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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu nového způsobu kalkulace pro konkrétní výrobek 

z portfolia společnosti. Obsahuje analýzu současného způsobu kalkulace, vyhodnocení 

této analýzy a na základě výsledků tvorbu nové kalkulace pomocí metody ABC, tak aby 

byl tento způsob reálně použitelný ve společnosti. Dále také obsahuje teoretickou část 

týkající se kalkulace nákladů. 

 

Abstract 

Bachelor thesis aims to create new method of calculation for a particular product from  

portfolio. Thesis includes analysis of current calculation method, evaluation of this 

analysis and creation new calculation by using ABC method so that the method is useful 

in a company. Theoretical part contains calculations of cost. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá analýzou současného způsobu tvorby kalkulace pro vybraný 

produkt z portfolia společnosti, vyhodnocením této analýzy a následnou tvorbou nové 

kalkulace pomocí metody ABC.  

V současné době patří řízení nákladů k důležitým aspektům řízení celé společnosti. Od 

výše nákladů se totiž odvíjí prodejní cena výrobků a tím i výše zisku. 

Manažeři se snaží snižovat náklady, ale současně ponechat nebo zvyšovat kvalitu 

výrobků. Princip správného řízení nákladů spočívá v analýze současného způsobu, 

zjištění nedostatků této kalkulace a následném návrhu lepší, efektivnější kalkulace.  

Bakalářská práce je rozdělená do 6 základních částí. První popisuje podnikání ve vybrané 

společnosti, druhá analyzuje současný stav kalkulace, třetí vyhodnocuje závěry této 

analýzy, ve čtvrté jsou vytipována teoretická východiska pro zpracování páté části, kterou 

je vytvoření návrhu nového způsobu kalkulace pomocí metody ABC. V závěru je 

zhodnocení ekonomických a mimoekonomických přínosů nového kalkulačního způsobu. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem práce je návrh nového efektivnějšího způsobu kalkulace nákladů 

vybraného výrobku z portfolia společnosti Ravika, s. r. o., vycházejícího z analýzy 

současného způsobu kalkulace.  Nový návrh by měl vést k zefektivnění řízení nákladů ve 

společnosti. Pro nový návrh kalkulace použiji metodu ABC. Základními kritérii pro 

možnost navrhnutí nové efektivnější kalkulace nákladů jsou interní podnikové směrnice, 

výkazy, účetní data a rozhovory s vedením společnosti. 

Dílčí cíle: 

1. Popis podnikání společnosti. 

2. Analýza současného způsobu kalkulace 

3. Závěry analýzy. 

4. Teoretická východiska. 

5. Návrh nové kalkulace pomocí metody ABC: 

 úprava účetních dat, 

 návrh aktivit, procesní analýza podniku: rozdělení na procesy a aktivity, seskupení 

činností podniku do příbuzných skupin, 

 ocenění aktivit pomocí standardní kalkulační metody nebo kvalifikovaného 

odhadu, jde o nalezení nejvýstižnějšího kauzálního vztahu příčina – důsledek mezi 

zdroji a činnostmi, 

 definování nákladových objektů, určení cílů kalkulací, 

 ocenění nákladových objektů - nalezení příčin spotřeby činností na jednotlivé 

nákladové objekty a vyčíslení objemu nákladů ve vztahu k objektům. 
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6. Podmínky realizace a přínosy nově zavedené kalkulace: 

 ekonomické, 

 mimoekonomické. 
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2 POPIS PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI 

Společnosti Ravika, s.r.o. je společnost, která se zaměřuje na výrobu otopných žebříků a 

zakázkovou zámečnickou práci.  

2.1 Základní údaje:  

Název v obchodním rejstříku: RAVIKA, s.r.o. 

Sídlo firmy: Dolní 64 

          Doubravice nad Svitavou 679 11 

                     Česká Republika 

Společnost byla založena 30. dubna 2003   

2.2 Výrobní program:  

Společnost RAVIKA, s.r.o. vznikla dne 30.04.2003 zápisem do obchodního rejstříku u 

Krajského soudu v Brně a již od roku 2004 je společnost držitelem certifikátu dle normy 

ISO 9001 s vyloučením kapitoly 7.3 Návrh a vývoj. Statutárním orgánem jsou dva 

jednatelé pan Vincenc Sáňka a paní Kateřina Sáňková. Výrobní a obchodní program 

společnosti se dělí na dvě základní oblasti. Prioritní je výroba koupelnových otopných 

žebříků, druhou oblastí je zakázková zámečnická výroba. Nyní se společnost orientuje 

spíše na designové kusy otopných žebříku. Společnost RAVIKA, s.r.o. sídlí ve vlastních 

prostorech v Doubravici nad Svitavou (19).  

V současné době společnost zaměstnává celkem na HPP 5 zaměstnanců, externě jsou 

zaměstnáni účetní a přípravář výroby na jednosměnný provoz (20).  

Mezi hlavní zákazníky společnosti patří společnost Exprover cca. 70% obratu, OCZ 

Vrchlabí, a.s. cca. 25% obratu + různí drobní zákazníci cca. 5% obratu. Prvořadým cílem 

společnosti je spokojenost zákazníka (20). 
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2.3 Organizační struktura 

Společnost Ravika, s.r.o. je samostatným výrobním podnikem, není součástí skupiny 

podniků, ani nemá žádné dceřiné společnosti. Má jen jednu výrobní halu, u které se 

nachází i sklad.  

V čele společnosti stojí ředitel, pod ředitelem je zmocněnec pro kvalitu, dále vedoucí 

výroby, účetní a druhá účetní, která se zaobírá personálními věcmi. Pod vedoucím výroby 

je dále mistr a pod mistrem jsou dělníci.  

 

Obr. 1: Organizační struktura Zdroj: vlastní zpracování 
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2.4 Portfolio společnosti 

Sortiment výroby:  

 otopný žebřík RHD – nejvíce vyráběný typ, 

 otopný žebřík RH, 

 otopný žebřík RL, 

 otopný žebřík RE, 

 otopný žebřík RM, 

 designové otopné žebříky. 

    

Obr. 2: Schémata otopných radiátorů RHD, RH, RL, RE, RM (9)  

Sortiment služeb – zámečnické práce: 

 svařování, 

 řezání na pile, 

 pájení, 

 tryskání. 
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Obr. 3: Ukázka zámečnické práce, svařování (9) 

 

Obr. 4: Ukázka tryskání před a po (9) 

V současné době výroba otopných žebříků tvoří asi 75%, zámečnická výroba 20% a 

ostatní nabízené služby 5%. 

2.5 Fungování společnosti  

Z organizační struktury vyplívá, že společnost se řadí k menším společnostem s ručením 

omezeným.  

Způsob vedení účetnictví:  Společnost vede podvojné účetnictví na základě standartního 

účtového rozvrhu. 

Způsob vedení dokumentace: Společnost vede hlavní knihu, knihu přijatých a 

vystavených faktur, rozvahu, výsledovku, knihu pohybů na bankovních účtech apod. 

Společnost od svého vzniku celou dokumentaci archivuje, tato skutečnost je dána ze 

zákona. 
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    3  Analýza současného způsobu kalkulace 

Společnost v současné době pro stanovení ceny za jeden kus otopného žebříku RE 30 

využívá typový kalkulační vzorec. Pro zjištění ceny výrobku z kalkulačního vzorce je 

nutné vyčíslit jednotlivé druhy nákladů. 

V následující tabulce jsou rozepsány materiálové náklady na 1 kus vybraného otopného 

žebříku. 

Tab. 1: Vyčíslení přímého materiálu pro otopný žebřík RE 30 /600x1770/ Zdroj: vlastní zpracování dle 

dokumentů společnosti 

Materiál m kg Cena (Kč) 

D profil 35x41x1,5 3,70 5,93 158,80 

Trubka o 26x1,2 21,5 16,45 411,30 

Nátrubek 4 ks   20,80 

Celkem    590,9 

V nadcházející tabulce jsou vyčísleny mzdové náklady na jednotlivé činnosti související 

s výrobou 1 kusu vybraného otopného žebříku. 

Tab. 2: Vyčíslení přímých mezd na 1 ks otopného žebříku RE 30 /600x1770/ Zdroj: vlastní zpracování dle 

dokumentů společnosti 

Práce Cena (Kč) 

Řezání, odjehlení, kalibrace 44,00 

Skládání 13,20 

Navaření nátrubku 16,00 

Děrování jeklu 9,40 

Svaření a odtlakování 95,10 

tryskání 8,00 

celkem Kč 185,70 
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Následující tabulky obsahují kalkulační vzorec a následné vyčíslení prodejní ceny daného 

žebříku. 

První tabulka znázorňuje výpočet ceny pro konečného zákazníka. V tomto případě 

společnost uvažuje s cca 103% ziskem. 

Tab. 3: Typový kalkulační vzorec pro výpočet ceny konečnému zákazníkovi Zdroj: vlastní zpracování dle 

dokumentů společnosti 

Typový kalkulační vzorec  Kč/ks 

Přímý materiál 590,9 

Přímé mzdy 185,7 

Ostatní přímé náklady 66,4 

Výrobní režie  626,4 

Vlastní náklady výroby 1469,4 

Správní režie  84,6 

Vlastní náklady výkonu 1554 

Odbytová režie 59,4 

Úplné vlastní náklady výkonu 1613,4 

Zisk 1658,6 

Prodejní cena bez DPH 3272 

DPH 21 % 687,12 

Prodejní cena s DPH 3959,12 
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Druhá tabulka znázorňuje kalkulaci ceny v situaci, kdy výrobek od společnosti kupuje 

společnost, která jej bude dále prodávat. Tahle cena je ponížená o 40% oproti ceně pro 

konečného zákazníka. Z toho vyplívá, že pokud společnost prodává většinu své výroby 

zprostředkovatelům, musí prodat o 40% více výrobků, aby dosáhla stejného zisku jako 

v případě, kdy by výrobky prodávala přímo konečným uživatelům. 

Tab. 4: Kalkulační vzorec pro stanovení ceny společnosti zprostředkující prodej otopného žebříku          

Zdroj: vlastní zpracování dle dokumentů společnosti 

 Typový kalkulační vzorec Kč/ks 

Přímý materiál 590,9 

Přímé mzdy 185,7 

Ostatní přímé náklady 66,4 

Výrobní režie  626,4 

Vlastní náklady výroby 1469,4 

Správní režie  84,6 

Vlastní náklady výkonu 1554 

Odbytová režie 59,4 

Úplné vlastní náklady výkonu 1613,4 

Zisk 349,8 

Prodejní cena bez DPH 1963,2 

DPH 21 % 412,272 

Prodejní cena s DPH 2375,47 
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Následuje grafické vyjádření poměru nákladů k prodejní ceně bez DPH v případě, kdy 

společnosti prodá otopný žebřík zprostředkující firmě. 

 

Graf 1: Poměr nákladů k prodejní ceně v případě prodeje zprostředkovateli Zdroj: vlastní zpracování 

Druhý graf zobrazuje poměr nákladů k ceně v případě prodeje konečnému zákazníkovi. 

 

Graf 2: Poměr nákladů k prodejní ceně v případě prodeje konečnému zákazníkovi Zdroj: vlastní zpracování 
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4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část se zaměřuje na náklady, kalkulace, kalkulační metody a metodu ABC. 

4.1 Náklady 

Jsou peněžním vyjádřením všech spotřebovaných vstupů při produkci výrobků nebo 

služeb (12).  

4.1.1 Členění nákladů: 

Náklady lze členit z několika hledisek.  

Explicitní a implicitní náklady 

Explicitní náklady jsou náklady, které jsou skutečně vynakládané na nákup potřebných 

výrobních faktorů. Přesná výše těchto nákladů je zaznamenána v účetních dokladech (13). 

Implicitní náklady jsou náklady obětované příležitosti zdrojů, které firma nemusí 

nakupovat, neboť jsou již v jejím vlastnictví. Tyto náklady společnost reálně 

nevynakládá. Údaje o jejich výši nelze vyčíst ze standardního účetnictví. Jedná se o 

náklady reprezentující „ušlý příjem“ z výrobních faktorů, které jsou ve vlastnictví 

společnosti (13). 

Aby bylo rozhodování vycházející z nákladů ekonomicky zcela správné, musí být 

implicitní náklady taktéž objektivně zahrnuty v celkových nákladech. K jejich ocenění se 

využívá koncept nákladů obětované příležitosti. Dotyčné zdroje se oceňují náklady, které 

by bylo nutné vynaložit na nejvýhodnější z nerealizovaných variant, přicházejících 

v daném případ v úvahu (13). 
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Druhové členění nákladů 

Je výchozím členěním nákladů. Je aplikováno především v účetních důvodů. Dělí se na: 

 spotřeba materiálu, 

 mzdové a ostatní osobní náklady, 

 odpisy dlouhodobého majetku, 

 spotřeba externích prací a služeb, 

 finanční náklady (13), (14). 

Význam druhového členění spočívá v tom, že je informačním zdrojem pro zajišťování 

stability a rovnováhy mezi potřebou zdrojů společnosti a konkurenčním prostředím, které 

je schopno je poskytnout. Toto členění odpovídá na otázku, „od koho, kdy a jak musí 

účetní jednotka zajistit materiál, energii, ostatní externí výkony a služby“ pro další 

podnikání (14), (15). 

Kalkulační členění nákladů 

Používá se pro stanovování cen jednotlivých výrobků. Dělíme ho na: 

 přímé náklady, jejichž výše je přímo zjistitelná na jednotlivé výrobky, 

 nepřímé náklady – režie. Nejsou zjistitelné na jednotlivé výrobky, proto se tyto 

náklady rozpočítávají dle určité metodiky procentní sazbou na jednotlivé výrobky. 

Toto členění je používáno především z technických či administrativních důvodů (13). 
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Členění nákladů dle závislosti na objemu výroby 

Je ekonomického charakteru. Podle tohoto hlediska rozlišujeme náklady: 

 fixní – jsou to náklady, které se nemění se změnou objemu výroby. Společnost je 

musí vynaložit při každém objemu výroby. Fixní náklady nelze zpravidla měnit 

v krátkých časových úsecích, 

 variabilní – jsou to náklady, které se mění se změnou objemu výroby. Patří sem 

například mzdy a náklady na materiál. Mohou se s objemem výroby měnit 

progresivně, lineárně nebo degresivně, 

 semifixní (schodové fixní náklady) – jsou fixní náklady, které se ovšem od 

určitého objemu výroby skokem zvyšují, 

 semivariabilní – jsou náklady, které při určitém objemu výroby skokově vzrostou 

a dále se s rostoucím objemem mění jako variabilní náklady (13). 

 

Obr. 5: Grafy nákladů členěných dle závislosti na objemu výroby (13) 
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4.2  Kalkulace  

Kalkulace a kalkulování patří k hlavním nástrojům pro úspěšné řízení podniku. 

Předmětem kalkulace jsou zejména vlastní náklady. Pojem kalkulace ovšem může 

představovat následující:  

 činnost, kterou lze nazvat taktéž kalkulováním, 

 výpočet, výpočetní postup pro stanovování nákladů, 

 metodu kalkulace jako standardizovaný kalkulační postup, 

 středisko kalkulace, tedy místo kde se kalkulace provádí (2). 

Předmětem kalkulace jsou dílčí a finální výkony, které společnost vyrábí nebo poskytuje 

zákazníkovi.  

Kalkulace složí pro rozhodovací úlohy typu: 

 řízení výroby, 

 stanovování vlastních nákladů, 

 posouzení rentability výrobků, 

 rozbory hospodárnosti výroby s cílem snížení nákladů a tím zvýšení zisku 

společnosti, 

 stanovení cen, 

 posuzování vývoje nákladů a cen výrobků v rámci reálného trhu, 

 posuzování taktického a strategického plánování, 

 hodnocení využití kapacity a investiční záměry,  

 vyhodnocování technických a technologických změn (1), (3). 
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.  

 

 

 

 

          Obr. 6: Všeobecný kalkulační vzorec (11) 

4.2.1 Klasifikace kalkulací 

Podle časového horizontu: 

 operativní – souvisí s rozhodovacími úlohami týkající se cen a tvorby podmínek 

řízené motivace, 

 strategické – zabývají se alokací kapitálu, jeho návratností a příštím výnosem (3). 

Z hlediska zahrnutých nákladů: 

 absorpční – zahrnují do výpočtů všechny náklady, ty se dále rozpočítávají na 

jednici výkonu. Podle techniky propočtu se dále dělí na: 

 kalkulace prostým dělením, 

 kalkulace dělením poměrovými čísly, 

 kalkulace dělením – statistické metody, 

 kalkulace režijní (přirážková), 
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 kalkulace zakázková – metoda ABC a technologická, 

 s neúplnými náklady – zahrnuje do výpočtů pouze vybrané náklady (3). 

Podle časového sestavení: 

 předběžné – sestavuje se před provedením výkonu (náklady odhadujeme), 

 výsledné – sestavuje se po dokončení výkonu (náklady jsou předem dané), (3). 

Podle techniky zpracování výchozích dat: 

 propočtové, 

 normové, 

 odborným odhadem (3). 

Podle vynaložených nákladů: 

 výrobní – slouží k posouzení rentability výrobku, 

 nákupní – slouží k posouzení ceny nakupovaného zboží a pořizovacích nákladů, 

 prodejní – kalkulujeme náklady na prodej a propagaci (3). 

4.3  Kalkulační metody 

Mezi nejčastější kalkulační metody patří: 

Kalkulace dělením -  je využívána jako metodický postup přiřazování přímých i 

nepřímých nákladů výkonům a jejich kalkulačním jednicím. Dělí se na: 

 prostá kalkulace dělením, 

 stupňovitá kalkulace dělením, 



26 

 kalkulace dělením s poměrovými čísly (3), (5). 

Tato kalkulace se vyznačuje tím, že se náklady přiřazují výkonům ve vztahu k množství 

různě vyjádřených kalkulačních jednic. Metoda prostým dělením se využívá se při tvorbě 

homogenních výkonů, které mají stejnou nákladovou náročnost. Naopak metodu 

s dělením s poměrovými čísly je možné užít především při tvorbě stejnorodých výkonů, 

které se liší jediným podstatným parametrem (16), (17). 

Kalkulace přirážková – využívá pro přiřazování nákladů výkonům hodnotové nebo 

naturálně vyjádřené rozvrhové základny, čímž se liší od kalkulace dělením. Naopak 

společným znakem je snaha přiřazovat co největší část nákladů podle nejužšího 

příčinného vztahu mezi náklady a výkony (16), (17).  

Kalkulace ve sdružené výrobě – ve sdružené výrobě vzniká při jednom technologickém 

postupu několik druhů výrobků, proto takto vzniklé „sdružené“ náklady musíme rozčlenit 

na jednotlivé výrobky. Dělíme je pomocí následujících metod: 

 zůstatková metoda – tuto metodu použijeme v případě, pokud se jeden z výrobků 

dá považovat za hlavní a ostatní za vedlejší. Metoda spočívá v tom, že od 

celkových nákladů odečteme vedlejší výrobky oceněny prodejními cenami a 

zůstatek se považuje za náklady hlavního výrobku. Náklady na kalkulační jednici 

hlavního výrobku zjistíme dělením zbývajících nákladů počtem kalkulačních 

jednic hlavního výrobku. Výhodou je jednoduchost, nevýhodou to, že nelze 

kontrolovat náklady vedlejších výrobků, 

 rozčítací metoda a metoda kvantitativní výtěže – použijeme ji, nemůžeme-li 

sdružené výrobky rozdělit na hlavní a vedlejší. Celkové náklady se rozčítají na 

jednotlivé výrobky podle poměrových čísel vypočtených z množství získaných 

výrobků nebo podle množství spotřebovaných surovin na jednotlivé výrobky nebo 

podle poměru technických vlastností či cen jednotlivých výrobků (17). 
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4.4  Metoda ABC 

Jednoduchá a při vhodném uplatnění velmi efektivní racionalizační metoda. 

Cílem metody je identifikace skupiny prvků, které jsou pro celkový výsledek hospodaření 

nejpodstatnější, což znamená vědět, které produkty nebo aktivity společnosti přinášejí 

nejvíce peněz.  

Metoda vychází z Paretova pravidla, které lze vyjádřit tak, že 20% příčin způsobuje 80% 

výsledků (20% produktů přináší 80% příjmů), (4).  

4.4.1 ABC analýza: 

analýza spočívá v rozdělení položek do tří skupin, podle jejich procentuálního podílu na 

celkové hodnotě zvoleného parametru. Pokud například chceme analyzovat výrobní 

program podniku, zjistíme, že většinu ročního obratu tvoří jen malá skupina výrobků a 

na druhé straně existuje rozsáhlá skupina výrobků, která se na celkovém obratu podílí jen 

nepatrně. Po téhle analýze lze výrobky rozdělit do tří základních skupin (7). 

Skupina A (významné výrobky) : relativně malý počet prvků s vysokým podílem na 

celkové hodnotě. Pro jejich nákup je potřeba průzkum dodacích podmínek pro každou 

položku zvlášť. Velikost potřeby je určována na základě výrobních plánů, kusovníků a 

norem spotřeby materiálu. I nepatrné snížení stavu zásob má výrazný vliv na snížení 

nákladů na skladování (7). 

Skupina B (méně významné výrobky): počet prvků odpovídá jejich podílu. Pozornost je 

věnována na jednotlivé materiálové skupiny nikoliv na jednotlivé položky. Pro určení 

velikosti potřeb stačí statický odhad. Jsou objednávány v delších časových cyklech. 

Zvýšení průměrné úrovně zásob nemá výrazný vliv na výši skladovacích zásob jako tomu 

je u položek skupiny A (7). 
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Skupina C (nevýznamné výrobky) : nejpočetnější, ale s nejnižším podílem na celkové 

hodnotě. Nízkoobrátkové položky, které jsou zajišťovány vždy až na základě přímých 

požadavků (7). 

 

Obr. 7: Znázornění skupin ABC (10) 

Z obrázku 7 vyplývá, že x % druhů produktů vykazuje y % podíl na celkových tržbách. 

Jednotlivé skupiny závislosti se označují A, B, C. Obvykle se vytvářejí tři až čtyři 

kategorie. Podle těchto kategorií můžeme účelně diferencovat manažerské přístupy ve 

všech fázích procesu, tj. při výzkumu trhu, analýze, hodnocení a zejména při vlastní 

tvorbě strategie zjišťování operací s nástroji marketingového mixu (4). 

Základní pojmy 

Aktivity:  

 prvky procesu popisující činnosti, které je nutné udělat, aby mohl vzniknout 

výrobek (18). 
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Proces:  

 opakovaná činnost, generující přidanou hodnotu, 

 sled aktivit, 

 hlavní proces – slouží k naplňování strategických cílů podniku, výstupem je 

hodnota uspokojující zákazníka, 

 podpůrný proces – nemají většinou hodnotový charakter, ale jsou důležité pro to, 

abychom mohli vykonávat procesy hlavní, 

 řídící proces – jedná se o proces, který řídí jednotlivé činnosti tak, abychom 

udrželi logiku ostatních prováděných procesů (18). 

Nákladový objekt: 

 cíl kalkulace (produkt, zákazník, služba), (18). 

Činnosti: 

 práce, kterou vykonávají zdroje (plánování, nastavení stroje,…), (18). 

Zdroje: 

 vstupy, které vykonávají činnosti, 

 spotřebováváním zdroje vzniká náklad (18). 

Příčina spotřeby zdrojů: 

 ukazatel spotřeby zdrojů na aktivitu (počet lidí, počet kusů,…), (18). 

Příčina potřeby činností: 

 ukazatel spotřeby aktivit na nákladový objekt, 

 příčiny související s objemem (hodiny, koruny práce,…), 
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 příčiny nesouvisející s objektem (počet nastavení strojů, počet objednávek,…), 

(18). 

Metoda ABC je založena na následujících krocích:  

 identifikace produktů nebo činností, které budou zkoumány, 

 určení všech zdrojů a procesů, které jsou nezbytné pro vytváření produktu nebo 

zabezpečení činností, 

 určení „ovladačů nákladů“ pro každý zdroj, 

 pro každý proces a zdroj shromáždění údajů o nákladech a spotřebě času, 

 použití údajů pro kalkulaci veškerých nákladů na produkt nebo činnost (6).  

Výhodou metody je umožnění posuzování všech aktivit organizace. Přitom ve srovnání 

s dalšími metodami kalkulace nákladů se opírá v mnohem širším záběru o zdroje. Naopak 

nevýhodou je časová náročnost, protože neexistuje primární evidence potřebných dat. 

Tento fakt může znamenat, že management se zaměřuje spíše na získávání potřebných 

dat o nákladech než na vlastní zdokonalování těchto aktivit, Získávání informací 

představuje pro společnost náklady (6).  

4.4.2 Výhody metody ABC: 

 poskytuje relativně přesné a spolehlivé informace o nákladech na jeden nákladový 

objekt, 

 poukazuje na příčinu vzniku nákladů, 

 umožňuje analýzu nákladové náročnosti aktivit, snížení výskytu aktivit, které 

netvoří hodnotu pro společnost nebo zákazníka, 

 umožňuje restrukturalizovat podnikový proces a tím umožňuje lepší řízení 

podnikových aktivit, 
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 může být aplikována jak v průmyslových podnicích, tak v sektoru služeb nebo 

organizacích veřejné správy, 

 umožňuje efektivnější využití režijních zdrojů, 

 soustřeďuje se na využití podkladů z Výkazu zisků a ztrát, 

 poskytuje relevantní informace pro strategické rozhodování (8). 

4.4.3 Nedostatky metody ABC:  

 přesnější informace o nákladech nemusí vést automaticky k lepším 

podnikatelských výsledkům, 

 náročnost, 

 potencionální hrozba orientace na redukci nákladů, přičemž očekávání zákazníků, 

zájmy zaměstnanců a kontinuální zlepšování jsou vedlejší, 

 metodické problémy se zjišťováním nákladových aktivit, problémem jsou i 

náklady společné pro více aktivit, 

 vysoké náklady, nároky na čas, tréning, překonání odporu managementu a 

zaměstnanců ke změnám, 

 omezené využití při motivaci zákazníků, 

 nevěnuje pozornost údajům z Rozvahy, 

 nedokáže určit, který produkt, služba, resp. zákazník vytváří ekonomickou 

přidanou hodnotu a teda přispívá ke zvýšení hodnoty pro akcionáře, protože 

metoda ABC nebere do úvahy kapitálové náklady (8). 
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5 Návrh nové kalkulace pomocí metody ABC 

Návrh nové metody kalkulace bude pro konkrétní výrobek z portfolia společnosti a to 

konkrétně pro otopný žebříkový radiátor typu RE 30 /600x1770/. 

5.1 Úprava účetních dat 

Účetní data je nutné upravit. Výsledkem je upravený výkaz – tabulka 5. Podrobnější 

rozdělení režijních nákladů je součástí přílohy 2. 

Tab. 5: Upravená účetní data Zdroj: vlastní zpracování dle informací ze společnosti 

Druh nákladu CN (Kč) CN (v %) 

Přímý materiál 7 428 000 39% 

Přímé mzdy 1 280 000 7% 

Ostatní přímé náklady  564 000 3% 

Výrobní režie 4 340 000 23% 

Správní režie 325 000 2% 

Odbytová režie 284 000 1% 

Celkové náklady 14 221 000 74% 

Zisk 4 962 000 26% 

Tržby 19 183 000 100% 

 

5.2 Návrh aktivit, procesní analýza podniku 

Navrhnuté aktivity 

Plán výroby – zahrnuje náklady, které je nutné vynaložit před zahájením výrobního 

procesu. Patří sem náklady na hledání nových dodavatelů, zákazníků, náklady na 
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vyhotovení nových cenových nabídek, mzdy vedení společnosti, odpisy automobilů 

apod. 

Příprava – tato aktivita zahrnuje náklady spojené s výrobou otopného radiátoru. Patří 

sem spotřeba materiálu, mzdy administrativních pracovníků, spotřeba energie, mzdy 

pracovníků zabývající se přípravou materiálu a to konkrétně řezáním, odjehlováním a 

kalibrováním 

Děrování – zahrnuje náklady na službu děrování, spotřebu energie stroje, mzdu 

pracovníků. 

Svařování – zahrnuje náklady na službu sváření, spotřebu energie stroje, mzdu 

pracovníků. 

Navařování nátrubků – zahrnuje náklady spojené se službou navařování nátrubků, 

spotřeba energie stroje, spotřeba mosazi, mzdu pracovníků. 

Tryskání - zahrnuje náklady na službu tryskání, spotřebu energie stroje, mzdu 

pracovníků. 

Lakování – zahrnuje náklady na přepravu do/z lakovny, náklady na lakování třetí 

stranou. 

Kontrola kvality- zahrnuje mzdové náklady vedoucího výroby, který dohlíží na kvalitu 

výsledných výrobků a náklady spojené s certifikací výrobků a revizemi.  

Skladování -  tato aktivita zahrnuje náklady spojené se skladováním hotových výrobků, 

například odpis budovy skladu, mzdy zaměstnanců, úklid skladu, náklady na energii 

apod. 

Administrativa – obsahuje náklady spojené s dokončením zakázky, jakou jsou náklady 

na účetnictví, mzdy pracovníků, služby auditora. 
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5.3 Ocenění aktivit 

V této fázi jsou aktivitám přiřazeny zdroje nákladů. Přehled nám ukazuje následující 

tabulka. 

Tab. 6: Ocenění aktivit Zdroj: vlastní zpracování 

Aktivita  
Režijní 

materiál  
Energie  Opravy Služby 

Ostatní 

náklady 
Celkem  

       

Plán výroby - 12 000 - 120 000 160 000 292 000    

Příprava 32 000 8 000 15 000 370 000 45 000 470 000    

Děrování  - 4 000 15 000 63 000 50 000 132 000    

Svařování a 

odtlakování 
49 000 72 000 15 000 820 000 150 000 1 106 000    

Navařování 29 000 16 000 10 000 156 000 100 000 311 000    

Tryskání 10 000 7 000 45 000 96 000 77 000 235 000    

Lakování a 

balení 
- - - - 2 700 000 2 700 000    

Kontrola kvality - 1 500 - 40 000 4 000 45 500    

Skladování - 6 000 - 7 000 2 000 15 000    

Administrativa - 8 000 - 45 000 2 000 55 000    

Celkem      5 361 500    

 

5.4 Definování nákladových objektů 

V tomto kroku ABC analýzy zvolíme cíle kalkulace. Pro tuto práci jsem zvolila jako 

nákladový objekt 1 ks otopného radiátoru z důvodu přehlednosti rozdílu vypočtených 

nákladů. 
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5.5 Ocenění nákladových objektů 

Závěrečná fáze zjišťuje počet příčin vzniku aktivity a vyčíslení nákladů na jednu příčinu. 

Následující tabulka nám ukazuje vyčíslení ročních nákladů na jednotlivé aktivity 

podílející se na výrobě otopného žebříku. 

Tab. 7: Roční nákladové vyčíslení aktivit Zdroj: vlastní zpracování 

Aktivita  Roční náklady (Kč) 

Plán výroby 292 000 

Příprava 470 000 

Děrování  132 000 

Svařování a odtlakování 1 106 000 

Navařování 311 000 

Tryskání 235 000 

Lakování a balení 2 700 000 

Kontrola kvality 45 500 

Skladování 15 000 

Administrativa 55 000 

Celkem  5 361 500    
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Druhá tabulka nám představuje příčinu spotřeby jednotlivých aktivit a počet těchto příčin 

za rok. 

Tab. 8: Přiřazení zdrojů příčin aktivitám a roční vyčíslení počtu těchto příčin Zdroj: vlastní zpracování 

Aktivita Příčina spotřeby 
Počet příčin 

za rok 

Plán výroby Počet objednávek 9 600    

Příprava počet kg 214 848    

Děrování  Počet děr 326 400    

Svařování a odtlakování Počet svárů 614 400    

Navařování Počet navařených nátrubků 38 400    

Tryskání Počet min 57 600    

Lakování a balení Počet nalakovaných ks 9 600    

Kontrola kvality Počet kontrol 9 600    

Skladování Počet uskladněných ks 800    

Administrativa Interní náklady 9 000    

Následující tabulka nám vyhodnocuje výši nákladů na jednotku příčiny. 

Tab. 9: Vyčíslení nákladů na jednotku příčiny Zdroj: vlastní zpracování 

Aktivita Náklady (Kč) Počet příčin Cena za příčinu (Kč) 

Plán výroby 292 000 9 600 30,4167    

Příprava 470 000 186 720 2,5171    

Děrování  132 000 326 400 0,4044    

Svařování a odtlakování 1 106 000 614 400 1,8001    

Navařování 311 000 38 400 8,0990    

Tryskání 235 000 57 600 4,0799    

Lakování a balení 2 700 000 9 600 281,2500    

Kontrola kvality 45 500 9 600 4,7396    

Skladování 15 000 800 18,7500    

Administrativa 58 700 9 000 6,1111    

Celkem 5 361 500   
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Následuje tabulka výpočtu nákladů na 1 kus pomocí počtu příčin jednotlivých aktivit 

vynásobených cenou za příčinu. Stanovená cena počítá s exportem hotových výrobků 

ihned po výrobě, to znamená, že hotové výrobky nebudou uskladněny. 

Tab. 10: Vyčíslení nákladů na 1 ks otopného žebříku Zdroj: vlastní zpracování 

Aktivita 
Počet 

příčin 
Cena za příčinu ABC náklady (Kč) 

Plán výroby 1 30,4167    30,4167    

Příprava 19,45 2,5171    48,9583    

Děrování  34 0,4044    13,7500    

Svařování a odtlakování 68 1,8001    122,4089    

Navařování 4 8,0990    32,3958    

Tryskání 6 4,0799    24,4792    

Lakování a balení 1 281,2500    281,2500    

Kontrola kvality 1 4,7396    4,7396    

Skladování 0 18,8542    0,0000    

Administrativa 1 6,1111    6,1111    

Celkem   564,5095    

Další tabulka zachycuje výpočet celkových nákladů pomocí typového kalkulačního 

vzorce a pomocí ABC modelu. 

Tab. 11: Porovnání celkových nákladů v případě výpočtu pomocí typového kalkulačního vzorce a pomocí 

ABC modelu Zdroj: vlastní zpracování 

Druh nákladu na 1 ks 

Typový 

kalkulační vzorec 

(v Kč) 

ABC model 

(v Kč) 

Přímý materiál 493,9 493,9 

Ostatní přímé náklady 224,3 224,3 

Režijní náklady 895,2 564,5 

Náklady celkem  1613,4 1282,7 
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Na závěr jsou porovnané rozdíly v hodnotách nákladů na jeden kus otopného žebříku, 

vypočtených pomocí ABC metody a pomocí typového kalkulačního vzorce, který 

společnost využívá dnes. Protože společnost stanovuje výši ceny dvojím způsobem a to 

pro konečného zákazníka nebo pro firmu zprostředkující prodej, musím tyto náklady 

porovnat v obou případech. 

Tab. 12: Porovnání celkových nákladů a zisku v případě výpočtu pro konečného zákazníka Zdroj: vlastní 

zpracování 

1 kus radiátoru  
Typový kalkulační 

vzorec (v Kč) 

ABC model 

(v Kč) 

Rozdíl 

(v Kč) 

Rozdíl 

(v %) 

Výnosy 3272 3272   

Celkové náklady 1613,4 1282,7 330,7 -20,5 

Zisk 1658,6 1989,3 -330,7 +19,3 

Zisk zakázky v % z 

výnosů 
50,69 60,79     

 

Tab. 13: Porovnání celkových nákladů a zisku v případě výpočtu pro zprostředkovatele Zdroj: vlastní 

zpracování 

1 kus radiátoru 
Typový kalkulační 

vzorec (v Kč) 

ABC model 

(v Kč) 

Rozdíl 

(v Kč) 

Rozdíl 

(v %) 

Výnosy 1963,2 1963,2   

Celkové náklady 1613,4 1282,7 330,7 -20,5 

Zisk 349,8 680,5 -330,7 +94,5 

Zisk zakázky v % z 

výnosů 
17,82 34,66     

Z předcházejících tabulek vyplívá, že by společnost díky zavedení ABC modelu mohla 

na celkových nákladech ušetřit 330,7 Kč na 1 kus. Náklady se snížily o 20,5 %, a pokud 

porovnáme zisk v případě prodeje pro konečného zákazníka, vzroste nám o 19,3 % a 

v případě prodeje zprostředkující firmě dokonce o 94,5 %. Při roční produkci 9600 ks by 

společnost mohla na nákladech ušetřit 3 174 720 Kč. Výše nákladů v ABC je ovšem 
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závislá od parametrů jednotlivých objednávek proto by společnost měla před každou 

objednávkou upravit nákladové data dle konkrétních požadavků, tím zjistí, zda konkrétní 

zakázka není nadhodnocená či podhodnocená a může se tak vyhnout nevýhodným 

zakázkám. 
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6 Podmínky realizace a přínosy nově zavedené kalkulace 

Podmínky realizace především závisí na podpoře vedení společnosti, jejich ochota 

obětovat čas a finanční prostředky na novou kalkulační metodu. Dále ochotu zajistit 

kvalifikovaného zaměstnance, který by měl dostatečné zkušenosti a byl schopen tento 

systém implementovat do chodu společnosti. Další důležitou podmínkou je zavedení 

nového informačního systému a zajištění zaškolení zaměstnanců s tímto systémem. 

Přínosy nově zavedené kalkulace jsou jak ekonomického tak i mimoekonomického 

charakteru. 

Mezi mimoekonomické přínosy můžeme zařadit především přínosy ve formě 

vzdělávání a to nové znalosti v oblasti efektivnějšího řízení nákladů, nový pohled na 

vznik nákladových aktivit. 

Ekonomickým přínosem je především podrobnější znalost vzniku nákladové aktivity 

s tím související znalost zakázek a tím určení podhodnocené či nadhodnocené zakázky. 

Díky tomu můžeme určit aktivity, na kterých se dají ušetřit náklady. 

Po vyčíslení nákladů metodou ABC na 1 ks, která je součástí návrhové části, je možné 

ušetřit 330, 7 Kč, což je 20,5 % z celkových nákladů v porovnání s výpočtem nákladů 

pomocí typového kalkulačního vzorce. Když jsme porovnali procentuálně výši zisku, 

zjistili jsme, že nám vzrostl o 19,3 % respektive 94,5 %. Při porovnání zisku z % z výnosů 

vyplívá, že u typového kalkulačního vzorce je zisk 50,69% (17,82 %) a u metody ABC 

je 60,79 % (34,66 %) z ceny produktu. 
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Závěr  

Společnost Ravika, s.r.o je společností zabývající se výrobou otopných žebříků a 

zakázkovou zámečnickou prací. Sídlí v České republice a na trhu je od roku 1996. 

V současné době zaměstnává pouze 5 stálých zaměstnanců ve výrobním procesu. 

Hlavními produkty výroby jsou otopné žebříky různých tvarů a rozměrů, jehož náklady 

společnost kalkuluje pomocí typového kalkulačního vzorce, který reálně nevystihuje 

náklady, a proto bylo cílem bakalářské práce, navrhnout nový způsob kalkulace pomocí 

metody ABC a to konkrétně pro otopný žebřík typu RE 30 /600x1770/. 

V bakalářské práci byl zanalyzován současný způsob kalkulace, který byl následně 

vyhodnocen. Byla zpracována teoretická východiska a na závěr byl navržen nový způsob 

kalkulace pomocí metody ABC. Výsledkem návrhu je doporučení pro společnost Ravika, 

s.r.o. v podobě zavedení této metody do reálného fungování společnosti. Při ročním 

srovnání produkce z nákladového hlediska vyšla úspora na nákladech necelé 3 miliony 

Kč. Tímto způsobem je možné vyčíslit náklady na každou specifickou zakázku v podniku 

a tím se vyhnout případnému přijetí zakázky, která by pro společnost nebyla zisková. 

Doporučení pro společnost je i rozdělení nákladů na aktivity a přiřazení nákladů 

jednotlivým aktivitám. V takovém případě je snazší jednotlivé aktivity v průběhu 

upravovat až do situace, kdy firma najde stálé, levnější, kvalitnější dodavatele, levnější 

přepravce, sníží počet kontrol, apod. 

Společnost ovšem před samotným zavedením nového systému musí vynaložit finanční 

prostředky do školení zaměstnanců, na nalezení osoby, která je schopná tento systém do 

podniku zavést, do softwarového programu, případně poradenských služeb. Tyto finanční 

výdaje by mohly být překážkou v realizaci projektu. Kromě finanční náročnosti je 

implementace nového systému i časově náročná, což by mohla být další překážka. Tato 

investice se však může společnosti v horizontu několika let vrátit v podobě ušetřených 

nákladů.  
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Na závěr bych chtěla dodat, že společnost Ravika, s.r.o. díky své velikosti není typickým 

uživatelem metody ABC, nicméně i v jejích případě tato metoda funguje.  
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Příloha 1: Rozdělení nákladů podle účtů a jejich druhové zařazení 

Č. účtu Název účtu Druh nákladu 

501_000 Spotřeba materiálu Přímý materiál 

 

521_100 Mzdové náklady 
Přímé mzdy 

521_200 Mzdové náklad - dohody 

 

524_000 Zákonné sociální a zdravotní pojištění Ostatní přímé 

náklady  

501_100 Spotřeba materiálu - náhradní díly 

Výrobní režie 

502_000 Spotřeba energie 

511_000 Opravy a udržování 

518_000 Ostatní služby 

518_100 Ostatní služby - nájemné 

518_200 Ostatní služby - odvoz odpadu 

518_300 Ostatní služby - požární ochrana 

518_400 Ostatní služby - revize, BOZP 

518_500 Ostatní služby - certifikace výrobků 

549_000 Manka a škody z provozní činnosti 

551_000 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku  

562_000 Úroky 

Správní režie 

582_000 Škody 

518_600 Ostatní služby  

518_700 Ostatní služby - účetnictví 

518_800 Ostatní služby - audit 

518_900 Ostatní služby - úklid 

538_000 Ostatní daně a poplatky 

568_000 Ostatní finanční náklady 

    

518_010 Ostatní služby - přeprava 
Odbytová režie 

518_020 Ostatní služby - reklama 

Příloha 1: Rozdělení nákladů podle účtů a jejich druhové zařazení Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 2: Rozdělení nákladů dle jednotlivých účtů, druhové zařazení do nákladů a 

jejich nákladové vyčíslení. 

Č. účtu Název účtu Druh nákladu 
Celkové náklady    

( tis. Kč) 

501_000 Spotřeba materiálu Přímý materiál 6928 

  ∑ Přímý materiál 6928 

521_100 Mzdové náklady 
Přímé mzdy 

480 

521_200 Mzdové náklady - dohody 800 

   ∑ Přímý mzdy 1280 

524_000 Zákonné sociální a zdravotní pojištění Ostatní přímé 

náklady 

435,2 

  náklady na vadné výrobky  128,8 

  ∑ Ostatní přímé náklady 564 

501_100 Spotřeba materiálu - náhradní díly 

Výrobní režie 

390 

502_000 Spotřeba energie 2260 

511_000 Opravy a udržování 350 

518_000 Ostatní služby 892 

518_100 Ostatní služby - nájemné 72 

518_200 Ostatní služby - odvoz odpadu 18 

518_300 Ostatní služby - požární ochrana 6 

518_400 Ostatní služby - revize, BOZP 12 

518_500 Ostatní služby - certifikace výrobků 10 

549_000 Manka a škody z provozní činnosti 60 

551_000 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
270 

  ∑ Výrobní režie 4340 

562_000 Úroky 

Správní režie 

- 

582_000 Škody 10 

518_600 Ostatní služby  46,5 

518_700 Ostatní služby - účetnictví 204 

518_800 Ostatní služby - audit 4,5 

518_900 Ostatní služby - úklid 60 

538_000 Ostatní daně a poplatky 0 

568_000 Ostatní finanční náklady 0 

  ∑ Správní režie 325 

518_010 Ostatní služby - přeprava 
Odbytová režie 

214 

518_020 Ostatní služby - reklama 70 

  ∑ Odbytová režie 284 

Příloha 2: Rozdělení nákladů do jednotlivých účtů, druhové zařazení těchto nákladů a jejich nákladové 

vyčíslení Zdroj: vlastní zpracování 


