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1. ŘÍZENÍ NÁKLADŮ

ŘŘíízenzeníí nnáákladkladůů –– snisnižžovováánníí nnáákladkladůů –– zvyzvyššovováánníí hospodhospodáárnosti.rnosti.

Faktory urFaktory urččujujííccíí vývýšši ni náákladkladůů::

1.1. faktory ovlivnitelnfaktory ovlivnitelnéé podnikatelem ve výrobnpodnikatelem ve výrobníí oblasti,oblasti,
2.2. faktory ovlivnitelnfaktory ovlivnitelnéé podnikatelem v jiných oblastech,podnikatelem v jiných oblastech,
3.3. faktory neovlivnitelnfaktory neovlivnitelnéé podnikatelem.podnikatelem.
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1. ŘÍZENÍ NÁKLADŮ

Mezi nejdMezi nejdůůleležžititěějjšíší nnáástroje stroje řříízenzeníí nnáákladkladůů patpatřříí::

kalkulace nkalkulace náákladkladůů,,
rozporozpoččetnictvetnictvíí,,
plpláánovnováánníí nnáákladkladůů, normativy a limity n, normativy a limity náákladkladůů,,
THN.THN.
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2. KALKULACE NÁKLADŮ

ddůůleležžitý  itý  nnáástroj stroj řříízenzeníí nnáákladkladůů

nezbytnnezbytnéé je sledovje sledováánníí nnáákladkladůů i zi z hlediska vhlediska věěcncnééhoho, tj. podle , tj. podle 
výkonvýkonůů (výrobk(výrobkůů a slua služžeb) eb) →→ kalkulace vlastnkalkulace vlastníích nch náákladkladůů →→
stanovenstanoveníí vnitropodnikových cen výkonvnitropodnikových cen výkonůů, sestavov, sestavováánníí rozporozpoččttůů, , 
kontrola a rozbor hospodkontrola a rozbor hospodáárnosti výroby a rentability výkonrnosti výroby a rentability výkonůů, , 
limitovlimitováánníí nnáákladkladůů apod.apod.
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Kalkulace nKalkulace náákladkladůů →→ ppíísemný psemný přřehled jednotlivých sloehled jednotlivých složžekek
nnáákladkladůů a jejich a jejich úúhrn na kalkulahrn na kalkulaččnníí jednici.jednici.

„…„… vv hospodhospodáářřskskéé praxi znamenpraxi znamenáá kalkulace výpokalkulace výpoččet zamet zaměřěřený ený 
specispeciáálnlněě na postina postižženeníí nnáákladkladůů, kter, kteréé je tje třřeba vynaloeba vynaložžit na it na 
vznikajvznikajííccíí výkon.výkon.““

PPřředmedměětem kalkulace je tem kalkulace je kalkulakalkulaččnníí jednicejednice a a kalkulovankalkulovanéé
mnomnožžstvstvíí..

2. KALKULACE NÁKLADŮ
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DDůůvody pro pvody pro přřiiřřazovazováánníí nnáákladkladůů na kalkulana kalkulaččnníí jednicijednici
CCíílem plem přřiiřřazovazováánníí nnáákladkladůů je zje zíískskáánníí ppřřesných informacesných informacíí o o 
nnáákladech urkladech urččititéého objektu sho objektu s hlavnhlavníím zm zřřetelem na rozhodovacetelem na rozhodovacíí úúlohu, lohu, 
kterkteráá se mse máá řřeeššitit →→ alokace nalokace náákladkladůů..

Principy alokacePrincipy alokace
princip princip úúččinnostiinnosti
princip princip úúnosnosti nnosnosti náákladkladůů
princip princip prprůůmměěrovrováánníí

2. KALKULACE NÁKLADŮ
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2. KALKULACE NÁKLADŮ

AAlokalokaččnníí ffáázeze::
1.1. PPřřiiřřazenazeníí ppřříímých nmých náákladkladůů objektu alokace objektu alokace 
2.2. VyjVyjááddřřeneníí nepnepřříímých nmých náákladkladůů kk objektuobjektu
3.3. Co nejpCo nejpřřesnesněějjšíší vyjvyjááddřřeneníí nepnepřříímých nmých náákladkladůů
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2. KALKULACE NÁKLADŮ
VVššeobecný kalkulaeobecný kalkulaččnníí vzorecvzorec zahrnuje tyto kalkulazahrnuje tyto kalkulaččnníí polopoložžky:ky:
1.1.PPřříímý (jednicový) materimý (jednicový) materiááll
2.2.PPřříímméé (jednicov(jednicovéé) mzdy) mzdy
3.3.OstatnOstatníí ppřříímméé (jednicov(jednicovéé)  n)  náákladyklady
4.4.ProvoznProvozníí (výrobn(výrobníí) re) režžieie
1.1.-- 4. Vlastn4. Vlastníí nnááklady výrobyklady výroby
5.5.SprSpráávnvníí rerežžieie
1.1.-- 5.  Vlastn5.  Vlastníí nnááklady výkonuklady výkonu
6.6.OdbytovOdbytovéé nnáákladyklady
1.1.-- 6. 6. ÚÚplnplnéé vlastnvlastníí nnááklady výkonuklady výkonu
7.7.Zisk (ztrZisk (ztrááta)ta)
1.1.-- 7. Prodejn7. Prodejníí cena (cena výkonu)cena (cena výkonu)
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1) p1) přříímý materimý materiááll
2) p2) přříímméé mzdymzdy
3) ostatn3) ostatníí ppřříímméé nnáákladyklady
A) NA) NÁÁKLADY PKLADY PŘŘÍÍMMÉÉ
4) výrobn4) výrobníí rerežžie technologickie technologickáá
5) výrobn5) výrobníí rerežžie vie vššeobecneobecnáá
B) REB) REŽŽIE VÝROBNIE VÝROBNÍÍ
VLASTNVLASTNÍÍ NNÁÁKLADY VÝROBY (PROVOZU)  A+BKLADY VÝROBY (PROVOZU)  A+B
6) z6) záásobovacsobovacíí rerežžieie
7)7) sprspráávnvníí rerežžieie
VLASTNVLASTNÍÍ NNÁÁKLADY VÝKONUKLADY VÝKONU
8) odbytov8) odbytováá rerežžieie
ÚÚPLNPLNÉÉ VLASTNVLASTNÍÍ NNÁÁKLADY VÝKONUKLADY VÝKONU
9) zisk9) zisk
CENA VÝKONU (zCENA VÝKONU (záákladnkladníí))

2. KALKULACE NÁKLADŮ
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2. KALKULACE NÁKLADŮ

PoloPoložžky ky kalkulakalkulaččnníího vzorce ho vzorce se tedy rozdse tedy rozděělujlujíí na dvna dvěě skupiny:skupiny:

1.1. ppřříímméé nnáákladyklady (p(přříímo souvismo souvisíí ss ppřřííslusluššným výkonem), na ným výkonem), na 
kalkulakalkulaččnníí jednici se urjednici se urččujujíí ppřříímo na zmo na záákladkladěě norem nebo norem nebo 
ppřřesným zjiesným zjiššttěěnníím jejich skutem jejich skuteččnnéé vývýššky (prvnky (prvníí 3 polo3 položžky ky 
kalkulakalkulaččnníího vzorce),ho vzorce),

2.2. nepnepřříímméé (re(režžijnijníí) n) náákladyklady, kter, kteréé se týkajse týkajíí vvíícerých výkoncerých výkonůů, , 
jsou spolejsou společčnnéé pro vpro vššechny vyrechny vyráábběěnnéé výrobky. Na kalkulavýrobky. Na kalkulaččnníí
jednici se vypojednici se vypoččíítajtajíí jen urjen urččitým rozvrhnutitým rozvrhnutíím (dm (děělenleníím, m, 
rozporozpoččííttáánníím, pm, přřiriráážžkou, odkou, odččííttáánníím apod.).m apod.).
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2. KALKULACE NÁKLADŮ

ZpZpůůsob stanovensob stanoveníí vlastnvlastníích nch náákladkladůů na kalkulana kalkulaččnníí jednicijednici

PPřříímméé nnáákladyklady
ReRežžijnijníí nnáákladyklady

ZZáákladna pro rozvrhovkladna pro rozvrhováánníí rerežžijnijníích nch náákladkladůů::
veliveliččiny peniny peněžěžnníí, natur, naturáálnlníí
nevýrobnnevýrobníí ststřřediskaediska →→ popoččet vyet vyřříízených zakzených zakáázek (stzek (střředisko edisko 
prodeje), mnoprodeje), množžstvstvíí zpracovaných dat (výpozpracovaných dat (výpoččetnetníí ststřředisko), edisko), 
popoččet vyexpedovaných výrobket vyexpedovaných výrobkůů (st(střředisko expedice) apod.edisko expedice) apod.
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2. KALKULACE NÁKLADŮ

MMěěla by být zvolena tak, aby:la by být zvolena tak, aby:
rerežžijnijníí nnááklady byly kklady byly k nníí vv maximmaximáálnlníí mmíířře ve v ppřřííččinninnéé
zzáávislosti zvislosti z hlediska jejich celkových zmhlediska jejich celkových změěn,n,
tvotvořřila podstatný podila podstatný podííl ve struktul ve struktuřře ne náákladkladůů,,
byla dostatebyla dostateččnněě velkvelkáá, st, stáálláá a snadno zjistitelna snadno zjistitelnáá..
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2. KALKULACE NÁKLADŮ

Jako rozvrhovou zJako rozvrhovou záákladnu je vhodnkladnu je vhodnéé poupoužžíít:t:

naturnaturáálnlníích ukazatelch ukazatelůů
vvííce rozvrhových zce rozvrhových zááklakladenden
co nejvco nejvííce ce diferencovaných zdiferencovaných zúúččtovactovacíích sazebch sazeb
dynamických kalkulacdynamických kalkulacíí
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2. KALKULACE NÁKLADŮ

Druhy kalkulacDruhy kalkulacíí

1.1. zz hlediska doby sestavovhlediska doby sestavováánníí::
a)a) kalkulace pkalkulace přředbedběžěžnnéé

kalkulace operativnkalkulace operativníí
kalkulace plkalkulace pláánovnovéé
kalkulace propokalkulace propoččtovtovéé

b)b) kalkulace výslednkalkulace výslednéé
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2. KALKULACE NÁKLADŮ

2. z2. z hlediska struktury:hlediska struktury:
a)a) postupnpostupnáá kalkulacekalkulace
b)b) prprůůbběžěžnnáá kalkulacekalkulace

3. z3. z hlediska hlediska úúplnosti nplnosti náákladkladůů::
a)a) kalkulace kalkulace úúplných (plných) nplných (plných) náákladkladůů
b)b) kalkulace nekalkulace neúúplných nplných náákladkladůů
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2. KALKULACE NÁKLADŮ

KalkulaKalkulaččnníí metody metody 

1. kalkulace d1. kalkulace děělenleníímm
prostprostáá kalkulace dkalkulace děělenleníím,m,
stupstupňňovitovitáá (stup(stupňňovováá) kalkulace d) kalkulace děělenleníím,m,
kalkulace dkalkulace děělenleníím pomm poměěrovými rovými ččíísly;sly;

2. kalkulace p2. kalkulace přřiriráážžkovkovéé
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2. KALKULACE NÁKLADŮ

3. kalkulace ve sdru3. kalkulace ve sdružženenéé výrobvýroběě
zzůůstatkovstatkováá (ode(odeččíítactacíí) metoda, ) metoda, 
rozrozččíítactacíí metoda, metoda, 
metoda kvantitativnmetoda kvantitativníí výtvýtěžěže;e;

4. kalkulace rozd4. kalkulace rozdíílovlovéé (metoda standardn(metoda standardníích nch náákladkladůů, metoda , metoda 
normovnormováá));;

5. kalkulace ne5. kalkulace neúúplných nplných náákladkladůů (kalkulace variabiln(kalkulace variabilníích nch náákladkladůů, , 
kalkulace pkalkulace přříímých nmých náákladkladůů));;

6. 6. nnetradietradiččnníí kalkulakalkulaččnníí postupypostupy (ABC, (ABC, Target CostingTarget Costing).).
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2. KALKULACE NÁKLADŮ

PPřřííklady na procviklady na procviččeneníí kalkulakalkulaččnníích metod ch metod –– ppřřiriráážžkovkováá kalkulacekalkulace

 Př. 1 V podniku se vyrábí dva druhy výrobků (A a B). Objem výroby a prodej za období je 1 000 ks 
výrobku A a 60 ks výrobku B. Tržní cena výrobku A je 19 tis.Kč/ks a výrobku B 307 tis.Kč/ks. Náklady na 
přímý materiál v tis. Kč/ks jsou u výrobku A 6 a u výrobku B 80, náklady na přímé mzdy v tis.Kč/ks činí u 
výrobku A 2 a u výrobku B 40. Nepřímé náklady za období jsou ve výši 22 000 tis. Kč. Rozvrhovou 
základnu nepřímých nákladů tvoří přímé mzdy. 
 
Kalkulace úplných nákladů a výpočet zisku pro jednotlivé výrobky za období: 
 

Výrobek [ tis.Kč/ks ] Výrobek [ 
tis.Kč/období] 

Celkem za období 
[ tis. Kč] Položka 

A B A B  
objem výroby [ks/období] X X 1 000 60 X 
dosažená cena 19 307 19 000 18 420 37 420 
přímý materiál 6 80 6 000 4 800 10 800 
přímé mzdy 2 40 2 000 2 400 4 400 
nepřímé náklady 10 200 10 000 12 000 22 000 
úplné náklady 18 320 18 000 19 200 37 200 
zisk 1 - 13 1000 - 780 220 
 
Výrobek B se jeví jako ztrátový a tedy pro podnik nevýhodný. Tento závěr je významně ovlivněn volbou 
rozvrhové základny a dává zkreslené informace pro rozhodování . 
 



20

2. KALKULACE NÁKLADŮ

PPřřííklady na procviklady na procviččeneníí kalkulakalkulaččnníích metod ch metod –– kalkulace variabilnkalkulace variabilníích nch náákladkladůů

Př. 2 Z vnitropodnikového účetnictví byly získány výsledky, které shrnuje následující tabulka:
 

 A B C Celkem 
Tržby 1 500 2 000 1 000 4 500 
Variabilní náklady 250 450 200 900 
Příspěvek na úhradu 1 250 1 550 800 3 600 
Fixní náklady X X X 3 100 
Výsledek hospodaření X X X 500 

 
Z tabulky je patrné, že na úhradu fixních nákladů a zisku přispívá nejvíce výrobek B (1 550 Kč), nejméně 
výrobek C (800 Kč). 
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2. KALKULACE NÁKLADŮ
PPřřííklady na procviklady na procviččeneníí kalkulakalkulaččnníích metod ch metod –– kalkulace variabilnkalkulace variabilníích nch náákladkladůů

 Př. 3 V podniku se vyrábí dva druhy výrobků (A a B). Objem výroby a prodej za období je 1 000 ks 
výrobku A a 60 ks výrobku B. Tržní cena výrobku A je 19 tis.Kč/ks a výrobku B 307 tis.Kč/ks. Náklady na 
přímý materiál v tis. Kč/ks jsou u výrobku A 6 a u výrobku B 80, náklady na přímé mzdy v tis.Kč/ks činí u 
výrobku A 2 a u výrobku B 40. Nepřímé náklady za období jsou ve výši 22 000 tis. Kč. Kalkulace 
neúplných nákladů a výpočet zisku za období: 
 

Výrobek [ tis.Kč/ks ] Výrobek [ 
tis.Kč/období] 

Celkem za období 
[ tis. Kč] Položka 

A B A B  
objem výroby [ks/období] X X 1 000 60 X 
dosažená cena 19 307 19 000 18 420 37 420 
přímý materiál 6 80 6 000 4 800 10 800 
přímé mzdy 2 40 2 000 2 400 4 400 
hrubé rozpětí 11 187 11 000 11 220 22 220 
nepřímé náklady X X X X 22 000 
zisk X X X X 220 
hrubé rozpětí/cena [%] 57,89 % 60,91 % 57,89 % 60,91 % 59,38 % 
 
Podíl hrubého rozpětí a ceny v % je vyšší u výrobku B (60,91) než u výrobku A (57,89). Výrobek B je tedy 
z tohoto hlediska pro podnik výhodnější než výrobek A. 
 
Zkreslené informace pro rozhodování dává zisk na jeden kus v tis.Kč/ks (1;-13) při kalkulaci úplných 
nákladů přirážkovým způsobem (při rozvrhové základně přímé mzdy). Podle tohoto výpočtu je výrobek A 
ziskový a výrobek B ztrátový. 
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3. ROZPOČTY

RozpoRozpoččetnictvetnictvíí::
hlavnhlavníí nnáástroj finanstroj finanččnníího a vnitropodnikovho a vnitropodnikovéého ho řříízenzeníí..
zamzaměřěřeno na stanoveneno na stanoveníí budoucbudoucíích nch náákladkladůů, výnos, výnosůů, , 
hospodhospodáářřskskéého výsledku, pho výsledku, přřííjmjmůů a výdaja výdajůů, kter, kteréé vyplývajvyplývajíí
zz dlouhodobých i krdlouhodobých i kráátkodobých ctkodobých cííllůů podniku, a na kontrolu plnpodniku, a na kontrolu plněěnníí
ttěěchto cchto cííllůů..
stanovuje konkrstanovuje konkréétntníí úúkoly jak pro celý podnik, tak pro jednotlivkoly jak pro celý podnik, tak pro jednotlivéé
úútvary.tvary.
navazuje na ostatnnavazuje na ostatníí nnáástroje podnikovstroje podnikovéého a ho a vvnitropodnikovnitropodnikovéého ho 
řříízenzeníí, , 
ddůůleležžititéé jsou rozpojsou rozpoččty vty v řříízenzeníí rerežžijnijníích nch náákladkladůů..
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3. ROZPOČTY

RozpoRozpoččetet →→ plpláán, sn, s jehojehožž pomocpomocíí zjizjiššťťujeme nujeme nááklady a výnosy klady a výnosy 
podniku nebo vnitropodnikových podniku nebo vnitropodnikových úútvartvarůů na jejich plna jejich pláánovanou novanou 
ččinnost vinnost v ururččititéém obdobm obdobíí. . 

Funkce rozpoFunkce rozpoččttůů::
uklukláádat dat úúkoly vkoly v nnáákladech jednotlivým vnitropodnikovým kladech jednotlivým vnitropodnikovým 
úútvartvarůům.m.
kontrolovat hospodkontrolovat hospodáárnost vrnost v jednotlivých vnitropodnikových jednotlivých vnitropodnikových 
úútvarech a spojovat výsledky kontroly stvarech a spojovat výsledky kontroly s hmotnou hmotnou 
zainteresovanostzainteresovanostíí pracovnpracovnííkkůů..
poskytovat podklady pro stanovenposkytovat podklady pro stanoveníí sazeb (psazeb (přřiriráážžek) reek) režžiiíí
vv ppřředbedběžěžných kalkulacných kalkulacíích nch náákladkladůů a pro za pro zúúččtovtováánníí nnáákladkladůů
vv úúččetnictvetnictvíí..
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3. ROZPOČTY

TTřříídděěnníí rozporozpoččttůů::

a) podle obdoba) podle obdobíí na kterna kteréé se sestavujse sestavujíí
dlouhodobdlouhodobéé rozporozpoččty finanty finanččnníích zdrojch zdrojůů,,
roroččnníí rozporozpoččty výnosty výnosůů, n, náákladkladůů a zisku,a zisku,
krkráátkodobtkodobéé ((ččtvrtletntvrtletníí, m, měěssííččnníí) rozpo) rozpoččty a rozpoty a rozpoččet penet peněžěžnníích ch 
ppřřííjmjmůů a výdaja výdajůů,,

bb) podle stupn) podle stupněě řříízenzeníí, za který se sestavuj, za který se sestavujíí
zzáákladnkladníí (za jednotliv(za jednotliváá hospodhospodáářřskskáá ststřřediska nebo výkony),ediska nebo výkony),
souhrnnsouhrnnéé (za vy(za vyššíšší stupnstupněě řříízenzeníí),),
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3. ROZPOČTY

c) c) podle rozsahu zachycovaných npodle rozsahu zachycovaných náákladkladůů a výnosa výnosůů
rozporozpoččty zachycujty zachycujíí vvššechny nechny nááklady a výnosy,klady a výnosy,
rozporozpoččty zachycujty zachycujíí jen jen ččáást nst náákladkladůů a výnosa výnosůů..

d) podle pod) podle poččtu variant pltu variant pláánunu
pevnpevnéé (pro jednu variantu pl(pro jednu variantu pláánu výkonnu výkonůů))
pohyblivpohyblivéé, pru, pružžnnéé, variantn, variantníí (pro v(pro vííce variant plce variant pláánu nebo pro nu nebo pro 
rrůůznznéé stupnstupněě vyuvyužžititíí výrobnvýrobníí kapacity).kapacity).
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3. ROZPOČTY

RozpoRozpoččty nty náákladkladůů a výnosa výnosůů lze stanovit tlze stanovit těěmito zmito záákladnkladníímimi
principy:principy:

1.1. rozporozpoččet se sestavuje na zet se sestavuje na záákladkladěě ostatnostatníích ch ččááststíí plpláánu podniku nu podniku 
(glob(globáálnlněě),),

2.2. vypracujvypracujíí se rozpose rozpoččty vnitropodnikových ty vnitropodnikových úútvartvarůů (st(střředisek) a edisek) a 
jejich sumarizacjejich sumarizacíí a vyloua vylouččeneníím duplicit se sestavm duplicit se sestavíí rozporozpoččet za et za 
celý podnik.celý podnik.
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3. ROZPOČTY

HlavnHlavníí rozdrozdííly mezi rozpoly mezi rozpoččtem a kalkulactem a kalkulacíí

rozpočet kalkulace 
– vypočítává se pro určité 

období 
– je zaměřen na náklady a 

výnosy 
– u nákladů je prvořadé 

hledisko odpovědnosti, tj. 
hledisko organizačně místní 

– týká se vnitropodnikového 
útvaru 

– je podrobnější v režijních 
nákladech 

– vypočítává se pro určitý 
počet výrobků 

– je zaměřena na náklady 
– u nákladů je prvořadé 

hledisko účelu jejich 
vynaložení a místa vzniku 

– týká se výkonů (výrobků, 
služeb) 

– režijní náklady shrnuje do 
globálních položek (tím 
nevypovídá kolik režie 
výrobek skutečně vyvolal, 
ale kolik mu bylo přiřazeno).
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4. PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ

DDůůleležžititáá podmpodmíínka efektivnosti.nka efektivnosti.

PoPožžadavkem efektivnosti podnikovadavkem efektivnosti podnikovéé ččinnostiinnosti →→ realizovatrealizovat
plpláánovaný objem produkce pnovaný objem produkce přři relativni relativněě nejninejnižžšíších nch náákladech.kladech.

ZZáákladnkladníí úúloha plloha pláánovnováánníí nnáákladkladůů →→ sstanoventanoveníí minimminimáálnlnííhoho
objemu nobjemu náákladkladůů na plna pláánovannovanéé výkony, odhalovvýkony, odhalováánníí a vyua využžíívváánníí
rezerv podniku prezerv podniku přři snii snižžovováánníí nnáákladkladůů..
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4. PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ

PlPláán nn náákladkladůů podniku mpodniku můžůžeme sestavit ve dvou formeme sestavit ve dvou formáách:ch:
a)a) plpláán nn náákladkladůů vv druhovdruhovéém m ččlenleněěnníí (rozpo(rozpoččet net náákladkladůů),),
b)b) plpláán nn náákladkladůů vv kalkulakalkulaččnníím m ččlenleněěnníí (rozpo(rozpoččet výkonet výkonůů).).

PlPláán nn náákladkladůů vv druhovdruhovéém m ččlenleněěnníí obsahuje výobsahuje výšši ni náákladkladůů
vypovypoččíítanou ntanou náásledovnsledovněě::

výchozvýchozíí nnááklady + zmklady + změěny nny náákladkladůů vyvolanvyvolanéé rozdrozdíílným lným 
ppůůsobensobeníím jednotlivých faktorm jednotlivých faktorůů vv plpláánovannovanéém obdobm obdobíí vvůčůči i 
výchozvýchozíímu obdobmu obdobíí,,
snsníížženeníí celkovcelkovéé výchozvýchozíí nnáákladovosti nebo nkladovosti nebo náákladovosti kladovosti 
jednotlivých njednotlivých náákladových polokladových položžek vlivem racionek vlivem racionáálnlníího ho 
vyuvyužžíívváánníí disponibilndisponibilníích zdrojch zdrojůů..
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4. PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ

PPřři sestavovi sestavováánníí plpláánu nnu náákladkladůů se vse v druhovdruhovéém m ččlenleněěnníí aplikujaplikujíí dvdvěě
metody:metody:
a)a) souhrnnsouhrnnáá (glob(globáálnlníí) ) –– ppřříímo za podnik,mo za podnik,
b)b) rozporozpoččtovtováá –– podle hospodpodle hospodáářřských stských střředisek.edisek.

RozpoRozpoččet net náákladkladůů na výkony je souhrnnou plna výkony je souhrnnou pláánovou kalkulacnovou kalkulacíí..
ZZáákladem pro jeho vypracovkladem pro jeho vypracováánníí jsou pljsou pláánovnovéé kalkulace nkalkulace náákladkladůů
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5. THN
TechnickohospodTechnickohospodáářřskskéé normynormy ururččujujíí nutnnutnéé mnomnožžstvstvíí výrobnvýrobnííchch
ččinitelinitelůů vynaklvynakláádaných na urdaných na urččitou jednici výkonu, nebo nutnitou jednici výkonu, nebo nutnéé
mnomnožžstvstvíí ururččititéého druhu zho druhu záásob.sob.

normy spotnormy spotřřeby peby přříímméého (jednicovho (jednicovéého) materiho) materiáálu,lu,
normy spotnormy spotřřeby eby ččasu prasu prááce zahrnovance zahrnovanéé do pdo přříímých (jednicových) mých (jednicových) 
mezd,mezd,
normy spotnormy spotřřeby technologickeby technologickéé energie (jednicovenergie (jednicovéé),),
normy spotnormy spotřřeby reeby režžijnijníího materiho materiáálu, paliv, energie,lu, paliv, energie,
normy spotnormy spotřřeby eby ččasu zahrnovanasu zahrnovanéé do redo režžie,ie,
kapacitnkapacitníí normy výrobnosti strojnormy výrobnosti strojůů a zaa zařříízenzeníí,,
normy odpisnormy odpisůů,,
normy znormy záásob,sob,
normy podnormy podíílu jakostnlu jakostníích tch třřííd výrobkd výrobkůů..


