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6 INFORMAČNÍ NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ 
PO LINII VÝKONŮ 

Otázky managementu k řešení:
  Jaké jsou základní cíle kalkulačně-výkonového a odpovědnostního 
účetnictví (účetnictví pro řízení po linii výkonů a pro řízení po linii 
odpovědnosti)?

  Co to je kalkulace, jak se využívá při řešení základních rozhodovacích 
úloh managementu?

  Jak se liší kalkulace plných a variabilních nákladů, jaká je jejich 
vypovídací schopnost, jaké jsou přednosti a omezení při jejich využití 
v řízení? 

  Jaké jsou základní metody přiřazování nákladů, jaký je význam tzv. 
alokačních fází?

Důkladná znalost příčinných souvislostí vzniku nákladů v procesu tvorby vý-
konů je předpokladem nejen účinného řízení nákladů, ale i celého systému 
hodnotového řízení hlavní výdělečné činnosti. Ekonomické výsledky pod-
niku závisí především na jeho schopnosti nalézt takovou strukturu výkonů, 
která uspokojí požadavky zákazníků a zajistí požadované výnosy z prodeje 
s vynaložením přiměřené (co nejnižší) výše nákladů.

Základní otázky hodnotového řízení podnikatelského procesu, pro jejichž 
řešení by manažerské účetnictví mělo poskytovat informace, se dělí do dvou 
relativně samostatných skupin:
  Co je konečnou příčinou vzniku nákladů? Na co byly náklady v podniku 

vynaloženy? Jak měřit přínos z prodeje výkonů? 
  Kdo je zodpovědný za vynaložení nákladů a jejich vývoj? Jaké jsou útva-

ry uvnitř podniku, jak a proč je podrobněji členit? Jaké jsou vzájemné 
vztahy a vazby mezi útvary podniku? Jak měřit přínos útvarů k celopod-
nikovému zisku?

Tyto dvě základní oblasti hodnotového řízení podniku, z nichž jedna 
se zabývá otázkou, co vyvolalo náklady v podniku a co je výsledkem jeho 

Kalkulačně-
-výkonové 
účetnictví
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činnosti, a druhá otázkou, kdo je zodpovědný za vynaložení nákladů, před-
stavují ve své podstatě pouze dvojí pohled na stejný podnikatelský proces. 
Informační zajištění obou průřezů podnikatelské činnosti se historicky vyvi-
nulo do dvou samostatných, velmi úzce propojených systémů informací ma-
nažerského účetnictví, tzv. kalkulačně-výkonového účetnictví (účetnictví 
pro řízení po linii výkonů) a tzv. odpovědnostního účetnictví (účetnictví pro 
řízení po linii odpovědnosti). 

Účetnictví pro řízení po linii výkonů (kalkulačně-výkonové účetnictví) 
poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony a o pří-
nosu výkonů k zisku podniku. Tyto informace jsou klíčové pro rozhodování 
managementu o objemu a struktuře výkonů, o preferencích, rozšíření či 
naopak zúžení sortimentu prodávaných výkonů, pro cenová jednání se zá-
kazníkem, pro rozhodnutí o zavedení nových výkonů. Důležitá je v těchto 
souvislostech kalkulace nákladů výkonů ve vazbě na kalkulaci marže, zis-
ku, prodejní ceny. 

Účetnictví pro řízení po linii odpovědnosti (odpovědnostní účetnictví) 
poskytuje řídícím pracovníkům informace pro řešení otázek souvisejících 
s měřením výkonnosti jednotlivých částí podniku a s tím spojenou motiva-
cí řídících pracovníků na všech úrovních vnitropodnikového řízení. Důležitý 
je v tomto směru systém plánů, rozpočtů a vnitropodnikových cen, v úzké 
návaznosti na systém nástrojů odpovědnostního řízení, tj. vymezení činnos-
ti středisek, jejich pravomoci a odpovědnosti, nástrojů personálního řízení 
a motivace atd.

Koncepční otázkou obsahu a pojetí informací manažerského účetnic-
tví je ujasnění, který z těchto dvou základních pohledů považuje vrcholový 
management za prioritní, a který proto bude rozhodující pro systematické 
zobrazení a členění soustavy účetních informací v úzkém slova smyslu, 
tedy pro soustavu podvojně zobrazených účetních záznamů a účetní evidenci 
včetně podpory dalšími bezprostředně navazujícími informacemi (napří-
klad propočty společných nákladů, výběrem vhodných doplňujících infor-
mací i v nepeněžním vyjádření, jejich uspořádáním do vhodných sestav – 
výkazů atd.).

Mezi výkonově a odpovědnostně orientovaným manažerským účetnic-
tvím nejde o vylučující se rozpor, ale spíše o vzájemně se podporující pojetí. 
V současné době jsou v moderně řízených podnicích informačně zajišťovány 
oba průřezy účetních informací; z hlediska metodického a zpracovatelského 
jsou natolik integrované, že vytvářejí vzájemně propojený a kombinovaný 
systém. 
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6.1 Kalkulace – základní nástroj řízení po linii výkonů 

Kalkulací se v nejobecnějším slova smyslu rozumí zjištění nebo stanovení 
nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové veličiny na naturálně vyjá-
dřenou jednotku výkonu (výro bek, práci nebo službu, činnost nebo operaci, 
kte rou je třeba v souvislosti s procesem tvorby výkonu provést). Nejčastěji 
využívanou formou kalkulací je kalkulace nákladů externích výkonů, tj. 
výkonů prodávaných na trhu zákazníkům za tržní prodejní cenu. Pro potřeby 
řízení jsou důležité i kalkulace nákladů interních výkonů a činností, které 
jsou prováděny uvnitř podniku, ve vnitřní kooperaci činností podniku, v rám-
ci jednotlivých útvarů i ve vztazích mezi nimi, a to v návaznostech daných 
řízením a organizací vnitropodnikových činností. 

Kalkulace nákladů v sobě zahrnuje dva velmi úzce propojené problé-
my. Prvním z nich je zodpovězení otázky „Proč potřebují řídící pracovníci 
kalkulaci, proč přiřazovat náklady a další hodnotové veličiny výkonu?“. 
Jedná se o vlastní cíl sestavení kalkulace, a tím je poskytnutí informace mana-
gementu o nákladech (přínosu) konkrétně vymezeného produktu (Costing). 
A to v takové podobě, která umožní odpovědět managementu na rozhodovací 
úlohy, které s využitím kalkulace řeší. Čátečně se tomuto tématu věnovala již 
kapitola 2.2.3 Využití kalkulace v operativním a taktickém řízení jednicových 
nákladů, kde bylo vysvětleno využití kalkulace při řízení jednicových nákladů.

Druhým problémem kalkulace, který navazuje na odpověď na otázku 
„proč“ (potřebuje management kalkulaci), je řešení metodických otázek kal-
kulace, tedy otázek určení konkrétních postupů a pravidel sestavení kalkula-
ce ve smyslu propočtu nákladů (Allocation). To znamená zejména vymezení 
toho, „Co bude předmětem kalkulace?“, „Jaký bude obsah a struktura nákla-
dových položek zjištěných či stanovených na kalkulační jednici?“ a „Jakým 
způsobem budou přiřazeny náklady předmětu kalkulace?“. Kalkulace, která 
je jako informace o konkrétním výkonu managementu předkládána, by měla 
být pro management srozumitelná, přehledná a relativně stručná. V pří-
padě konkrétního požadavku managementu je možné k jakékoliv položce 
kalkulace poskytnout podrobnější informaci o její detailnější struktuře, jejím 
analytickém rozčlenění. 

Pro vysvětlení a snazší pochopení vnitřní propojenosti a vzájemné ne-
oddělitelnosti dvou relativně samostatných problémů kalkulace (proč a jak 
přiřazovat náklady) využijeme velmi jednoduchého příkladu. Na jeho zá-
kladě lze i bez znalosti konkrétních metod přiřazování nákladů vysvětlit, že 
odpověď na otázku „jak správně přiřadit náklady“ je možná až poté, co je 
známa odpověď na otázku „proč je kalkulace nákladů výkonu požadována“.

Kalkulace
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Záměrně je zvolen příklad, který provokuje svou jednoduchostí. Před-
mětem zájmu je kalkulace obchodníka se zeleninou, konkrétně nákladů 1 kg 
karotky a 1 kg pórku. Tento příklad, který je často citován v odborné literatu-
ře francouzských autorů, pochází pro dnešní dobu z již vskutku historického 
pramene − ze 30. let minulého století (Doeuf, 1938). To je i důvod, proč je 
v zadání příkladu použitá, v současné době již neexistující, měnová jednotka 
1 F (francouzský frank).

PŘÍKLAD 6.1

Obchodník nakoupil za 30 F 40 kg karotky a za 20 F 60 kg pórku. Vedle těchto 
nákladů vynaložil 50 F na dopravu zeleniny od pěstitele na trh. Celkové náklady 
(za sledované období) byly 100 F.

Otázky k řešení:
Jaký způsob přiřazení společných nákladů na dopravu 1 kg karotky a l kg pórku 
je správný? Jaké jsou tzv. plné náklady 1 kg obou prodávaných druhů zeleniny?

Řešení:
Pouze ze znalosti ekonomických souvislostí zadání příkladu nás napadne hned 
několik možných způsobů přiřazení společných dopravních nákladů v kalkulaci 
nákladů na 1 kg obou druhů zeleniny:
1. Rovnoměrné přiřazení dopravních nákladů mezi oba druhy zeleniny:

1 : 1 = 25 F: 25 F
náklady 1 kg karotky = (30 F + 25 F)/40 kg = 1,375 F
náklady 1 kg pórku = (20 F + 25 F)/60 kg = 0,75 F

2. Přiřazení dopravních nákladů podle poměru váhy obou prodávaných dru-
hů zeleniny:
40 kg : 60 kg = 20 F: 30 F
náklady 1 kg karotky = (30 F + 20 F)/40 kg = 1,25 F 
náklady 1 kg pórku = (20 F + 30 F)/60 kg = 0,833 F

3. Přiřazení dopravních nákladů poměrem podle celkových nákladů na ná-
kup obou prodávaných druhů zeleniny:
30 F: 20 F (nákupní ceny) = 30 F: 20 F (dopravní náklady)
náklady 1 kg karotky = (30 F + 30 F)/40 kg = 1,50 F
náklady 1 kg pórku = (20 F + 20 F)/60 kg = 0,666 F

4. Přiřazení dopravních nákladů podle hlavního přínosu jednoho z druhů 
zeleniny:
Předpokládejme, že karotka je pro obchodníka základním prodávaným dru-
hem zeleniny, proto jsou jí přiřazeny veškeré dopravní náklady: 
náklady 1 kg karotky = (30 F + 50 F)/40 kg = 2 F 
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náklady 1 kg pórku = 20 F/60 kg = 0,333 F
Předpokládejme naopak, že karotku považuje obchodník pouze za doplňko-
vý výkon, a veškeré dopravní náklady jsou proto přiřazeny pórku: 
náklady 1 kg karotky = 30 F/40 kg = 0,75 F 
náklady 1 kg pórku = (20 F + 50 F)/60 kg = 1,166 F

Podle uvedených čtyř rozdílných způsobů přiřazení společných dopravních ná-
kladů se liší výše kalkulovaných nákladů 1 kg dvou druhů zeleniny takto:
  náklady 1 kg karotky se pohybují v rozmezí od 0,75 F do 2 F;
  náklady 1 kg pórku se pohybují od 0,33 F do 1,16 F.

Je zřejmé, že jednoznačná odpověď na otázky k řešení příkladu 6.1 nee-
xistuje. 

Všechny uvedené propočty mají svoji logiku, vyjadřují konkrétní souvis-
losti, všechny jsou matematicky správně propočtené. 

První z propočtů (rovnoměrné přiřazení dopravních nákladů) by mohl 
být zvolen pro svoji jednoduchost, přitom však s nezbytným uvědoměním si, 
a tedy i respektováním skutečnosti, že takovýto propočet nevyjadřuje nákla-
dovou náročnost produktů. Ta by naopak byla vyjádřena druhým propočtem 
(podle poměru váhy prodávané zeleniny), který by byl důležitý v případě, 
že pro dopravu zeleniny na trh je hlavním omezením nosnost použitého 
dopravního prostředku. Třetí způsob přiřazení společných dopravních ná-
kladů bychom mohli nazvat „fi nanční“. Takovýto způsob používají obvykle 
fi nanční disciplíny, například fi nanční účetnictví pro přiřazení společných 
pořizovacích nákladů aktiv při propočtu pořizovací ceny aktiv; a to ve výši 
úměrné k ceně pořízení aktiva. Čtvrtý, poslední uvedený propočet, je pří-
kladem přiřazení společných nepřímých nákladů výkonu v situaci, kdy je 
pro rozhodování důležité rozlišení produktů na základní a doplňkový sorti-
ment, měření jejich přínosu. Pokud „doplňkový“ produkt nezvyšuje náklady 
na zajištění (dopravu) „základního“ produktu, je jeho přínos vyjádřen po-
rovnáním prodejní ceny produktu a jeho variabilních nákladů (nákupní cena 
prodávané zeleniny). 

Rozhodnutí o tom, který z uvedených způsobů přiřazení nákladů by se 
měl použít, je možno přijmout až poté, co budeme vědět, pro jaké rozhodo-
vání obchodník se zeleninou kalkulaci nákladů 1 kg karotky a 1 kg pórku 
potřebuje. 
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6.1.1 Rozhodovací úlohy managementu jako určující faktor 
obsahu a struktury kalkulace

Mezi základní rozhodovací úlohy, pro které je kalkulace využívána, patří 
zejména:
  Rozhodování o změnách v objemu a struktuře sortimentu prodáva-

ných výkonů.
Pokud by v uvedeném příkladu obchodník se zeleninou chtěl posoudit, 
zda je výhodnější prodej karotky, či pórku, nemusel by vůbec přiřazovat 
společné dopravní náklady konkrétním druhům zeleniny. 
Jak již bylo uvedeno, lze předpokládat, že náklady dopravy od konkrét-
ního pěstitele zeleniny na konkrétní místo prodeje zákazníkům jsou fi xní 
(v rozmezí kapacity dopravního prostředku). Tyto náklady je nutno vyna-
ložit každý den, bez ohledu na konkrétní množství prodané zeleniny. Jak 
bylo podrobně vysvětleno v kapitole 3.3 Využití členění nákladů na fi xní 
a variabilní při řízení zisku, prodejce by hodnotil přínos z prodeje 1 kg 
karotky a 1 kg pórku pomocí marže, a to jednak marže na 1 kg, jednak 
celkové marže pro konkrétně prodávané množství obou druhů zeleniny 
(v zadání to je 40 kg karotky a 60 kg pórku).
Přiřazení společných fi xních nákladů na dopravu zeleniny konkrétním 
druhům prodávaných produktů (karotky a pórku) by bylo pro řešení této 
rozhodovací úlohy nejen zbytečné, ale dokonce zavádějící.

  Rozhodovací úlohy týkající se posuzování dlouhodobé ziskovosti výkonů 
nebo jejich skupin. Tyto úlohy se provádějí na základě porovnání výše úhrady 
plných nákladů výkonů v prodejní ceně, tedy na základě výše zisku výkonu.
Předpokládejme, že prodejce zeleniny uvažuje o zahájení své obchod-
ní činnosti, že nemá v blízkosti žádného konkurenta, a že při své úvaze 
o vhodné ceně jednotlivých druhů zeleniny využije jako jedné ze vstupních 
informací i kalkulaci plných nákladů 1 kg zeleniny. V tomto případě by 
pravděpodobně volil způsob přiřazení dopravních nákladů, který by nej-
více vyjadřoval příčinnou souvislost nákladové náročnosti 1 kg zeleniny 
na dopravní náklady. Tedy dle váhy jednotlivých druhů prodávané zeleni-
ny (způsob 2). Zároveň by bral v úvahu i předpokládané prodávané množ-
ství jednotlivých druhů, tzn. jejich obvyklý rozsah prodeje (40 kg a 60 kg).

  Stanovení hranice ceny s rozlišením tzv. základního a doplňkového 
sortimentu.
Předpokládejme, že prodejce zeleniny se specializuje na prodej karotky, 
protože má v tomto druhu zeleniny výhodné postavení na trhu, ostatní 
druhy zeleniny považuje za doplňkové. 
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V tomto případě by prodejce pro přiřazení společných dopravních nákla-
dů mohl zvolit způsob 4. Při stanovení minimální hranice ceny karotky 
by vycházel z takto propočtených plných nákladů 1 kg karotky (2 F). Pro 
ostatní druhy zeleniny by byla minimální hranicí jejich prodejní ceny pou-
ze jejich nákupní cena.

  Stanovení vhodného ocenění vnitropodnikových výkonů jako kritéria 
pro motivaci pracovníků středisek (této relativně složitější otázce bude 
věnována samostatná pozornost až v samotném závěru této učebnice, 
v kapitole 9.3.3 Typy vnitropodnikových cen).

  Řešení tzv. reprodukčních úloh, tj. řešení otázky, jak vysoké náklady 
unesou ceny konkrétních výkonů (či jejich skupin), jak se uhrazují spo-
lečné správní a strategické náklady.
V příkladu 6.1 byly uvedeny jako společné náklady prodeje dvou druhů ze-
leniny pouze dopravní náklady. Náklady vrcholového řízení a správy spo-
lečnosti a strategické náklady u takovéto jednoduché činnosti nevznikají. 
V moderních podnicích s relativně rozsáhlou sortimentní skladbou fi nál-
ních výkonů jsou naopak náklady vrcholového řízení a strategické nákla-
dy významné; přitom vznikají bez příčinného vztahu k tvorbě konkrétních 
výkonů. Pouze prodej výkonů zákazníkům na tyto náklady podniku vydě-
lává. Náklady vrcholové správní režie jsou v daném období uhrazovány 
společně, prodejem všech výkonů.
Přiřazení společných nákladů vrcholového řízení podniku a strategických 
nákladů konkrétním výkonům či skupinám výkonů je relativně samostat-
ným problémem kalkulace nákladů výkonů. Přiřazují se spíše výjimečně, 
při řešení právě tzv. reprodukčních úloh. Cílem přiřazení těchto nákladů 
konkrétním výkonům není vyjádření nákladové náročnosti výkonů, ale 
nutnosti úhrady (reprodukce) společných nákladů v prodejní ceně výkonu. 
Hledá se tedy odpověď na otázku „Jakou výši nákladů na správu a řízení 
je výkon schopen v prodejní ceně unést?“
Jak bude v dalším textu vysvětleno, nejčastěji se pro přiřazení společné 
správní režie konkrétním výkonům používá propočteného procenta z vý-
nosů z prodeje výkonů, z prodejní ceny výkonu. 
V konkrétních příkladech a úlohách kalkulace nákladů, které jsou dále 
v této kapitole uvedeny, se většinou tyto náklady na vrcholové řízení 
a strategické náklady v zadání neuvádějí. To znamená, že se v těchto pří-
kladech řeší zejména otázka přiřazování nákladů, které příčinně souvisejí 
(přímo či nepřímo) s vytvořením a prodejem konkrétních výkonů, nikoliv 
se zajištěním správy a řízení podniku jako celku.
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Samostatným úkolem a problémem kalkulace je sestavení kalkulace 
nákladů výkonu pro externí uživatele. Tato kalkulace je sestavována 
v zásadě ze dvou důvodů:

  Pro potřeby oceňování vnitropodnikových výkonů vytvořených vlast-
ní činností ve fi nančním účetnictví. Úroveň a obsah této informace je 
vymezen požadavky, které na toto ocenění klade účetní legislativa a jiné 
způsoby regulace účetních informací (zejména IFRS a US GAAP).
Problematice oceňování vnitropodnikových výkonů již byla věnována 
pozornost v kapitole 5.3 Vliv ocenění vytvořených výkonů na měření zis-
ku. Z těchto poznatků vyplývá, že požadavky manažerského a fi nančního 
účetnictví na ocenění výkonů vytvořených vlastní činností se liší. Záleží 
na tom, zda způsob ocenění požadovaný fi nančním účetnictvím (na úrovni 
plných nákladů) při vykázání zisku za sledované období vyhovuje i poža-
davkům řízení zisku, či zda je naopak pro potřeby řízení vhodné použít 
ocenění výkonu na úrovni variabilních nákladů.
V této souvislosti je vhodné upozornit i na skutečnost, že pro ocenění 
vytvořených vnitropodnikových výkonů v rozvaze se využívají výhradně 
výrobní náklady, avšak nikoli např. náklady prodejní, které se zahrnují 
do kalkulací sloužících jako informační podklad pro určité typy mana-
žerského rozhodování, například při měření přínosu z prodeje výkonu, 
při stanovení prodejní ceny výkonu na základě plné nákladové náročnos-
ti. Uvedená skutečnost vhodně ilustruje tvrzení, že obsah položek kalku-
lace (v tomto případě zahrnutí výlučně výrobních nákladů či zohlednění 
i dalších nákladů) závisí na otázce „proč“ je kalkulace sestavována.

  Jako podklad pro obhajobu ceny při jednání se zákazníkem. Tato ex-
terně poskytovaná informace zpravidla neobsahuje skutečně vynaložené 
náklady při vytvoření výkonu v podniku. Tato kalkulace je ovlivněna 
především úvahami o ekonomické únosnosti daného nákladu z pohledu 
zákazníka; vychází například z obdobných kalkulací konkurenčních pod-
niků a zvyklostních norem v daném oboru činnosti. Základním cílem této 
kalkulace je spokojenost konkrétních zákazníků s poskytnutými podklady 
ve vyjednávání o oboustranně přijatelných cenách, nikoliv zpřístupnění 
nejdiskrétnějších informací o skutečné nákladové náročnosti konkrétních 
výkonů. 
Prodejce zeleniny by mohl při jednání s významným zákazníkem o ceně 
jednotlivých druhů zeleniny (karotky či pórku) využít například kalkulaci 
s přiřazením nákladů dle způsobu 3, tzn. dle nákupní ceny zeleniny. To 
znamená, že by v obchodním jednání považoval za výhodné uvést infor-
maci o nákupní ceně zeleniny (pravděpodobně by byla odběrateli tato 
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informace běžně dostupná) a úhradu dopravních nákladů by požadoval 
jako určité procentní navýšení této nákupní ceny. V praxi je takovéto 
jednání o ceně velmi rozšířené. V tomto případě prodejce uvádí takové 
podklady o způsobu přiřazení nákladů, aby obhájil cenu. Výši procentní 
přirážky vhodně přizpůsobuje tak, aby mu umožnila pokrýt náklady a vy-
tvořit zisk a aby byla zároveň přijatelná pro zákazníka.

Z relativně širšího výčtu rozhodovacích úloh, pro které je kalkulace ná-
kladů (marže, ceny…) výkonu sestavována, vyplývá, že neexistuje univer-
zálně správný či špatný postup přiřazení nákladů (Král a kol., 2018). 

Jednou z nejdůležitějších otázek kalkulace nákladů je i otázka, které 
náklady je účelné ponechat jako blok celkových nákladů a konkrétním 
výkonům je nepřiřazovat. Variantnost sestavení kalkulace s ohledem na 
rozhodovací úlohu se týká též způsobu a podrobnosti členění položek v kal-
kulaci, vyjádření vazby kalkulace nákladů na kalkulaci ceny, či struktury 
mezisoučtů poskytujících důležité analytické informace. 

Přestože kombinace odpovědí na tyto otázky je v každém podniku do jisté 
míry unikátní, je možné v nich rozpoznat dva nejobvyklejší koncepční pří-
stupy k sestavení kalkulace, kalkulaci plných nákladů a kalkulaci varia-
bilních nákladů.

6.1.2 Kalkulace plných nákladů

Kalkulace plných nákladů (absorption costing, full costing) přiřazuje kon-
krétnímu výkonu náklady, které se vynakládají v souvislosti s jeho vytvoře-
ním. Tato kalkulace odpovídá na otázku, kolik „stojí“ výkon, neboli jaká je 
výše vynaložených nákladů v základních etapách procesu tvorby výkonu – 
při jeho „výrobě“, prodeji a distribuci, popřípadě i včetně zahrnutí správních 
nákladů.

Pojmový aparát v češtině „kalkulace plných nákladů“ vychází z anglic-
ké terminologie, v níž došlo k určitému vývoji. Historicky starší pojem full 
costing – kalkulace plných nákladů – je v moderní odborné literatuře (od 
počátku 90. let minulého století) nahrazován spíše pojmem absorption cos-
ting – absorpční kalkulace. Obdobně i historicky starší pojem direct costing 
(používaný od 30. let minulého století) je v modernější literatuře nahrazován 
pojmem variable costing – kalkulace variabilních nákladů. 

Variantnost 
kalkulace

Kalkulace 
plných 
nákladů



MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ  –  NÁSTROJE A METODY

238

Při sestavení kalkulace plných nákladů je věnována pozornost zejmé-
na způsobu přiřazení nákladů, tedy rozlišení nákladů přímých a nepřímých. 
Obecně má kalkulační vzorec kalkulace plných nákladů následující podobu:
  přímý (jednicový) materiál a energie 
  přímé (jednicové) osobní náklady
  ostatní přímé (režijní) náklady
  nepřímá výrobní režie

= plné náklady výroby výkonu
  přímé (jednicové) prodejní náklady 
  nepřímá prodejní režie

= plné náklady výroby a prodeje výkonu
  správní (nepřímá) režie

= úplné náklady výkonu

V kalkulaci plných nákladů se konkrétně vymezenému výkonu (kalku-
lační jednici) přiřazují i fi xní náklady (jako součást položek přímých i nepří-
mých režijních nákladů). To znamená, že není věnována pozornost odlišným 
příčinným souvislostem vzniku nákladů. Na jedné straně nákladů fi xních, 
které jsou vynaloženy na zajištění činnosti v každém konkrétním časovém 
období, na straně druhé nákladů variabilních vyvolaných konkrétním množ-
stvím výkonů. Kalkulace plných nákladů je proto charakteristická static-
kým zobrazením kalkulovaných hodnotových veličin (nákladů, zisku) 
výkonu, vyjadřuje náklady a zisk výkonu (za jinak stejných okolností) pouze 
v případě, že se nemění objem a sortiment prováděných výkonů. Základní 
vlastností kalkulace plných nákladů je její vypovídací schopnost o jedné 
variantě činnosti, která je dána konkrétním množstvím a strukturou výko-
nů. Tato statičnost kalkulace plných nákladů je významným omezením pro 
její využití. Kalkulace plných nákladů je arbitrární. Nejen náklady sprá-
vy a řízení společnosti jako celku, ale i náklady vynaložené na vytvoření 
a zajištění výkonů v útvarech hlavní a servisní činnosti jsou často společné 
velmi nesourodým skupinám výkonů, jejichž přiřazení do kalkulace nákla-
dů konkrétního výkonu je pouze formální. U společných (nepřímých) va-
riabilních nákladů je možné snadněji nalézt příčinnou souvislost k tvorbě 
výkonu, protože to jsou náklady, které výkony vyvolávají (např. náklady 
na opravu a údržbu technologického zařízení, které se vynakládají vždy po 
konkrétních dávkách vytvořeného množství výkonů). Naproti tomu společ-
né fi xní náklady jsou, či byly vyvolány rozhodnutím, které s výkony vytvá-
řenými v daném období nemají příčinnou souvislost, zabezpečují podmínky 
činnosti konkrétních útvarů (rozšiřování distribuční sítě prodejen, odpisy 
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výrobního zařízení pořízeného i před několika lety pro výrobní řadu pro-
duktů v současné době již nevyráběnou…). Výši plných nákladů výkonu je 
možno zjistit až s určitým zpožděním (či naopak s časovým předstihem), 
na základě informací o konkrétním množství a struktuře výkonů, které byly 
(pokud sestavujeme výslednou kalkulaci), nebo které by měly být (při se-
stavení kalkulace předběžné) při vynaložení konkrétní skupiny společných 
nákladů vytvořeny.

Pro uvedené vlastnosti není kalkulace plných nákladů vhodnou infor-
mací pro rozhodování o struktuře a variantách sortimentní skladby vý-
konů, neumožňuje posoudit (změřit) přínos každého konkrétního výkonu 
k tvorbě zisku. Kalkulace plných nákladů není proto využitelná ani pro stano-
vení nejnižší výše prodejní ceny v každém konkrétním obchodním případě. 
Informace o tom, že plné náklady konkrétního výkonu jsou vyšší než jeho 
prodejní cena, nepostačuje k rozhodnutí o zrušení či omezení ztrátového vý-
konu. I ztrátový výkon je pro podnik často přínosný, jeho zrušení či omezení 
by, za jinak stejných okolností, zisk podniku snížilo.

Obecným souvislostem vlivu změn v objemu a struktuře výkonů na vývoj 
nákladů, výnosů a zisku byla věnována pozornost v kapitole 3 Základní sou-
vislosti řízení nákladů, výnosů a zisku, v kapitole 4 Analýza odchylek mezi 
standardními a skutečnými hodnotami. Porovnejme proto nyní jen na jedno-
duchém příkladu rozdíl ve využití informace z kalkulace plných a variabil-
ních nákladů výkonu pro rozhodnutí o vyřazení ztrátového výrobku.

PŘÍKLAD 6.2

Předpokládejme, že podnik vyrábí dva výrobky, A a B. Cena A je 30 Kč, cena 
B je 15 Kč. Plné náklady výrobku A byly v minulém období 25 Kč, výrobku B 
16 Kč. Další rozšíření trhu výrobku A není možné a zároveň v nejbližší době 
není reálné, že by ztrátový výrobek B byl nahrazen jiným výrobkem. 
V minulém období bylo vyrobeno 10 000 ks výrobku A a 20 000 ks vý robku B. 
Analýzou nákladů je zjištěno, že variabilní nák lady výrobku A jsou 20 Kč, vý-
robku B 13 Kč, celkové fi xní náklady, které zajišťují výrobu výrobku A i B, jsou 
110 000 Kč.

Otázka k řešení
Rozhodněte, zda se vyplatí zastavit, či omezit výrobu ztrátového výrobku B.

Řešení
Při měření vlivu změny v objemu a struktuře prodávaných výkonů na výši 
zisku se využívají informace o rozlišení nákladů na variabilní a fi xní. Přínos 


