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Controlling slévárenské výroby



Hlavním cílem zavedení controllingu je zvýšení transparentnosti ekonomiky 

společnosti.  Což v praxi znamená zprůhlednit  nákladový a kalkulační 

systém, jako relativně samostatný blok účetnictví, tak aby co nejvíce 

odpovídal technologickému vybavení slévárny. Nákladový a kalkulační 

systém musí jednoznačně odpovědět na tři základní otázky:

Jaké náklady vznikly ?

Kde náklady vznikly ?

Proč náklady vznikly ?

Účtování dle nákladových druhů

Účtování dle nákladových míst

Účtování dle nositelů nákladů

Základy controllingu



Controlling je třeba chápat jako systém, který musí zachytit všechny vzájemné

vazby mezi podnikovými subsystémy, musí analyzovat všechny hlavní a vedlejší

procesy uvnitř podniku, rozkrývat slabá místa těchto procesů, navrhnout opatření a

vytvořit nástroje pro jejich realizaci na všech hierarchických úrovních podniku.

BILANCE

Aktiva Pasíva

Stálá aktiva Vlastní kapitál

Oběžná aktiva Cizí kapitál

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Obchodní marže

Provozní hospodářský výsledek

Finanční hospodářský výsledek

Mimořádný hospodářský 

výsledek

ZISK / ZTRÁTY

ÚČTOVÁNÍ NÁKLADOVÝCH STŘEDISEK

Var. Fix. Celkem

Primární náklady

Sekundární náklady

Celkové náklady

ÚČTOVÁNÍ NOSITELŮ NÁKLADŮ

Výnosy

- Přímé náklady

- Variabilní náklady

Příspěvek na krytí I

- Náklady skupin výrobků

Příspěvek na krytí II

-Náklady int. jedn.

Hospodářský výsledek

Odchylka 

ceny

Odchylka 

množství

Odchylka 

vytíženosti

POMĚROVÉ UKAZATELE

- rentabilita

- likvidita

PYRAMIDÁLNÍ ROZKLAD

•

•

CASH – FLOW / HODNOTA

- provozní

- finanční

- investiční

CONTROLLING
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Prvním důležitým krokem vedoucím k objasnění základních principů controllingu je

začlenění nákladového a kalkulačního systému do ekonomického systému společnosti.

4. Manažerský informační systém

3. Controlling

2. Nákladový a kalkulační systém

• Metoda 

celkových 

nákladů

• Příspěvek na 

krytí

• Metoda 

nákladů 

obratu

• Analýza 

bodu zvratu

• Pružné 

rozpočty

Druhy nákladů

přímé náklady přímé přiřazení

nepřímé náklady

Nositelé nákladů

jednicové náklady

diferencované 

režijní přirážky

Základy controllingu

Nákladová místa

1. Vnitropodnikové účetnictví

pomocná 

nákladová místa

hlavní nákladová 

místa



Nákladový a kalkulační systém by měl být konstruován na bázi controllingu takovým 

způsobem, aby mohl v každodenní činnosti podniku fungovat jako nástroj pro kontrolu, 

řízení a především snižování nákladů.

Základním předpokladem pro kontrolu nákladů a vytvoření stálého tlaku na snižování 

nákladů je pravidelné a opakované porovnávání skutečných a plánovaných hodnot.  

Analýzu a vyhodnocování odchylek, jako součást nákladového systému, lze považovat 

za nejvýznamnější nástroj pro odhalení neefektivních činností a neefektivních míst ve 

výrobě.

V situaci, kdy jsou z nákladového a kalkulačního systému známy údaje o tom, kde - na 

jakých nákladových místech náklady vznikají a proč tomu tak je, lze prostřednictvím 

analýzy a vyhodnocování odchylek získat informace o tom, kde vznikají vícenáklady, v 

jaké výši a z jakých důvodů. Controlling umožňuje přijmout okamžitá adresná opatření 

pro zvýšení efektivity výroby a snížení nákladů.

Základy controllingu



Nákladové účetnictví je třeba chápat jako nezávislý druhý okruh účetnictví, který není

pouhým výkaznictvím pro různé externí příjemce informací, ale skutečným nástrojem pro

řízení. Nákladové účetnictví si zachovává vazbu na účetnictví finanční v podobě čerpání

informací o spotřebě nákladů; zpětně poskytuje informace pro ocenění dokončené a

nedokončené výroby.

Základy controllingu

Finanční účetnictví

Bilance

Výkaz zisku a ztrát

Cash flow

Nákladové druhy

Číslo Název Kč

50100 Spotřeba materiálu

51800 Ostatní služby

52400 Sociální pojištění

Celkem

Číslo Název Kč

50100 Spotřeba materiálu

51800 Ostatní služby

52400 Sociální pojištění

Celkem

Číslo Název Kč

50100 Spotřeba materiálu

51800 Ostatní služby

52400 Sociální pojištění

Celkem

Nákladové účetnictví

Nákladová střediska

Interní zakázky

Projekty

Výrobní zakázky

Kalkulace

Systém řízení výroby

Technologické postupy

Sledování výkonů

Sledování jakosti

Finanční úřad

Akcionáři

Banky

Management podniku

Odpovědné osoby

Motivace



Zavedení moderního nákladového a kalkulačního systému předpokládá provedení

dílčích úkolů, které umožní zachycení relevantních informací o nákladových událostech

a budou garancí přesných výstupů; jedná se o kontinuální proces, na jehož počátku

stojí analýza a výstupem je realizace navržených opatření.

Základy controllingu

• plánování

• skutečnost

• vyhodnocení

• analýza

• koncepce

• implementace

Nákladové 

druhy

Nákladová 

místa

Vztažné 

veličiny

Systém 

zúčtování

Nositelé 

nákladů

Kalkulace

Příspěvek 

na krytí



Při definování účetní osnovy musí být brány v potaz potřeby jak finančního, tak i

nákladového účetnictví, přičemž pro účely controllingu musí struktura účetní osnovy

splňovat požadavky na definování míry variability, rozlišení místa vzniku nákladů, jakož i

dalších faktorů.

Základy controllingu

Z hlediska věcného musí struktura

nákladových druhů odpovídat primární

spotřebě nákladů, aby nemohlo dojít k

jejich vzájemnému prolínání.

Jeden nákladový druh by neměl

zahrnovat náklady, které se chovají

jinak při změnách objemu výroby.

Je nutné respektovat, jakým

způsobem bude nákladový druh

přiřazen do kalkulace nákladů na

výrobek.

Jednotlivé analytické účty by měly

umožňovat kontrolu a rozbory podle

jednotlivých nákladových druhů na

úrovni účetní osnovy.

Z rozdělení nákladových druhů by

mělo být patrné, zda nabíhají na

středisko přímo jako primární náklad

(mzdy), nebo jako náklad sekundární

(od jiných středisek).

• osobní náklady

• materiálové náklady

• variabilní

• fixní

• přímé náklady

• nepřímé náklady

• dostatečně jemné

členění na úrovni

analytické evidence

• primární náklady

• sekundární náklady

Vztah k 

vnitropodnikovému 

zúčtování

Chování při změnách 

objemu výroby

Charakter spotřeby

Kontrola

Vznik z hlediska 

nákladových 

středisek

Struktura 

účetní 

osnovy, 

nákladové 

druhy



Základy controllingu

Kalkulovatelné náklady jsou všechny náklady, které mají vztah k výrobnímu procesu a byly bezprostředně

vyvolány působením výrobních prostředků za účelem zhotovení konečného produktu.

Nekalkulovatelné náklady nevstupují do vnitropodnikového účtetnictví, tzn. nejsou bezprostředně nutné k

zajištění výrobního procesu; musí být proto zahrnuty jako položky, které přímo ovlivňují pouze hospodářský

výsledek společnosti jako celku, nikoliv jednotlivou kalkulaci nositele nákladů. Tyto náklady nemají vztah k

výrobě, patří sem např. ztráty z finančních investic, tvorba rezerv, daně z příjmu. tato skupina není dále

analyzována v práci nákladového účetnictví.

Fixní náklady vznikají vždy ve stejné výši bez ohledu na velikost výroby. mezi typické fixní náklady patří

například odpisy, které se mění skokem (např. při koupi nového stroje). Fixní náklady jsou obvykle náklady

režijními, protože nejsou vyvolány výkonem, ale jsou způsobeny potřebami zachování provozní připravenosti.

Variabilní náklady jsou náklady závislé na velikosti produkce, jejich celková velikost se mění s počtem

vyrobených jednotek. Variabilní náklady se mohou měnit buď ve stejném poměru jako produkce (hovoříme o

proporcionálních nákladech) nebo rychleji než produkce (progresivní náklady), případně pomaleji než produkce

(degresivní náklady). U variabilních nákladů můžeme určit míru variability, kterou rozumíme podíl variabilních

nákladů na celkových nákladech při dané produkci.

Přímé náklady se přiřazují bezprostředně na nositele nákladů (spotřeba materiálu). Náklady je možné přesně

přiřadit jednotlivým nositelům nákladů. Projevují se také jako mimořádné náklady výroby (např. určitý nástroj

může být využit jen na jednu zakázku) nebo mimořádné náklady odbytu (např. náklady na balení, provize

zástupců).

Nepřímé náklady nelze přiřazovat jednotlivým výkonům bezprostředně a to zejména proto, že jsou

vynakládány společně na více druhů výkonů. na jednotlivé nositele nákladů se musí proto rozvrhovat při

uplatnění odpovídajících postupů, jako nepřímé metody přičítání nákladů (prostřednictvím nákladových

středisek).



Základy controllingu

• sledování hospodárnosti výroby

• řešení dispozičních úkolů

• vytváření výrobního programu a řízení prodeje

• plánování zisku, kontrola výsledků a analýza výsledků

Úlohy kontroly nákladů:

Splnění těchto úloh je podmíněno zavedením účtování variabilních nákladů a 

sledováním příspěvku na krytí nákladů.



Kalkulace nákladů na výrobek tvoří jeden z nejdůležitějších prvků nákladového a 

kalkulačního systému; správná a včasná informace o tom, jaké náklady bude nutné 

vynaložit v souvislosti s výrobou určitého produktu pak představuje výchozí bod pro 

rozhodování o tvorbě výrobního programu.

Má-li kalkulace nákladů sloužit jako podklad pro rozhodování, musí poskytovat 

informace nejen o celkových nákladech, které jsou spojeny s produkcí výrobků, ale také 

o nákladech variabilních, jenž jsou vynaloženy pouze pokud je daný nositel nákladů 

vyráběn.

Konstrukce kalkulace na bázi variabilních nákladů umožňuje stanovit pro každý výrobek 

příspěvek na krytí jako rozdíl mezi prodejní cenou a celkovými variabilními náklady 

produktu.

Příspěvek na úhradu (krytí nákladů) je pak nutné považovat, v návaznosti na informace o 

kapacitním vytížení, za základní nástroj pro stanovení sortimentní politiky společnosti.

Kalkulace nákladů



Vlastní náklady, které se srovnávají s prodejní cenou, zahrnují kromě přímo zúčtovatelných variabilních 

(dílčích nebo mezních) nákladů také příslušnou část fixních nákladů, tedy náklady na výrobní 

připravenost.

Rozdělení fixních nákladů na jednotlivé odlitky je velmi problematické, protože mezi časově závislými 

náklady a vyrobeným množstvím neexistují žádné pevné vztahy. Metody vyvinuté k tomuto účelu 

představují vždy svévolné rozdělení bloku fixních nákladů a nepřipouští přesný přepočet na jednotku 

výtěžnosti.

Proto je nutné fixní náklady vyčlenit.

Kalkulace nákladů

Posouzení ceny na základě účtování plných nákladů

Kritériem pro optimalizaci řízení výroby a pro tvorbu zisku je pouze výpočet brutto zisku z rozdílu mezi 

cenou odlitku a dílčími náklady. Výpočet příspěvku na krytí nákladů. Pokud se vyskytnou problémy, pro 

který odlitek se rozhodnout, dává se v zásadě přednost výrobku, který přináší vyšší brutto zisk (PKN). 

Tyto výrobky přispívají do velké míry ke krytí fixních nákladů a k vytvoření (netto) zisku. Pro tyto 

výpočty s dílčími náklady a prodejními cenami popř. tržbami se zažil pojem "výpočet s příspěvkem na 

krytí".

Při kalkulaci je nutno zohlednit jak úplné náklady tak náklady variabilní. Příspěvek ke krytí nákladů je

jediné správné kritérium k posouzení výrobku z hlediska rentability pro výrobu a odbyt.

Pokud se v dílčí oblasti vyskytne úzké místo, nebo jsou v celém závodě vyčerpány rezervy kapacity, 

pak není absolutní výše brutto zisku na kus měřítkem pro úspěšnost odlitku. Mnohem více je nutno 

dát ve výrobě a v prodeji přednost odlitkům, u kterých je brutto zisk vztažený na jednotku výkonu 

nedostatkové kapacity nebo příspěvek ke krytí na kus největší.



Příspěvek na krytí, jako rozdíl mezi variabilními náklady a cenou produktu, představuje 

základní kritérium pro rozhodování o přijetí či odmítnutí nové zakázky, přičemž výrobní 

kapacity společnosti mohou působit jako omezující faktor.

Kalkulace nákladů
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Nákladová sazba

Získání plných a dílčích nákladových sazeb

Kalkulace dílčích-variabilních nákladů je nutná pro posouzení ceny a kalkulace plných 

nákladů (UVN) pro tvorbu ceny. 

Proto se počítají jak dílčí-variabilní tak úplné nákladové sazby.

Stanovení proporcionální přirážky nákladů na vedení a odbyt na základě variabilních 

výrobních nákladů: 

Jednicové materiálové náklady:

kovové vsázkové materiály 1537,0 TKč

formovací a jádrové směsi 435,7 TKč

exo a izo materiál         42,4 TKč

Výrobní náklady proporcionálně:

tavírna 908,1 TKč

jaderna 664,8 TKč

formovna 2718,5 TKč

čistírna 1215,6 TKč

modelárna - vyčleněno 37,4 TKč

Výrobní náklady proporcionálně 7559,5 TKč = 100%

Vedení podniku a odbyt proporcionálně 279,9 TKč = 3,7%



Nákladová sazba

Kalkulace dílčích nákladů (kombinace plných a dílčích nákladových sazeb)

Posouzení ziskovosti jednotlivých 

druhů výrobků předpokládá existenci 

prodejních cen. 

Doporučujeme proto provádět kalkulaci 

jako kombinaci výpočtu plných a 

dílčích - variabilních nákladů.

plné dílčí

náklady náklady

celkem prop. Kč Kč

1. Materiál

 25,0 kg hmotnost kusu 60,56 52,36 15,14 13,09

 7,5 kg vtoky atd. 31,16 22,96 2,33 1,72

2. Výroba jádra

 15 l jádrové prysk. směsi na syrovo 15,32 15,32 2,29 2,29

 10 min výrobní čas 1,23 0,91 12,3 9,1

3. Výroba formy

 110 l formovací směsi na syrovo 8,84 8,84 9,72 9,72

 20 min výrobní čas 2,05 1,4 41 28

4. Čištění

 15 min. výrobní čas 1,17 0,83 17,55 12,45

 mezisoučet 100,33 76,37

5. Zmetky 5% 5% 5,01 3,81

 ./. dobropis za materiál 29,4 29,4 0,36 0,36

6. Výrobní náklady 104,98 79,82

7. Režijní náklady na vedení a odbyt 11,40% 3,70% 11,96 2,95

8. Vlastní náklady (bez zvláštních nákladů) 116,94 82,77

9. Zvláštní náklady odbytu:

 Zákaznické zmetky (% z prodejní ceny) 3% 3% 4,12 4,12

 Skonto zákazníka (% z prodejní ceny) 2% 2% 2,75 2,75

10. Netto/brutto zisk (% z prodejní ceny) 10% -35% 13,76 47,93

11. Prodejní cena (cílová cena) ze závodu 137,57 137,57

kalkulační sazba

Kč/ jednotka

Kombinace účtování dílčích a 

plných nákladů při kalkulaci odlitku

Příspěvek ke krytí je jediné správné 

kritérium při volbě výrobku z hlediska 

rentability pro výrobu a odbyt.



Rozdělení fixních nákladů je velmi problematické.

Mezi těmito náklady závislými na kalendářním období a příspěvkem z výroby neexistují 

totiž žádné kvantitativní vztahy. Metody, které za tímto účelem byly vyvinuty, představují 

vždy libovolné rozdělení bloku fixních nákladů a nepřipouští žádný konečný přepočet na 

jednotku výtěžnosti. Vyčlenění fixních nákladů při účtování podle nositelů nákladů je 

proto pro posouzení ceny logickým důsledkem. 

Výběr vhodných výrobků

Výběr vhodných výrobků z hlediska zisku

Pouze s pomocí brutto zisku - příspěvku ke krytí nákladů, který se vypočítá jako rozdíl 

mezi prodejní cenou výrobku a mezními (variabilními či dílčími náklady), získáme 

z hlediska rentability přesné kritérium pro řízení výroby a prodeje za účelem 

optimálního zisku.



Schéma představuje periodické plné 

náklady a tržby pro různá prodaná 

množství. Zatímco přímka výnosu 

začíná na nulovém bodě systému 

souřadnic, začínají náklady nad 

nulovým bodem na ose y. Neboť i při 

zaměstnanosti 0 nabíhají fixní 

náklady připravenosti k výrobě. 

Výběr vhodných výrobků

Sledování plných nákladů (analýza netto zisku)
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Křivky pro tržbu a (dílčí) náklady

začínají v nulovém bodě a lineárně

narůstají. Na rozdíl od sledování 

plných nákladů lze určit takové 

množství k prodeji, u kterého výnos 

právě kryje plné náklady (break-even-

point) nebo jinak řečeno, u kterého 

brutto zisk kryje fixní náklady. 

Výběr vhodných výrobků

Sledování dílčích nákladů (analýza brutto zisku)
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Při sledování nákladů na kus jsou 

výnos a náklady konstantní veličiny, 

čímž je umožněno plánování nákladů
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Jako kritérium pro výběr vhodného výrobku z hlediska zisku  slouží brutto zisk neboli

příspěvek ke krytí nákladů na kus. Předpokladem je, že podnik má ve všech  stupních 

výroby k dispozici volné kapacity. Pro všechny  výrobky  stávajícího  výrobního  

programu  se provede  kalkulace dílčích nákladů a srovná se s prodejními cenami.  Při 

následující analýze brutto zisku se seřadí částky  brutto zisku podle pořadí. Na začátku 

jsou uvedeny výrobky  s nejvyššími brutto zisky na kus. 

Výběr vhodných výrobků

Výběr vhodného výrobku z hlediska zisku při volné kapacitě

Pokud vzniknou problémy v rozhodování mezi několika druhy výrobků, tak je nutno dát 

ve výrobě i prodeji vždy přednost výrobkům s vyšším  brutto ziskem.



Slévárny jsou v určitém časovém období opakovaně vystaveny  změně vytíženosti. Při 

velmi  dobré situaci se  zakázkami je nutno již při minimálním rozšíření výroby  počítat 

s nedostatkem kapacity. Tyto situace nutí vybrat výrobky, které jsou z hlediska zisku 

výhodnější. Pokud jsou  rezervy v kapacitě vyčerpány, není již absolutní výše  brutto 

zisku na kus správným měřítkem pro úspěšnost druhu  výrobku.

Výběr vhodných výrobků

Výběr vhodného výrobku z hlediska zisku při nedostatečné kapacitě

Je nutno dát přednost těm výrobkům, u kterých je  největší brutto zisk/kus vztažený na 

jednotku výkonu  nedostatkové kapacity.

Tato sazba brutto zisku nebo-li  sazba brutto výsledku pro nedostatkovou jednotku 

výkonu se  stává  kritériem pro  optimalizaci výrobního programu  z hlediska zisku. 

Opět seřadíme výrobky, které musí projít  úzkým místem, podle dosažené výše 

specifické sazby brutto  zisku. Výrobky s nejvyšším brutto ziskem na vztažnou  

jednotku nedostatkové kapacity je nutno ve výrobě a při  prodeji obzvlášť podporovat. 



Výběr vhodných výrobků

Výběr vhodného výrobku z hlediska zisku při nedostatečné kapacitě

Situace  úzkých  míst  je  obzvlášť často způsobena  nedostatkem  pracovních sil.  

Kritériem pro porovnání  ziskovosti je pak pracovní doba. V první fázi jsou ve  většině

podniku poměry takové, že se nedostatek pracovních  sil projeví více méně v jednotlivých 

střediskách nebo  pracovních skupinách. V těchto případech je nutno velmi  zvažovat  

odpovídající pracovní  dobu. Například  při  nedostatku formířů je nutno zohlednit pouze 

výrobní čas  pro formování. V této situaci úzkého místa by pak byly  z hlediska ziskovosti 

ty odlitky nejvhodnější, které mají  nejvyšší brutto zisk na hodinu nebo minutu formování. 
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Příklad pro analýzu brutto zisku v situaci úzkého místa

Velká konjunktura je doprovázena většinou tím, že je obecný  nedostatek pracovních sil. V takových 

situacích se dostane  velmi snadno do úzkého místa celý podnik. Sazba brutto  zisku jedné části 

kapacity pak už jako kritérium pro  úspěšnost nestačí. Je nutno najít jednotné měřítko výkonu,  na které 

je možno vztáhnout brutto zisk na kus. Jako  společný jmenovatel je k tomu účelu vhodná výrobní doba 

pro  jednotlivé operace formování - lití - vytloukání - výroba  jader - čištění (popř. další stupně výroby).



Kontrola podniku

• skutečné náklady předchozího výrobního časového období

• normativní náklady

• plánované náklady

V rámci vnitropodnikového srovnání nákladů  a výkonů jsou to:

Kontrolovat v podniku stupně hospodárnosti výkonů můžeme především pomocí kontroly 

nákladů, která vychází zpravidla z podnikového účetnictví.  

Náklady zjištěné za určité časové období udávají však pouze  výši spotřebovaného zboží a 

služeb v průběhu výroby.  Nejsou  zdaleka  ještě  samy  o  sobě  měřítkem pro  

vnitropodnikovou hospodárnost. K tomu je zapotřebí ještě  měřítek, které by umožňovaly 

posoudit skutečné náklady za  výrobní období. 

KONTROLA PODNIKU NA ZÁKLADĚ SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ



Kontrola podniku

Příklad:

a) Zjistit skutečné náklady za účetní období a změřit odpovídající skutečnou vytíženost. Např.: 

tavírna - 800 t tekutého kovu. 

b) Upravit náklady podle skutečného stupně zaměstnanosti. Např.: Pokud je základem pro srovnání 

nákladů vytíženost 1000 t tekutého kovu, musí být odpovídající skutečné náklady pro srovnání 

upraveny (faktorem 0,8). 

c) Vypočítat odchylku (v absolutní hodnotě) mezi srovnávanými a skutečnými náklady a analyzovat 

odchylku.

Jestliže chceme místo odchylek v nákladových sazbách - jak bylo popsáno výše - zjistit 

absolutní odchylky, vynásobíme nákladové sazby srovnávaného období, např. za jeden 

měsíc, se skutečnou zaměstnaností za poslední měsíc a výsledky srovnáme s 

absolutními součty skutečných nákladů posuzovaného posledního měsíce. 

Vnitropodniková kontrola hospodárnosti se provádí v systému účtování skutečných nákladů

pomocí časového srovnání. U tohoto srovnání skutečných nákladů se skutečnými náklady 

se srovnávají náklady podle nákladových druhů a nákladových míst na příslušnou vztažnou 

jednotku za to časové období, které chceme posoudit

Výpočet skutečných nákladů 



Kontrola podniku

Příčiny odchylek není snadné zjistit, ale je to nezbytné pro zjištění slabých míst v rámci 

slévárenské výroby. To by bylo možné teprve tehdy, kdyby se podařilo celkovou odchylku 

rozdělit na tři nejdůležitější druhy - pokud se však jedná o krátké časové období, může se 

jednat také o náhodné jevy, které nedávají popud k zvláštním opatřením.

Výpočet skutečných nákladů 

1. Odchylka v ceně

2. Odchylka ve vytíženosti

3. Odchylka ve spotřebě

Srovnání ukáže, zda sledovaná nákladová místa pracovala ve srovnání s uplynulým 

srovnávaným obdobím hospodárněji nebo méně hospodárně - za působení všech, to 

znamená vnitro- a mimopodnikových faktorů ovlivňujících náklady.



Kontrola podniku

Mezi výpočtem skutečných a plánovaných nákladů jsou normativní náklady. Normují ceny 

pro spotřební zboží pořizované z venku, nákladové sazby pro vnitropodnikové výkony a - co 

je typické pouze pro normativní náklady - režijní přirážky pro výkony určené na prodej. Tento 

systém výpočtu nákladů se již dávno velmi rozšířil, a sice v souvislosti s účtováním nákladů

na kus. 

Účtování normativních nákladů 

Pevný výpočet normativní nákladů

Přípravné práce začínají stanovením statistik skutečných nákladů podle nákladových druhů

a nákladových míst. Statistika skutečných nákladů udává pro dané nákladové místo roční 

součty všech primárních a sekundárních nákladových druhů a příslušné množství vztažné 

veličiny 

Na základě statistiky skutečných nákladů se v dalším kroku vypracuje výpočetní formulář

pro normativní náklady. Za tímto účelem je nutno - při měsíčním účtování - roční součty 

nákladových druhů dělit dvanácti. 

Lze ještě provést korektury v tom smyslu, že normativní náklady se upravují podle 

současných nebo v budoucnu očekávaných změn nákladů (aktualizované střední hodnoty). 

Přitom se skutečné náklady předchozích období přepočítají tak, jako kdyby vznikly v nových 

poměrech. Nakonec se dělí dvanácti rovněž roční množství vztažné veličiny na dané 

nákladové místo. Výsledná průměrná neboli normativní zaměstnanost je = 100 %.



Kontrola podniku

Vztažná veličina: norma

Tekutý kov 200000kg

Stupeň zaměstnanosti 100%

Nákladové druhy normativní srovnávané skutečné odchylka

1. Mzdy za opravy 1144 915 1020 105

2. Jiné režijní mzdy 5366 4293 4816 523

3. Přirážky za práci přesčas 95 76 0 -76

4. Mzdy za svátky a dovolenou 1123 898 1007 109

5. Náhrada mezd (nemocenské) 727 582 652 70

6. Jiné tarifem stanovené mzdové n. 364 291 326 35

7. Platy 2250 1800 2250 450

8. Zákonné sociální dávky 1660 1328 1511 183

9. Dobrovolné sociální dávky 332 266 302 36

10. Paliva 23065 18452 18739 341

11. Elektřina, plyn, voda 1335 1068 1325 257

12. Režijní, materiálové náklady 1890 1512 1720 208

13. Materiál na opravy, cizí opravy 3600 2880 2915 35

14. Daně, odvody, příspěvky 102 82 98 16

15. Různé režijní náklady 1167 934 1015 81

16. Kalkulované úroky (účetní) 2934 2347 2934 587

17. Kalkulované odpisy (účetní) 5330 4264 5330 1066

18. Pozemky a budovy 4708 3766 4708 942

19. Opravárenská dílna 2491 1993 2813 820

20. Sociální služby, péče o zaměstn. 670 536 670 134

21. Laboratoř 3428 2742 3435 693

22. Vnitropodniková doprava 2010 1608 1720 112

23. Vedení provozu 983 786 983 197

24. Celkové náklady na tavení 66774 53419 60343 6924

160000kg

80%

skutečnost
Nyní se může provést měsíční 

srovnání normativních nákladů se 

skutečnými. 

Za tímto účelem se u normativní 

zaměstnanosti měří nejdříve skutečná 

zaměstnanost nebo skutečná vztažná 

veličina. 

V číselném příkladu (tabulka) 

odpovídá skutečná vztažná veličina 

160 t stupni zaměstnanosti 80 %. 

Podle toho se pak musí pozměnit 

normativní náklady odpovídající 100-

procentnímu stupni zaměstnanosti. 

Tzn. pro tento praktický příklad: 

Průměrné náklady uvedené ve 

výpočtovém listu normativních 

nákladů se vynásobí faktorem 0,8 a 

výsledky se srovnají se skutečnými 

náklady.

Srovnání pevných normativních nákladů, znázorněno 

na příkladu nákladů na tavení

Pevný výpočet normativní nákladů



Kontrola podniku

Pružný výpočet normativních nákladů

Ze zkušenosti má faktor zaměstnanosti, který ovlivňuje stanovení nákladů, zpravidla velký 

vliv na vznik odchylek nebo nedočerpání či překročení nákladů.

Proto spočívá další krok ve vývoji normativního účtování nákladů v tom, že se celková 

odchylka rozdělí na dvě části, ze kterých jedna se týká výlučně kolísání zaměstnanosti, 

zatímco zbývající část představuje odchylku ve spotřebě.

Aby bylo možné toto rozdělení provést, je nutné rozdělit náklady na fixní a variabilní část a 

zahrnout je do průběžného účtování. Pouze takto je možné srovnat měsíčně skutečné 

náklady s normativními, které jsou pak přizpůsobeny kolísání zaměstnanosti.

Pouze takto je možné srovnat měsíčně skutečné náklady s normativními, které jsou pak 

přizpůsobeny kolísání zaměstnanosti.



Kontrola podniku

Pružný výpočet normativních nákladů

Odchylky, které vyplývají ze 

srovnání normativních a 

skutečných nákladů jsou - za 

předpokladu izolace cenových 

vlivů - čisté odchylky ve 

spotřebě, které nadto poskytují 

informace o tom, zda zkoumané 

nákladové místo "tavírna" 

pracovalo hospodárněji nebo 

méně hospodárně, než byl 

průměr za uplynulý rok.

Stanovení normativních nákladů

pro srovnání nákladů u 

pružného normativního účtování 

se provádí takto: Průměrné 

variabilní náklady vykázané u 

účtování normativních nákladů

se násobí 0,8 a k výsledku se 

přičtou fixní náklady v plné výši. 

Vztažná veličina:

Tekutý kov

Stupeň zaměstnanosti

Nákladové druhy

fixní var. norma-

tivní

srovná-

vané

skutečné odchyl-

ka

1. Mzdy za opravy 221 923 1020 959 1020 61

2. Jiné režijní mzdy 821 4545 5366 4457 4816 359

3. Přirážky za práci přesčas - 95 95 76 0 -76

4. Mzdy za svátky a dovolenou 180 934 1123 934 1007 73

5. Náhrada mezd (nemocenské) 83 644 727 598 652 54

6. Jiné tarifem stanovené mzdové n. 58 306 364 303 326 23

7. Platy 2250 - 2250 2250 2250 0

8. Zákonné sociální dávky 542 1118 1660 1436 1511 75

9. Dobrovolné sociální dávky 108 224 332 287 302 15

10. Paliva 5251 17814 23065 19502 18793 -709

11. Elektřina, plyn, voda 139 1196 1335 1096 1325 229

12. Režijní, materiálové náklady 260 1630 1890 1564 1720 156

13. Materiál na opravy, cizí opravy 952 2648 3600 3070 2915 -155

14. Daně, odvody, příspěvky 83 19 102 98 98 0

15. Různé režijní náklady 1096 71 1167 1153 1015 -138

16. Kalkulované úroky (účetní) 2934 - 2934 2934 2934 0

17. Kalkulované odpisy (účetní) 2961 2369 5330 4856 4856 0

18. Pozemky a budovy 4708 - 4708 4708 4708 0

19. Opravárenská dílna 492 1999 2491 2091 2813 722

20. Sociální služby, péče o zaměstn. 670 - 670 670 670 0

21. Laboratoř 3385 43 3428 3419 3435 16

22. Vnitropodniková doprava 342 1668 2010 1576 1720 44

23. Vedení provozu 983 - 983 983 983 0

24. Celkové náklady na tavení 28519 38255 66774 59120 59869 749

norma skutečnost

200000kg 160000kg

80%

normativní náklady skutečnost



Kontrola podniku

Výpočet plánovitých nákladů

Začíná to obvykle již ve vedení podniku. "Pouze málo podniků má takové vedení, které 

je v oblasti výpočtu nákladů tak zběhlé a tak pružné, že přizpůsobuje sledování 

nákladů nejnovějšímu stupni vývoje. Většina vedení podniku se staví vůči novým 

formám vývoje výpočtu nákladů skepticky a zdrženlivě. Nejdříve očekávají, jaké 

zkušenosti budou mít jiné podniky a nemají odvahu k tomu, aby byli v oblasti nákladů

pionýry."

Další stupeň ve vývoji systému výpočtu nákladů představuje výpočet plánovitých nákladů. 

Představuje vývojovou formu, která nejlépe vyhovuje kontrole nákladů. Stanovením 

plánovitých nákladů se vytváří ideální měřítka, která ve výpočtu skutečných a normativních 

nákladů neexistují, a s jejichž pomocí lze přesně změřit hospodárnost. Kromě toho 

umožňuje výpočet plánovitých nákladů izolovaně sledovat jednotlivé veličiny ovlivňující 

náklady, a odhalit tak zdroje zisku a ztrát.



Díky propracovanému systému vnitropodnikového účetnictví je moderní nákladový a

kalkulační systém schopen přesně identifikovat bloky tzv. sekundárních nákladů dle

jednotlivých nákladových středisek uvnitř společnosti a návazně pak stanovit

specifické kalkulační sazby pro jednotlivé vztažné veličiny na bázi skutečných nákladů

pro sledované období.

Základní filosofie nákladového a kalkulačního systému

Tímto postupem lze tak získat neobyčejně širokou škálu možností hodnocení odchylek; management

společnosti tak dostává do rukou controlling jako mimořádně účinný nástroj pro řízení ekonomiky

společnosti.

Přepočtený plán SkutečnostPlán

nepřímé náklady

NS  Název  VV  KS  Spotř. VV  Spotř. Kč. 

----- -------- -------- ---------- --------

Skutečná spotřeba Skutečná cena

Předem 

stanovený tarif

Skutečná 

spotřeba

přímé náklady

Název  MJ  Kč/MJ  Spotř. MJ  Spotř. Kč. 

-------- ---- -------- ---------- --------

nepřímé náklady

NS  Název  VV  KS  Spotř. VV  Spotř. Kč. 

----- -------- -------- ---------- --------

přímé náklady

Název  MJ  Kč/MJ  Spotř. MJ  Spotř. Kč. 

-------- ---- -------- ---------- --------

nepřímé náklady

NS  Název  VV  KS  Spotř. VV  Spotř. Kč. 

----- -------- -------- ---------- --------

Skutečná spotřeba Skutečná cena

Skutečný tarif
Skutečná 

spotřeba

přímé náklady

Název  MJ  Kč/MJ  Spotř. MJ  Spotř. Kč. 

-------- ---- -------- ---------- --------

vyhodnocování odchylek



Nákladové druhy

Kalkulační náklady nahrazují vybrané nákladové druhy z finančního účetnictví tak, aby byl

vytvořen reálný obraz nákladů na nositele nákladů. Představují dodatečné náklady v tom

smyslu, že jimi vyjádřená hodnotová spotřeba není ve finančním účetnictví vykazována buď

vůbec, nebo v jiné výši a není možné provést exaktní přiřazení těchto nákladů na nákladová

střediska nebo nositele nákladů. Jako příklad kalkulačních nákladů můžeme uvést např.

kalkulační úroky a kalkulační odpisy.

Nákladové druhy s časovým rozlišením jsou náklady, které zabezpečují rozložení okamžité

spotřeby z pohledu účetního do delšího časového období. Jedná se např. o nepřímé náklady

jako nájemné, ochranné pomůcky apod.

Nákladové druhy s technickou jednotkou jsou náklady u kterých je vhodné kromě finančního

vyjádření uvést také fyzickou jednotku spotřeby, eventuálně výkonu.

Primární druhy nákladů jsou takové druhy, které spotřebu surovin, režijního materiálu,

pracovních výkonů a služeb, které podnik odebírá zvenčí.

Sekundární druhy nákladů jsou ty druhy nákladů, které představují peněžní ekvivalent

spotřeby vnitropodnikových výkonů (vztažné veličiny). Jsou to výkony, které podnik uskutečňuje

a spotřebovává uvnitř, jako např. údržba, opravy, stroje, elektrická energie, pára aj.



Dle podnikových funkcí a odpovědnostních okruhů nákladových středisek je možné

rozlišit střediska pomocná a hlavní; kritériem pro členění je potom vztah střediska k

výrobnímu procesu, resp. zakázce.

Nákladová střediska

Pomocná nákladová střediska Hlavní nákladová střediska

• pomocná nákladová střediska mají obslužný

charakter a jejich primární úlohou je vytvořit

podmínky pro plynulý chod výroby

• činnost pomocných nákladových středisek je

zaměřena interně; většina výkonů je směrována

ostatním pomocným nebo hlavním střediskům

• pomocná nákladová střediska se podílejí na

realizaci zakázky jen výjimečně, většinou v

případech jejich nedostatečné vytíženosti pro

interní výrobu

• klasický případ pomocných středisek představují

střediska údržby, energetiky, dopravy apod.

• hlavní nákladová střediska se přímo podílejí na

výrobním procesu, popřípadě zabezpečují

hospodaření s materiálem, správu a odbyt

• výkony hlavních nákladových středisek jsou

potom přeúčtovány do příslušné zakázky,

výjimečně na některé pomocné středisko

• hlavní nákladová střediska je možné dále

klasifikovat na:

 výrobní nákladová střediska

 materiálová nákladová střediska

 správní nákladová střediska

 odbytová nákladová střediska



Problematika nákladových středisek bezprostředně navazuje v controllingu na účetnictví 

nákladových druhů. Cílem účetnictví nákladových středisek je zjemnění globální přirážky 

režijních nákladů na nositele nákladů, která může být uplatněna pouze za podmínky, 

existuje-li proporcionalita mezi jednicovými a režijními náklady, což se v praxi vyskytuje 

pouze ojediněle.

Zjemnění globální přirážky může být dosaženo pouze za předpokladu, že existuje 

dostatečně podrobná struktura elementárních jednotek (nákladových středisek) s jasným 

stanovením vztahů mezi definovanými prvky systému.

Základní ekonomická struktura musí umožňovat:

Nákladová střediska

• Zachycení nákladů na místě vzniku a dle příčiny vzniku tak, aby každý vedoucí

střediska mohl náklady jeho střediska vyhodnocovat a nést zodpovědnost za jejich

vynaložení

• Zvýšení přesnosti / zavedení kalkulačních postupů a to jak na úrovni skutečných

kalkulací (v prvním kroku), tak plánovaných kalkulací

• Definování úzkých míst ve výrobě, jakož i kontrolních míst s dopadem do řízení výroby

a sledování a využívání vytížení / kapacity nákladových středisek s cílem zvýšení

efektivnosti výroby

• Zavedení motivačních prvků a odpovědnosti na úrovni základních ekonomických

jednotek společnosti



V první fázi zúčtování probíhá zúčtování mezi pomocnými nákladovými středisky,

přičemž stanovení kalkulačních sazeb může proběhnout na základě jedné ze tří

základních metod, a sice na základě nástavbového, stupňového a rovnicového postupu.

Vnitropodnikové zúčtování

Nástavbový postup

Nástavbový postup

Nástavbový postup

celkové primární nepřímé náklady pomocného střediska

+

celkové sekundární náklady přeúčtované na toto středisko z předchozích pomocných středisek 

předávajících mu výkony

=

celkové výkony pomocného střediska předané hlavním střediskům a pomocným střediskům

x

kalkulační sazba pomocného střediska

celkové primární nepřímé náklady pomocného střediska

+

celkové sekundární náklady přeúčtované na toto středisko z předchozích pomocných středisek

=

veškeré výkony pomocného střediska předané hlavním střediskům a výkony tohoto střediska 

ještě nezúčtované pomocným střediskům

x

kalkulační sazba pomocného střediska

celkové primární nepřímé náklady pomocného střediska

=

veškeré výkony pomocného střediska předané hlavním střediskům

x

kalkulační sazba pomocného střediska



Systematiku přeúčtování nákladů je potom možné rozdělit na dvě fáze a sice na

zúčtování mezi pomocnými nákladovými středisky (fáze I) a na zúčtování mezi hlavními

středisky a výrobky (fáze II).

Vnitropodnikové zúčtování

Pomocná NS

_____________________

Pomocná nákladová

střediska přenášejí své

náklady na jiná nákladová

střediska; mohou mít také

charakter sběrných, resp.

společných středisek.

Hlavní NS

_____________________

Hlavní nákladová střediska

se přímo účastní produkce,

správy, odbytu a jejich

náklady jsou rozklíčovány

přímo na nositele nákladů.

Nositelé 

nákladů
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režijních nákladů

Kalkulační sazba nákladového střediska j =  ———————————————————

množství vztažných veličin nákl. stř. j

Vlastní přeúčtování nákladů mezi hlavními středisky a nositeli nákladů, které je

matematicky jednodušší než střediskové přeúčtování, se uskutečňuje pomocí

kalkulačních sazeb, které lze získat na základě následujícího vzorce.



Rozpočet režijních nákladů střediska je jedním z nástrojů hodnotového řízení všech 

druhů středisek. Představuje základní a podrobný dokument, který slouží k řízení 

elementární jednotky systému a k vymezení odpovědnosti za vznik nákladů na 

nákladovém středisku.

Rozpočet režijních nákladů zahrnuje sumu nákladů, které může středisko spotřebovat z 

hlediska plnění cílů podniku jako celku v oblasti finančního hospodaření.

Pro kontrolu režijních nákladů je nutné srovnávat skutečné náklady s rozpočtovanými 

pro každé samostatně hospodařící středisko. Skutečné náklady musí být srovnávány s 

rozpočtovanými i pro skutečnou úroveň výroby, přičemž rozpočtové náklady lze odvodit 

buď z pevného nebo z pružného (flexibilního) rozpočtu.

Pevný rozpočet představuje takový rozpočet, kde je plánem určené využití kapacity jako 

v podstatě jedna varianta. je určen ke srovnávání se skutečnou režií a během 

rozpočetního období se nemění.

Pevné rozpočty se nehodí pro operativní řízení výroby, ale lze je využít při sestavování 

rozpočtů pro hlavní správní střediska a střediska s pevnou vazbou (např. budovy). 

Využití jejich kapacity nemá souvislost s eventuálními změnami v objemu produkce ve 

výrobních střediscích (objem výroby nemá vliv na výši nákladů).

Pružné rozpočty



Plánované náklady, definice příspěvku na úhradu, zisk a tržní cena jsou základními 

kritérii pro stanovení obchodní politiky pro daný sortiment výrobků ve společnosti. Aby 

bylo možné využít controlling jako motivační nástroj, je třeba jednoznačně vymezit 

oblasti odpovědnosti za vybraná kritéria.

Plánování

Veškeré náklady vynaložené

na výrobu produktu bez

nákladů vznikajících na

odbytových střediscích.

Přímé náklady

Výrobní režijní náklady fixní

Výrobní režijní náklady variabilní

Správní náklady

Materiálové náklady

Výroba, správa a 

zásobování
Prodejci

Fixní náklady

Variabilní náklady

Celkové náklady

Příspěvek na úhradu

Zisk

Příspěvek odbytového střediska

Odpovědnost za tyto náklady má

vedoucí jednotlivých nákladových

středisek.
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Účtování na nositele nákladů (výrobek či zakázku) vyžaduje jednoznačné definování 

nositelů nákladů vzhledem k činnostem společnosti. je třeba vytvořit takové skupiny 

nositelů nákladů, které mají homogenní strukturu a umožňují sledování nákladů ve 

výrobě i hodnocení celkové rentability společnosti.

Účtování nositelů nákladů na jeden kus (kalkulaci) lze poté rozčlenit do níže uvedených 

kroků:

Nositelé nákladů a kalkulace

• Přeúčtování přímých nákladů (materiálových, mzdových i ostatních) přímo do

příslušných zakázek, které vyvolání přímých nákladů způsobily; současně je nezbytné

sledovat efektivitu hospodaření s přímým materiálem (nejlépe dle pracovišť) pro účely

motivace a kontroly.

• Přeúčtování celkových (primárních a sekundárních) nákladů hlavních středisek na

nositele nákladů (zakázky) na základě jasně definovaných vztažných veličin.

• Stanovení kalkulace a to jednak na úrovni celkových nákladů, ale rovněž na bázi

nákladů variabilních; pro tyto účely je nezbytné zvolit vhodnou kombinaci jednotlivých

kalkulačních postupů.

• Hodnocení příčiny a místa vzniku nákladů, porovnání skutečných a plánovaných

veličin, příprava podkladů pro rozhodování o cenové politice, hodnocení efektivnosti

hospodaření, zpětná vazba do výrobního procesu.


