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Úlohy kalkulace

• podklad pro tvorbu ceny 

• posouzení ceny z hlediska rentability – míry zisku

• ocenění kalkulovanými náklady 

- rozpracovaná výroby

- sklad hotové výroby

- zmetky



Kalkulaci připadá úloha vytvářet cenu. 

Za základ je třeba brát plné náklady, protože žádný podnik není natrvalo ušetřen ohrožení 

existence, pokud jeho plné náklady nejsou kryty výnosem. Dohody o ceně, u kterých se zanedbá 

úplně nebo částečně krytí fixních nákladů, jsou nebezpečné.

Další úlohou je posouzení rentability výrobků. 

Pokud jsou ceny dané, je úkolem kalkulace zjistit, jaký zisk přináší jednotlivé odlitky. Toto je 

možné na základě srovnání vlastních nákladů a prodejní ceny a srovnáním výše příspěvků na 

krytí nákladů 

Úloha kalkulace při vytváření výrobního programu.

Při vytváření výrobního programu je nutno vědět, které odlitky mají díky ziskovosti přednost ve 

výrobě a odbytu.

Úlohy kalkulace nákladů:



Základní rozdělení kalkulací

• Kalkulace předběžná

Podklad pro tvorbu ceny a hodnocení rentability výrobků.

• Kalkulace následná

Srovnání predikce tvorby ceny a skutečně naběhlých nákladů v průběhu slévárenské výroby. 

Sledování přesnosti kalkulace.



Dělení kalkulací dle použitého typu kalkulačního vzorce

• Kalkulace přirážková

• Kalkulace s nákladovou sazbou



Kalkulace přirážková

Vl.N = náklady na přímý materiál + náklady na přímé mzdy * režie

Vl.N - úplné vlastní náklady  

Náklady celkem - náklady na přímý materiál

Režie = ------------------------------------------------------------------

Náklady na přímé mzdy



Schéma přirážkové kalkulace

materiálové náklady

(včetně nákladů na tekutý kov a jádrové a formovací směsi)

+ výrobní mzdy (VM)

+ výrobní režijní náklady (VRN)

+ zvláštní výrobní náklady

výrobní náklady (VN)

+ režijní náklady na vedení a odbyt (VP+O)

vlastní náklady (VIN)

+ zvláštní náklady odbytu

+ zisk

________________________________________

kalkulovaná prodejní cena



Kalkulace s nákladovou sazbou

Vl.N = náklady na přímý materiál + náklady na zpracování + náklady vedení a odbyt

Výrobní náklady = náklady na přímý materiál + náklady na zpracování

Výrobní náklady = ∑i norma spotřebyi * nákladová sazbai

norma spotřebyi  - norma spotřeby výrobního množství daného přímého materiálu

případně norma spotřeby výrobního množství či času stanovená 

v jednotkách ve kterých je normována daná výrobní operace

nákladová sazbai  - korunové ocenění jednotky, ve které je norma spotřeby stanovena



Schéma kalkulace s nákladovou sazbou

materiálové náklady

(včetně nákladů na tekutý kov a jádrové a formovací směsi)

+ výrobní náklady na operaci 1

+ výrobní náklady na operaci 2

+                ……

+ výrobní náklady na operaci n

výrobní náklady (VN)

+ režijní náklady na vedení a odbyt (VP+O)

vlastní náklady (VIN)

+ zvláštní náklady odbytu

+ zisk

________________________________________

kalkulovaná prodejní cena



Příklad přirážkové kalkulace
Odlitek z materiálu ČSN 422709 hrubá hmotnost 28 kg, surová hmotnost 12 kg

Název norma spotřeby náklad na jednotku celkem % režie celkem

ČSN 422709 40 kg 14,65 586

vrat 12 kg -7,23 -86,76 

Náklady na materiál 499,24

Ruční výroba jader 5 min 1,10 5,50 330 %    18,15 

Formování včetně lití a vytloukání 55 min 3,3 181,50        580 % 1052,70 

Cídění 23 min 1,66 38,18 303 % 115,69 

Náklady na zpracování 1186,54

Výrobní náklady I 1685,78

zmetkovitost 5 % 59,33 

Výrobní náklady II 1745,10

Režie vedení a prodeje 15 % 177,98 

Vlastní náklady 1923,08

Zisk 7 % 134,62 

Prodejní cena 2057,70

Prodejní cena/kg 73,49 



Příklad kalkulace s nákladovou sazbou
Odlitek z materiálu ČSN 422709 hrubá hmotnost 28 kg, surová hmotnost 12 kg

Název norma spotřeby nákladová sazba náklad celkem

ČSN 422709 40 14,65 586,00 

vrat 12 -7,23 -86,76 

Náklady na materiál 499,24

Ruční výroba jader 5 3,63 18,15 

Formování včetně lití a vytloukání 55 19,14 1052,70 

Cídění 23 5,03 115,69 

Náklady na zpracování 1186,54

Výrobní náklady I 1685,78

zmetkovitost 5 % 59,33 

Výrobní náklady II 1745,11 

Režie vedení plus odbyt 15 % 177,98 

Vlastní náklady 1923,09 

Zisk 7 % 134,62 

Prodejní cena 2057,70 

Prodejní cena/kg 73,49 



Přechod z přirážkové kalkulace na kalkulaci s nákladovou 

sazbou

Součet nákladů za dané období

Režie daného pracoviště = ----------------------------------------------------------------------- * 100

Mzdový náklad  

Součet nákladů za určité období

nákladová sazba daného =    ------------------------------------------------------------------

pracoviště                                       výkon v technických jednotkách 



Rozčlenění nákladové sazby na mzdovou, variabilní a fixní část

Nákladová sazba je měřítkem ekonomičnosti výroby.

náklad za určité období = mzdový náklad  + variabilní náklad + fixní náklad

mzdový náklad  + variabilní náklad + fixní náklad

nákladová sazbai =  ------------------------------------------------------------------

výkon v technických jednotkách 

mzdová část nákladové sazby – slouží k výpočtu hrubé mzdy

variabilní náklad – k posouzení vhodnosti výrobků a tvorbě ceny



Schéma kalkulace prodejní ceny odlitku

Uplatnění přirážky za dražší materiál a energii

Prodejní cena = úplné vlastní náklady + kalkulovaný zisk + MTZ + ETZ

MTZ = materiálová přirážka

MTZ = ceníková cena materiálu – báze pro kalkulaci

ETZ = energetická přirážka

ETZ = ceníková cena energie – báze pro kalkulaci


