zkušeností při této činnosti 

budou zpřesňovat.  

3.7.2 Návrh 2: Sledování množstevních odchylek  

Analýza odchylek ukázala, že ve většině případů je příčinou odchylky odlišný vývoj 

množství práce a množství spotřebovaného materiálu (kvantitativní odchylky). Co se 
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týče kvalitativních odchylek – změn cen, může být jejich vývoj předvídatelným 

faktorem, protože než započne samotné zjišťování odchylek, ceny materiálu jsou již 

známy, a proto je možno standardní náklady na materiál upravit.  

Je tedy důležitější zabývat se množstevními odchylkami, protože k těmto odchylkám 

bude docházet vždy. Není totiž možné dopředu určit a zohlednit všechny vlivy, interní 

a externí, které budou působit na podnik.  

Podnik by si měl stanovit určitou hranici pro odchylky, např. v procentech, která bude 

oddělovat závažné odchylky od těch málo závažných. V případě, že se odchylka bude 

lišit (negativně i pozitivně) od standardů více než je vytyčená hranice, bude se touto 

odchylkou zabývat.  

Pozitivní množstevní odchylky se navíc mohou využívat jako motivační prostředek pro 

zaměstnance. Jestliže zaměstnanec odvede svou práci za čas kratší než je norma, budou 

mu náležet odměny (peněžní apod.). Podmínkou takového způsobu odměňování je však 

stanovení časových norem ve správné výši a práce musí být odvedena se stejnou 

kvalitou, jako by tomu bylo u standardního času.  
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Závěr 
Cílem diplomové práce byl návrh na zavedení metody kalkulace nákladů zakázek 

prostřednictvím metody standardních nákladů, která byla pro danou firmu nejvhodnější 

z důvodu předmětu činnosti firmy. Tím je poskytování služeb v oblasti lakýrnictví 

automobilů a jejich drobných oprav. 

Analyzovaná firma KM SERVIS COLOR, s.r.o. se v několika minulých letech potýkala 

s vykazovanou ztrátou. Její náklady dlouhodobě převyšovaly výnosy a chyběl jakýkoliv 

nástroj na řízení nákladů a na lepší kalkulaci nákladů a cen jejích výkonů, který by 

pomohl firmě ve stále měnícím se, konkurenčním prostředí. Na základě analýzy 

stávajícího stavu firmy jsem doporučila vedení firmy zavést řízení nákladů pomocí 

metody standardních nákladů a návrh této metody jsem vypracovala. 

Zpracovaný návrh vychází z teoretických poznatků, které jsou uvedeny v samostatné 

kapitole na začátku práce.  

Prvním úkolem bylo stanovení standardních nákladů na jednotku výkonu, kterými jsou 

jednotlivé činnosti v procesu poskytování služby. Nejdříve jsem tento proces 

poskytování služby, který probíhají ve výrobním středisku, rozdělila na jednotlivé 

činnosti a poté jsem přiřazovala standardní náklady. Tato činnost mi zabrala nejvíce 

času, neboť bylo obtížné zjistit hlavně materiálové náklady na činnosti. Ty totiž vychází 

z technických údajů jednotlivých druhů materiálu.  

Pokračovala jsem zjištěním skutečných nákladů, a to tak, že spotřebu času na činnosti a 

spotřebu materiálu jsem konzultovala s lakýrníky, náklady na materiál jsem stanovila ve 

spolupráci s ekonomkou firmy. Skutečné mzdové tarify zůstaly stejné jako u 

standardních mzdových tarifů.  

Následovalo zjišťování odchylek, které jsem vypočítala ve dvou rovinách – absolutně a 

relativně. Absolutní odchylky jsou vyčísleny jako rozdíl mezi standardními a 

skutečnými náklady na každou činnost v procesu, relativní pak jako podíl absolutní 

odchylky ke standardním nákladům. Zde se ukázalo, že standardní náklady byly 

překročeny asi o 217 Kč, v relativním vyjádření o necelých 14 %, vznikla tak celková 

negativní odchylka.  
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Dalším úkolem bylo prověřit, co je důvodem pro vznik této negativní odchylky. Podle 

vzorců k výpočtu jsem vyjádřila množstevní i cenové odchylky.  

Poslední metody standardních nákladů je vypracování návrhu pro další postup. Jako 

první námět na změnu jsem navrhla zavedení uceleného systému, který by spojoval 

informačními vazbami obě střediska a umožnil tak kontrolu a zpřesňování standardních 

nákladů. Druhým doporučením pro firmu je sledování odchylek po každé zakázce, 

především množstevních odchylek. Bylo by účelné stanovit hranice překročení, které by 

oddělovaly závažné odchylky, kterými je nutné se zabývat, od méně závažných. 

Pozitivní množstevní odchylky také můžou sloužit k odměňování pracovníků. 

Cíle diplomové práce bylo dosaženo, neboť byla navržena kalkulační metoda pro 

zjišťování a analýzu nákladů ve firmě. Byl také zpracován návrh na změny ve 

společnosti, které se týkají zavedení jednoduchého informačního systému, a doporučení 

k řízení nákladů. 
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Příloha č. 1  

Účtový rozvrh firmy KM SERVIS COLOR, s.r.o. 

Syntetický 
účet 

Analytický 
účet Název účtu 

022 001 Budova 

022 002 Lakovací kabina 

022 003 Motorka BMW 1300 

022 004 Motorka BMW 1200 

031 001 Pozemek 

042 001 Areál 

132 001 Sklad 

211 001 Pokladna 

221  001 BÚ Waldviertler Sparkasse 

221 002 BÚ GE Money Bank 

221 003 BÚ ČSOB 

261 001 Převod peněz 

311 001 Pohledávky 

314 001 Záloha - E.ON. a.s. 

314 002 Záloha - plyn 

314 003 Záloha - energie 

314 004 Záloha - voda 

321 001 Závazky 

331 001  Zaměstnanci 

336 001 OSSZ 

336 002 ZP 

342 001 Daň ze mzdy 

343 001 DPH 

383 001 Výdaje příštích období 

385 001 Příjmy příštích období 

395 001 Vzájemný zápočet 

411 001 Vklad Kratochvíl st. 

411 002 Vklad Kratochvíl ml. 

428 001 HV 2007 



 

Syntetický 
účet 

Analytický 
účet Název účtu 

428 002 HV 2008 

429 001 HV 2009 

429  002 HV 2010 

461 001 Úvěr č. 1 

461 002 Úvěr č. 2 

461 003 Úvěr č. 3 

501 001 Kancelářský materiál 

501 002 Nářadí 

501 003 Drobný nákup 

501 004 Pohonné hmoty 

501 005 Ochranné pracovní pomůcky 

501 006 Náhradní díly 

501 007 Oleje 

501 008 Zařízení kanceláře 

501 009 Čisticí prostředky 

501 010 Dekorace 

501 011 Zařízení provozu 

501 101 Materiál - hlavní 

501 222 Drobný hmotný majetek 

502 001 Energie 

502 002 Voda 

502 003 Plyn 

504 001 Zboží 

512 001 Školení 

518 001 Telefon 

518 002 Reklama 

518 003 Přeprava 

518 004 Servis PC 

518 005 Opravy 

518 006 Svoz odpadu 

518 007 Revize zařízení 



 

Syntetický 
účet 

Analytický 
účet Název účtu 

518 008 Údržba provozu 

518 009 Účetnictví 

518 010 Poradenství 

521 001 Hrubá mzda 

524 001 Odvody - zaměstnanci 

527 001 Kooperativa 

532 001 Daň z nemovitosti 

548 001 Pojištění 

562 001 Úroky - úvěr 

568 001 Správní poplatky 

568 002 Poplatek v bance 

568 003 Poštovné 

602 001 Lakýrnické práce 

602 002 Mechanické práce 

602 003 Broušení 

602 004 Karosářské práce 

604 001 Tržba v hotovosti 

604 002 Tržba převod 

662 001 Úrok v bance 
 

 

 



 

Příloha č. 2 

Výkaz zisku a ztráty za rok 2011 

 

 

Zpracov áno v  souladu s v y hláškou

 č. 500/2002 Sb. v e znění pozdějších předpisů

ke dni …………………………………
KM SERVIS COLOR, s.r.o.

……………………………………
(v celých tisících Kč)

31.12.2011

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní f irma nebo jiný 

ve zjednodušeném rozsahu název  účetní jednotky

Račerovická 1110
674 01 Třebíč

……………………………………

IČ Sídlo, by dliště nebo místo

277 32 843

podnikání účetní jednotky

Označení

a

TEXT            

b

Číslo 
řádku

c

Skutečnost v  účetním období

slwdov aném
1

minulém
2

2174

A. Náklady  v y naložené na prodané zboží 2 369 274

     I. Tržby  za prodej zboží 1 3371

1900

    II. Výkony 4 1095 1198

    + Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02) 3 3002

2508

    + Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 05) 6 1262 590

B. Výkonov á spotřeba 5 2835

479

D. Daně a poplatky 8 30 44

C. Osobní náklady 7 513

0

    III. Tržby  z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10 0 0

E. Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 0

0

G.
Změna stav u rezerv  a oprav ných položek v  prov ozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období (+/-) 12 0 0

F. Zůstatkov á cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 11 0

0

H. Ostatní prov ozní náklady 14 72 18

    IV. Ostatní prov ozní v ýnosy 13 0

0

I. Prov od prov ozních nákladů 16 0 0

    V. Přev od prov ozních v ýnosů 15 0

49

    VI. Tržby  z prodeje cenných papírů a podílů 18 0 0

    •
Prov ozní v ýsledek hospodaření
[ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 13 - 14 + (-15) - (-16)] 17 647

0

    VII. Výnosy  z dlouhodobého f inančního majetku 20 0 0

J. Prodané cenné papíry  a podíly 19 0

    VIII. Výnosy  z krátkodobého f inančního majetku 21 0 0



 

 

 

 

Sestaveno dne:  25. 3. 2012

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: malířství, lakýrnictví, natěračství

Podpisový záznam: 

-262

    **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 17 + 32 + 35 - 36) 41 332 -262

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 34 + 38 - 39) 40 332

28

T. Přev od podílu na v ýsledku hospodaření společníkům (+/-) 39 0 0

     * Mimořádný v ýsledek hospodaření                                           (ř. 35 - 36 - 37) 38 0

0

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 37 0 0

R. Mimořádné náklady 36 0

-290

     XIII. Mimořádné v ýnosy 35 0 28

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 17 + 32 - 33) 34 332

-339

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33 0 0

     *
Finanční v ýsledek hospodaření
[ř. 18 - 19 + 20 + 21 - 22 + 23 - 24 - 25 + 26 - 27 + 28 - 29 + (-30) - (-31)] 32 -315

0

P. Přev od f inančních nákladů 31 0 0

     XII. Prev od f inančních v ýnosů 30 0

Označení

a

TEXT            

b

Číslo 
řádku

c

Skutečnost v  účetním období

sledov aném
1

minulém
2

0

     IX. Výnosy  z přecenění cenných papírů a deriv átů 23 0 0

K. Náklady  z f inančního majetku 22 0

0

M. Změna stav u rezerv  a oprav ných položek v e f inanční oblasti (+/-) 25 0 0

L. Náklady  z přecenění cenných papírů a deriv átů 24

27 310 331

     X. Výnosov é úroky 26

     XI. Ostatní f inanční v ýnosy 28 0 0

0

0

N. Nákladov é úroky

O. Ostatní f inanční náklady 29 5 8

0


