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Maturitní otázka č. 24. 
 
24) Kalkulace. Pojem a druhy kalkulací, kalkulační jednice a kalkulační vzorec. Metody stanovení režijních nákladů 
na kalkulační jednici, kalkulace prostým dělením a kalkulace přirážková, kalkulace s poměrovými čísly. Výpočet 
prodejní ceny výrobků. 
 

KALKULACE 
Kalkulace = stanovení nákladů na kalkulační jednici = měrná jednotka, ve které daný podnik vyjadřuje svou 
výrobu (např. 1 pár bot v obuvnictví, 1 hod práce počítače, 1 metr látky) 
 
Kalkulace je nástrojem stanovení ceny : 

- vnitropodnikové  
- smluvní ceny (tržní) 

rozdíl mezi VPC a SC = MARŽE 
 
Všeobecný kalkulační vzorec = volba kalkulačního vzorce závisí na konkrétních podmínkách každé účetní 
jednotky, je určen vnitřní směrnicí účetní jednotky. 
 
Např. 

1) přímý materiál (materiál k sloužící k výrobě) 
2) přímé mzdy (mzdy výrobních dělníků) 
3) ostatní přímé náklady (ZP a SP hrazené podnikem z přímých mezd) 
4) výrobní režie (elektřina, teplo, voda ve výrobních prostorách) 

= vlastní náklady výroby 
5) správní režie (mzdy nevýrobních dělníků, elektřina ve správní budově,...) 
6) zásobovací režie (provize, silniční daň) 

= vlastní náklady výkonu 
7) odbytové náklady (náklady související se skladováním, platy skladníků, silniční daň,...) 

= úplné vlastní náklady výkonu 
      + MARŽE 
= smluvní cena (prodejní) 
      + DPH 
= smluvní cena včetně DPH 
 
Kalkulace z časového hlediska: 
a) předběžná – před začátkem výroby, stanoví předpokládané náklady na kalkulační jednici. 

1) normová – podle THN, nejpřesnější, v hromadné výrobě nebo velkosériové (např. rohlíky): 
                   = plánová – vychází z ročních plánů, stanoví výši nákladů na období 1 roku 
                   = operativní = reaguje na potřeby trhu, např. měsíční nebo čtvrtletní (sestavuje se po každé změně) 
 

2) propočtová – sestavuje se u nových výrobků, kde ještě nejsou stanoveny normy, proto provedeme 
propočet na obdobný výrobek. Méně přesná. Např. u kusové výroby. 
 
b) výsledná – po ukončení výroby, zjištění skutečných nákladů z UCE, propočteme na skutečně vyrobený kus a 
srovnáme, zjistíme zda jsme ušetřili nebo prodělali. 
 
Režijní (nepřímé) náklady musíme rozpočítávat na 1 ks pomocí těchto metod: 

1) Metoda prostým dělením 
2) Metoda dělením pomocí poměrového čísla 
3) Metoda přirážkové kalkulace 

 
METODY KALKULACE: 

a) DĚLENÍM: 
1) prostým dělením – v hromadné a stejnorodé výrobě, obvykle s jedním druhem výrobku (např. 

v cihelnách, plynárnách,...). Společné režijní náklady vydělíme počtem plánované produkce.  
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Př.: Plánovaná výroba židlí je 320 ks, plánovaný odbyt 180 kusů. Na jednu židli je třeba 3,8 m3 dřeva, jeho cena je 
80 Kč/m3. Celková přímá mzda je 300 Kč, ostatní přímé náklady jsou ve výši zákonného SP a ZP. Výrobní režie je 
21 000 Kč, správní režie 38 000 Kč, zásobovací režie 29 000 Kč. Odbytová režie je ve výši 16 000 Kč. Počítejte se 
ziskem 15 % úplných vlastních nákladů výkonu. DPH 21 %. Zaokr. průběžně matematicky na celé Kč. 

1) přímý materiál 304,-- 
2) přímé mzdy (mzdy výrobních dělníků) 300,-- 
3) ostatní přímé náklady (ZP a SP hrazené podnikem z přímých mezd) 102,-- 
4) výrobní režie (elektřina, teplo, voda ve výrobních prostorách) 66,-- 

= vlastní náklady výroby 772,-- 
5) správní režie (mzdy nevýrobních dělníků, elektřina ve správní budově,...) 119,-- 
6) zásobovací režie (provize, silniční daň) 91,-- 

= vlastní náklady výkonu 982,-- 
7) odbytové náklady (náklady související se skladováním, platy skladníků, silniční daň,...) 89,-- 

= úplné vlastní náklady výkonu 1 071,-- 
      + MARŽE 161,-- 
= smluvní cena (prodejní) 1 232,-- 
      + DPH 259,-- 
= smluvní cena včetně DPH 1 491,-- 
 
 

2) dělením s pomocí poměrových čísel – při stejném druhu výrobku, ale v různých modifikacích (dráty, 
hřebíky, šrouby,...). Liší se určitými parametry např. rozměry, hmotností,... 
 
Př.: Máme tři druhy výrobků, které se liší pouze rozměrem, vyrábí se při společné výrobní režii ve výši  
1 063 750 Kč. 
 

VÝROBEK výroba v ks rozměr v cm 
poměrové 

číslo 

přepočtená 
výroba na zákl. 

výrobek (ZV) 

výrobní  
režie na 1 

ks výrobku 

A 30 000 20 1 30 000 8,78 

B 60 000 15 0,75 45 000 6,59 

C 36 000 25 1,25 45 000 10,98 

CELKEM x x x 120 000 x 

 
1) stanovení poměrového čísla: označíme si základní výrobek (ZV), např. ten první (A) a označíme ho poměrovým 
číslem 1. 
Ostatní výrobky přepočteme  15 : 20 = 0,75 
                  25 : 20 = 1,25 
 
2) pomocí poměrových čísel přepočteme výrobu v ks na výrobu základního výrobku 
B = 60 000 x 0,75 = 45 000 
C = 36 000 x 1,25 = 45 000 
 
3) rozdělení společných nákladů:     1 053 750 Kč rozdělíme na 120 000 ks (1053750/120000 = 8,78) 
na 1 ks základního výrobku činí výrobní režie 8,78 Kč. 
4) výrobní režie na 1 ks výrobku: 
B = 8,78 x 0,75 = 6,59 
C = 8,78 x 1,25 = 10,98 
 
 
b) PŘIRÁŽKOVÁ – při různorodé výrobě (vyrábíme různé výrobky). Přímé náklady se stanoví podle THN. Pro 
kalkulaci režijních nákladů se používá nějaká rozvrhová základna (nejčastěji přímé mzdy, přímý materiál) 

- v praxi se klade důraz na volbu rozvrhové základy, neboť nesprávně zvolená rozvrhová základna ovlivňuje i 
výši výnosů 
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- abychom mohli zjistit podíl nepřímých nákladů na kalkulační jednici, je nutné spočítat poměr mezi 
celkovou částkou rozpočtovaných celkových nákladů a zvolenou rozvrhovou základnou (režijní přirážka v 
%) 

 
režijní náklady / 1 kalk. jednici = Celkový objem režijních nákladů (RN) 
                                                                rozvrhová základna 
 
Rozvrhová základna musí pružně reagovat na změnu režijních nákladů: 

a) ve smluvených jednotkách (normohodiny, strojové hodiny) = výsledkem je REŽIJNÍ SAZBA 
b) v peněžních jednotkách (Kč) = zpravidla přímé náklady na celk. objem výroby = REŽIJNÍ PŘIRÁŽKA 

 
Př.: Základem (rozvrhovou základnou) pro rozdělení výrobní režie, která činí 289 540 Kč je spotřeba strojových 
hodin práce: 

VÝROBEK 
výrobní úkol v 

ks 
strojové hodiny 

na 1 výrobek (ks) 
strojové hodiny 

celkem 
režijní náklady 

na 1 ks výrobku 
kontrola 

A 120 80 9 600 1 240 148 800 

B 72 120 8 640 1 860 133 920 

C 4 110 440 1 705 6 820 

CELKEM x x 18 680  289 540 

 
1) 120 x 80 = 9 600 
        72 x 120 = 8 640 
         4 x 110 = 440 
 
2) 289 540/18 680 = 15,50 Kč na 1 hod práce stroje = režijní sazba 

 
3) 80 x 15,50 = 1 240,- 
    120 x 15,50 = 1 860,- 
     110 x 15,50 = 1 705,- 
 
4) 1 240 x 120 = 148 800,- 
    1 860 x 72 = 133 920,- 
    1 705 x 4 = 6 820,- 
 
 
REŽIJNÍ SAZBA % =     Celk. režijní náklady 
                                        rozvrhová základna 
 
 
Př.: Rozvrhovou základnou jsou přímé mzdy na celkový objem výroby. Stanovte kalkulaci režijních nákladů, které 
činí na celk. objem výroby 627 412 Kč 
 

 A B 

přímé mzdy (podle THN výkonových) na 1 ks 1 176 1 016 

objem výroby (podle plánu) v ks 200 150 

celk. přímé mzdy na celk. objem výroby 235 200 152 400 

 
235 200 + 152 400 = 387 600 Kč = rozvrhová základna 
 
% = (627 412/387 600) x 100 = 161,9 % režijní přirážka     

1 176 x 200 = 235 200,- 
1 016 x 150 = 152 400,- 
režijní náklady na 1 ks A  161,9 % z 1 176 = 1 903,94 Kč 
režijní náklady na 1 ks B  161,9 % z 1 016 = 1 644,90 Kč 
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VÝSLEDNÁ KALKULACE: 
- sestavuje se po ukončení výrobního procesu, ze skutečných nákladů z UCE na celkový objem HOTOVÉ 

výroby. Skutečné náklady z UCE se vztahují na celý objem výroby, tedy i na výrobu doposud 
nedokončenou. Musí se udělat inventarizace nedokončené výroby, tzn. zjistit přírůstek a úbytek 
nedokončené výroby, buď k poslednímu dni v kvartálu (= operativní kalkulace) nebo k poslednímu dni 
v roce (= plánová kalkulace) 

 
Kalkulace a rozpočetnictví patří do oblasti vnitropodnikového UCE = manažerského UCE 
(druhý okruh účetnictví je finanční UCE) 
 


