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Zadání: 
Kalkulace nákladů, vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. (A7B16EPD) 

 
Náklady 
 
Náklady měří úbytek hodnoty aktiv, v peněžní i nepeněžní podobě (nejsou cena). 
Jsou to účelně vynaložené peněžní částky nutné k realizaci výnosů. 
Liší se od výdajů, například odpis je nákladem, ale není výdajem, neboť není spojen s odlivem 
finančních prostředků.  
 
Rozdělení nákladů 
 
Druhové členění nákladů – podle spotřeby výrobních faktorů 

 provozní náklady (spotřeba materiálu, paliv a energie, nakoupené, externí služby, mzdy a 
další osobní náklady, odpisy, pojistné) 

 finanční náklady (úroky, daně a poplatky) 

 mimořádné náklady (dary, mimořádné odměny) 
 
Účelové členění nákladů 

 dle výkonů (kalkulace), výrobků, činností, procesů 

 dle místa jejich vzniku a odpovědnosti, dle vnitropodnikových organizačních útvarů 
 
Další rozdělení 

 průměrné a marginální, přírůstkové  
 krátkodobý a dlouhodobý časový horizont (dlouhodobě jsou všechny náklady variabilní !)  

 utopené náklady – náklady, které nejsou zvažovaným rozhodnutím ovlivněny, nezmění se, 
nelze je získat zpět (sunk cost)  

 opportunity cost – náklady alternativní příležitosti  

 relativní náklady – ty, které mají vliv na rozhodování (fixní =stálé, variabilní = proměnné) 
 
fixní  - nemění se s objemem aktiv 
stálá složka ceny za výkon, výrobní pohotovost (cena za připravenost k dodávce), nemění se s 
objemem aktiv, ale mohou se měnit vlivem jiných faktorů (změna sortimentu, čas – inflace a směnné 
kurzy, změna technologie)  
 
variabilní - mění se se změnou objemu výroby výrobků nebo služeb 

 proporcionální variabilní náklady jsou přímo úměrné růstu výroby. Obvykle se proporcionální 
náklady vyskytují pouze v zjednodušených předpokladech v teoretických situacích. 

 nadproporcionální variabilní náklady rostou rychleji než objem výroby. K neproporcionálním 
nákladům dochází při přesčasové práci, marginálních nákupech materiálu, technologické 
spotřebě energie. 

 podproporcionální variabilní náklady rostou pomaleji než objem výroby. K podproporcionálním 
nákladům dochází při nákupu s uplatněním množstevní slevy nebo při postupném snižování 
nákladů na skladování.  

 
Dlouhodobě jsou všechny náklady variabilní.  
 
Typy změn, ovlivňující vývoj nákladů 

 objem výroby, výrobní kapacita (skokové změny fixních nákladů) 

 struktura výroby 

 inovace výroby (změny v konstrukci, technologii výroby, záměny materiálů) 

 produktivita práce 

 smluvní podmínky, podmínky trhu s produktem 
 
ZÁSADA: respektovat vazbu nákladové položky na rozsah aktivit  
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Kalkulace nákladů 
 
Kalkulace nákladů je stanovení velikosti nákladů na kalkulační jednici, kterou může být metr, kilogram, 
výrobek, … na jasně vymezenou jednotku (ks, Mwh,…). Je základním podkladem pro 
tvorbu/argumentaci ceny a rozhodování o strategii výroby. Je významná pro zjištění rentability 
výrobku.  
 
Kalkulační členění nákladů 
 
- náklady přímé (jednicové) - jsou přímo přiřaditelné k určité jednici výroby, je možné je stanovit 
pomocí technicko – hospodářských norem spotřeby času, materiálu, práce …  
 
- náklady nepřímé - společné náklady vyvolané více vyráběnými produkty, které se dle určité 
metodiky rozvrhují na jednotlivé vyráběné výrobky – souvisí s činností podniku jako celku.  
 
Zásady kalkulace 
 
zásada úměrnosti (rozvrhování společných nákladů úměrně jednotlivým výkonům) zásada příčinnosti 
(brát v úvahu pouze náklady vyvolané určitým výkonem)  
 
Význam kalkulace 
 
stanovení nabídkové ceny stanovení limitu nákladů sledování efektivnosti (rentability) jednotlivých 
produktů v rámci vyráběného sortimentu význam při sestavování rozpočtů pro nákladová a 
hospodářská střediska podniku  
 
Obecný kalkulační vzorec 

1. Přímý materiál  
2. Přímé mzdy  
3. Ostatní přímé náklady  
4. Výrobní režie (odpisy) – vlastní náklady výroby 
5. Správní režie – vlastní náklady výkonu 
6. Odbytová režie – úplné vlastní náklady výkonu  
7. Zisk / Ztráta – ceny výkonu  

 
Metody kalkulace 
 
A. kalkulace úplných nákladů (absorpční metody): 

o kalkulace dělením prostá,  
o  kalkulace přirážková,  
o  kalkulace ve sdružené nebo fázové výrobě,  
o  kalkulace rozdílová.  

B. kalkulace neúplných nákladů (neabsorpční metody).  
 
A. metody absorpční kalkulace (úplných nákladů) 
 
Nevýhody a omezení:  

 vliv rozdílu předpokládané a skutečné produkce 

 část fixních nákladů je pro rozhodování irelevantní(utopené, nezávislé na využití výrobní kap.) 

 kalkulace úplných nákladů je statická (průměrná výše nákladů) 
 
Kalkulace dělením prostá 
se užívá v hromadné výrobě při výrobě homogenního výrobku nebo ve strojírenství při omezeném 
výrobním sortimentu. Přímé i nepřímé náklady se dělí počtem kalkulačních jednic. Dělení všech 
nákladů se provádí za období na celou produkci.  
 
Přirážková kalkulace 
se užívá při výrobě různorodých výrobků, většinou v sériové a hromadné výrobě strojírenského nebo 
elektrotechnického charakteru. Náklady se dělí do dvou skupin na přímé a nepřímé (režijní). Přímé 
náklady lze přímo přiřadit na kalkulační jednici, nepřímé náklady se rozvrhují pomocí vhodné 
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základny, obvykle je problém příčinnosti mezi rozvrhovou základnou a režijními náklady. Režijní 
přirážka se stanoví dle vztahu: Rozvrhovou základnou mohou být přímé mzdy, přímý materiál nebo 
součet všech přímých nákladů. Používá – li se stejná přirážka pro změněné hodnoty výkonů, pak 
dochází k chybnému rozvrhu režijních nákladů. To je problém statické kalkulace nákladů. Pro 
změněné objemy výkonů je nutné vypočítat nové přirážky a metodiku kalkulace dynamizovat.  
 
Stupňovitá kalkulace dělením 
se používá, pokud se liší počet vyrobených a prodaných výrobků, přičemž výrobní, správní nebo 
odbytové výkony musí být odděleny. Uplatnění této metody je ve fázové výrobě, kdy výrobek prochází 
několika výrobními stupni (fázemi).  
 
Kalkulace s poměrovými (ekvivalenčními) čísly 
se využívá u technologicky podobných výrobků, které se liší hmotností, objemem, pracností nebo 
jakostí. Poměrové číslo je vyšší, čím je větší složitost výroby daného výrobku. Poměrová čísla se 
vynásobí počtem kusů jednotlivých výrobků. Jedná se o kalkulaci dělením, kdy celkové náklady se dělí 
součtem jednotlivých kusů násobených poměrovým číslem, získají se náklady na přepočtenou jednici, 
přičemž celkové náklady produktu se násobí příslušným poměrovým číslem a získanými náklady na 
přepočtenou jednici.  
 
Kalkulace pomocí hodinových režijních paušálů 
je obdobou přirážkové kalkulace. Příslušné režijní náklady vztahujeme ke stroji nebo skupině strojů a 
času, čímž získáme režii na jednu hodinu práce stroje, přičemž se sleduje se také využití výrobní 
kapacity. Kalkulace se využívá u mechanizovaných a automatizovaných výrob.  
 
Zůstatková metoda kalkulace (obchodní metoda) 
případně kalkulace dle technologického hlediska výroby se používá ve sdružené výrobě, kde vzniká v 
jednom technologickém postupu několik druhů výrobků (při výrobě plynu vzniká kromě plynu i koks, 
dehet, čpavek a benzol), vzniklé sdružené náklady musíme rozčlenit na jednotlivé výrobky. Při 
zůstatkové metodě kalkulace se od celkových nákladů odečtou vedlejší výrobky oceněné prodejními 
cenami a zůstatek se považuje za náklady hlavního výrobku. Výhodou této metody je jednoduchost, 
nevýhodou je nekontrolovatelnost nákladů vedlejších výrobků.  
 
B. metody neabsorpční kalkulace (neúplných nákladů) 

 klade důraz na přiřazení variabilních nákladů výkonům 

 fixní náklady je třeba uhradit z rozdílu výnosů a variabilních nákladů 
 
Kalkulace neúplných nákladů 
základem této metody je příspěvek na úhradu fixních nákladů zisku (definován jako cena – průměrné 
variabilní náklady), obvykle však neznáme celkové variabilní náklady, ale jen jejich část. Příspěvek na 
úhradu se často aproximuje hrubým rozpětím, které je rozdílem ceny a přímých nákladů. Tato metoda 
kalkulace slouží převážně ke stanovení optimálního výrobního programu.  
 
Výnosy 
Výnosy jsou peněžní částky získané za určité období (zpravidla za rok) bez ohledu to, zda došlo k 
jejich inkasu. Tím se odlišují od příjmů.  

 Provozní výnosy – tvořené provozně-hospodářskou činností podniku (tržby za prodej)  

 Finanční výnosy – získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů …  

 Mimořádné výnosy – např. prodej odepsaných strojů  
 
Zisk 
Zisk (hospodářský výsledek) je rozdílem výnosů a nákladů.  
 
Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady 
Mezi základní ekonomické veličiny patří: výnosy, náklady, zisk, objem výroby, cena produkce  
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Předpokládejme:  

 (množství vyrobených a prodaných výrobků stejného druhu ) 

 (cena výrobku ) 

 (celkové tržby (předpokládá se, že to, co se vyrobí, se i prodá))  

 (variabilní náklady na jednotku ) 

 (celkové náklady) 

 (fixní náklady) 

 (tržby)  

 (lineární nákladová funkce) 

 (příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku) 
 
Bod zvratu 
Bod zvratu (bod rentability, mrtvý bod, nulový bod, bod krytí nákladů) je takový objem výroby q, při 
kterém se tržby T rovnají celkovým nákladům, zisk je nulový. Bodu zvratu je dosaženo tehdy, když se 
cena produktu rovná průměrným nákladům. Bodu zvratu je dosaženo, když se příspěvek na úhradu 
fixních nákladů a zisku rovná fixním nákladům na jednotku produkce.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
neboli 

  

http://statnice.stm-wiki.cz/lib/exe/detail.php?id=spolecne:spol36&media=wiki:downloads:36graf1.jpg
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Přitom p je cena výrobku, Q je objem výroby, C fix jsou fixní náklady, C var jsou variabilní náklady, b 
jsou jednotkové variabilní náklady a platí  

 
 

Kritický objem produkce     
 

Krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů     
 
 
Bod zvratu pro požadovaný zisk Z min = kritický objem produkce pro zisk  
 
 

 
 
Provozní páka 
 
Je relativní změna zisku (citlivost zisku) v souvislosti se změnou objemu výroby (tržeb) při různých 
proporcích mezi fixními a variabilními náklady. V automatizovaných výrobních dochází ke zvyšování 
podílu fixních nákladů vlivem odpisů na celkových nákladech, dochází tedy k substituci variabilních 
nákladů náklady fixními. Vysoký podíl fixních nákladů převážně ve formě odpisů způsobuje, že malá 
změna v objemu výroby vyvolá velké změny v provozním zisku  
Stupeň provozní páky udává, o kolik procent se změní provozní zisk při jednoprocentní změně objemu 
výroby (tržeb). Podnik s vyšším stupněm provozní páky po překročení bodu zvratu bude rychle 
zvyšovat zisk.  
Vyšší stupeň provozní páky charakterizuje riziko podnikání. Podniky s vyšším stupněm provozní páky 
v období konjunktury (roste objem výroby) jsou na tom lépe, v období recese (pokles objemu výroby) 
jsou na tom hůře než podniky s vyššími variabilními náklady.  
Analýzu bodu zvratu je možné provést nejen pomocí nákladů a výnosů, ale také pomocí příjmů a 
výdajů, tedy peněžních toků Cash flow podnik může přežívat i v období ztráty, pokud operuje nad 
peněžním bodem zvratu, není platebně insolventní podnik, který operuje nad peněžním bodem zvratu, 
není ohrožen platební neschopností.  
 
Stupeň provozní páky 
 
Stupeň provozní páky udává, o kolik procent se změní provozní zisk při jednoprocentní změně objemu 
výroby (trţeb). Podnik s vyšším stupněm provozní páky po překročení bodu zvratu bude rychle 
zvyšovat zisk. Vyšší stupeň provozní páky charakterizuje riziko podnikání.  
 

  stupeň provozní páky 

  původní tržby 

  nové tržby 

  původní zisk 

  nový zisk 

  původní a nové tržby při konstantní ceně produkce 
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Cash flow - peněžní tok 
 
Přímé stanovení Cash flow (toku hotovosti)  
Cash flow = příjmy – výdaje  
Odpis není výdaj, odpis je fixním nákladem!  
 
Nepřímé stanovení toku hotovosti  
Cash flow = zisk + odpisy +/- změna zásob, pohledávek a závazků.Dv  
 
Příklady 
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Příklad 8 
Podnik vyrábí 1000 kusů jediného druhu výrobku s prodejní cenou 30 Kč za kus. Z vnitropodnikového 
účetnictví je známo, že přímý materiál činí 10 Kč na kus, přímá mzda činí 5 Kč na kus. Odpisy 
výrobního zařízení, na kterém je tento jediný produkt vyráběn, jsou 5 000 Kč, daňová sazba je 20 %. 
Stanovte stupeň provozní páky a bod zvratu.  
 
Řešení:  

 Výnosy 30 000 Kč 

 Materiálové náklady 10 000 Kč 

 Mzdové náklady 5 000 Kč 

 Odpisy 5 000 Kč 

 Celkové náklady 20 000 Kč 

 Zisk původní 10 000 Kč 
 
Zvýšení objemu prodeje o 1 %  

 Výnosy 30 300 Kč 

 Materiálové náklady 10 100 Kč 

 Mzdové náklady 5 050 Kč 

 Odpisy 5 000 Kč 

 Celkové náklady 10 150 Kč 

 Zisk nový 10 150 Kč 
 

Stupeň provozní páky   
 

Bod zvratu   
 
Stupeň provozní páky firmy je 1,5 tj. zvýšení objemu výroby o 1 procento vede ke zvýšení zisku o 1,5 
procent. Bod zvratu činí 333 kusů výrobků.  
 
 


