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Nákladový kontroling (v kocke) 
 
 
Vymedzenie základných okruhov kontrolingu →  náklady, kalkulačný 
systém, rozpočty, nástroje nákladového kontrolingu 
 
Definovanie kontrolingu, vývoj kontrolingu, dimenzie kontrolingu 
 
 

Prečo kontroling? 
 
Stúpajúce náklady, nestabilná ekonomická situácia, dravé konkurenčné prostredie na 
domácom i zahraničnom trhu a podobne, to sú dôvody prečo podnik stále zdokonaľuje 
svoje systémy riadenia, reaguje na nové situácie novými funkciami riadenia, ktoré by 
umožňovali: 

§ hodnotiť plnenie plánovaných cieľov podniku 
§ odhaľovať riziká 
§ upozorňovať na reálne odchýlky od žiaduceho vývoja 

 
Definovanie kontrolingu 

 
Hlavne v teórii, ale i v praxi sa stretávame s rôznymi definíciami kontrolingu. Uvádzame 
iba niektoré: 

§ kontroling je podsystém systému riadenia, je to moderný systém riadenia, je to 
súhrn pravidiel. 

§ kontroling je súhrn všetkých čiastkových riadiacich úloh, ktoré koordinujú 
plánovanie, kontrolu a informačné zabezpečenie. 

§ kontroling je kontinuálny proces zameraný na ekonomické ovládnutie podniku 
§ kontroling „má podnik pod kontrolou“, t. j. neustále porovnávanie plánu – ciele 

podniku – s dosiahnutou skutočnosťou, neustála podpora riadenia podniku. Analýza 
a vyhodnocovanie odchýlok, vrátane identifikácie ich príčin 

 
Dimenzie kontrolingu 
 

Operatívny kontroling 
 

§ Je zameraný na kratšie časové obdobie 
§ Zabezpečuje riadenie zisku v krátkodobom horizonte 
§ Je založený na nákladovej a výkonovej evidencii a jej nástrojoch 
§ Znamená podnikové riadenie za pomoci čísel 
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Strategický kontroling 
 

§ Je zameraný na strategické rozhodnutia firmy 
§ Cieľom je zabezpečiť ich dosiahnutie prostredníctvom sledovania príležitostí 

a hrozieb 
§ Spája vnútornú situáciu podniku s externým prostredím 
§ Analyzuje jeho hlavné vývojové trendy 
§ Analýza prechádza od najširšieho okolia podniku až po bezprostredné podnikové 

okolie tvorené tzv. stakeholders 
 

Strategický kontroling Operatívny kontroling 

Globálny pohľad na podnik Parciálny pohľad na podnik 

Hodnotenie komplexnej činnosti podniku Hodnotenie jednotlivých oblastí činnosti 
podniku 

Externá orientácia (trh) Interná orientácia 

Preferencia horizontu dlhodobosti Preferencia horizontu krátkodobosti 

 
 
Základné členenie operatívneho kontrolingu 

 
§ Finančný kontroling: kontroling pracovného kapitálu (zásob, kontrolling 

pohľadávok), kontroling priebežnej likvidity,  
§ Vnútropodnikový kontroling: nákladový kontroling, kontroling výkonov 
§ Investičný kontroling 

 
Úlohou vnútropodnikového kontrolingu je: 

§ vybudovať nákladový a kalkulačný systém informácií o štruktúre nákladov podľa 
miesta a príčin vzniku v podniku 

§ napomáhať riadeniu zisku 
 

Úlohou nákladového kontrolingu je: 

§ zvýšiť prehľadnosť vzniku nákladov vo všetkých oblastiach podnikovej 
činnosti 

§ zdokonaliť plánovanie a rozhodovanie na základe zodpovedajúcich 
informácií o nákladoch a využití kapacít podniku 

§ neustále zdokonaľovanie nákladového a kalkulačného systému podniku 
(umožní priradiť čas a náklady procesom, umožní procesný pohľad na 
sledovanie nákladov, presadzovať princípy kauzality) 
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Kontroling v širšom význame chápeme v podstate ako kontrolingovú nadstavbu, ktorá sa 
zaoberá modelovaním, plánovaním a rozpočtovaním, analýzou a hodnotením odchýlok. 
„Nadstavba“ kontrolingu musí dať odpoveď na otázky, ktoré sa vzťahujú bezprostredne 
k problematike ekonomického riadenia: 

§ Ako vysoké náklady majú byť? →  Plánovanie nákladov 
§ Ako sú náklady vysoké?  → Evidencia skutočných nákladov 
§ Prečo sú tak vysoké? → Kontrola a vyhodnotenie odchýlok 
§ S akým efektom boli náklady vynaložené? → Hodnotenie efektívnosti. 

 
Kontroling v užšom význame sleduje a hodnotí transparentnosť toku nákladov a výnosov 
v podniku. Hľadáme odpovede na tieto otázky:  

§ Aké náklady vznikli? → Nákladové druhy, prvotné, druhotné. 
§ Kde náklady vznikli? → V jednotlivých strediskách.  
§ Na čo boli náklady vynaložené? → Na konkrétne výkony.  
§ Čo uhradí vynaložené náklady? → Tržby, príspevok na úhrady. 

 
 
 
 
 
Náklady ako hodnotové vyjadrenie spotreby produkčných 
faktorov 
 

Podstata a vznik nákladov, klasifikácia nákladov 
 
Náklady charakterizujeme ako peňažné ocenenie spotreby produkčných faktorov 
vynaložených podnikom na jeho výkony a ostatné účelovo vynaložené výdavky spojené 
s jeho činnosťou. 

Nákladmi podniku sú len tie spotreby zdrojov, ktoré spĺňajú tieto kritériá: 

§ vyjadrujú peňažné ocenenie spotreby zdrojov 
§ sú vynaložené na konkrétne výkony podniku 
§ sú účelovo spojené s činnosťou podniku 

 
Výkony predstavujú konkrétne výrobky a služby vyprodukované podnikom za určité 
obdobie. Výkony sú výstupom z transformačného procesu podniku.  

 
 
 
 
 



4 
 

Príčiny vzniku nákladov 
 

 
 

 
Náklady z hľadiska rôznych kritérií (klasifikácia nákladov) 

 
 

Členenie akýchkoľvek vzťahov a javov musí byť vyvolané potrebou, vzťahom k riešeniu 
určitého problému. 

 

1. Členenie nákladov podľa nákladových druhov (ekonomické členenie): 

 

Členenie nákladov podľa nákladových druhov je založené na zaradení jednotlivých druhov 
nákladov do ekonomicky rovnorodých druhov – spotrebované nákupy, služby, osobné 
náklady, dane a poplatky, odpisy, rezervy a opravné položky, finančné náklady a pod.  

 

2. Členenie nákladov podľa zodpovednosti za ich vznik. 

 
Zodpovednostné stredisko – ekonomická štruktúra podniku 

§ Východiskovým momentom členenia nákladov vo vzťahu k útvarom je rozčlenenie 
podľa miesta vzniku. Na to však nutne musí nadväzovať členenie podľa 
zodpovednosti za ich vznik. 

§ Ekonomická štruktúra podniku slúži na riadenie konkrétnych zodpovednostných 
vnútropodnikových útvarov, ktorých riadenie je založené na posúdení hodnotových 
výsledkov. 

 

 

Náklady	podniku	

Náklady	vyvolané	
objemom	
produkcie,	

meniaci	sa	rozsah	
činnos;	

Náklady	vyvolané	
organizáciou	

výroby	
Náklady	

existencie	výkonu	

Náklady	na	
zabezpečenie	

existencie	výroby	

Náklady	prevažne	priame,	
jednotkové,	variabilné,	

technologické,	náklady	produktu	

Náklady	prevažne	nepriame,	režijné,	
;ixné,	náklady	na	obsluhu	a	riadenie,	

náklady	obdobia	
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Poznáme teda tieto základné typy stredísk podľa ekonomickej štruktúry podniku: 

§ Nákladové stredisko – zodpovednosť za vznik 
§ Ziskové stredisko – zodpovedá za náklady, výnosy i zisk 
§ Rentabilné stredisko – napr. odlúčený závod, náklady, výnosy, zdroje - rentabilitu 
§ Investičné stredisko – rozhoduje o investíciách 
§ Výnosové stredisko – napr. predaj, zodpovedá za výnosy, predajné ceny.  
§ Výdavkové (popr. rozpočtové) stredisko – zodpovednosť za limitované výdavky. 

 
Druhotné (interné) náklady 

§ Spojenie medzi jednotlivými zodpovednostnými strediskami sa teda uskutočňuje 
systémom väzieb, ktorých nositeľmi sú odovzdávané resp. prijímané výkony. 

§ Náklady, ktoré vznikajú odoberajúcemu stredisku, sú označované ako náklady 
interné 

§ Podstatnou vlastnosťou týchto nákladov je, že ide o náklady druhotné a zložené. 
 
 

3. Náklady podľa kalkulačného členenia 

Z hľadiska príčinných väzieb nákladov k výkonom a z hľadiska praktických výpočtovo - 
technických možností, ako priradiť náklady konkrétnemu výkonu, je možné rozlíšiť dve 
základné skupiny nákladov: 

§ Priame náklady, ktoré bezprostredne súvisia s konkrétnym druhom výkonu 
(jednotkové normované náklady) 

§ Nepriame náklady, ktoré sa neviažu k jednému druhu výkonu a zabezpečujú 
priebeh podnikateľského procesu v širších súvislostiach (v kalkulačných vzorcoch 
ako režijné) 

 
4. Náklady podľa vzťahu k produkčnému (transformačnému) procesu,  (účelové 
členenie nákladov) – podľa vzťahu k činnosti podniku: 

§ Náklady technologické, náklady na obsluhu a riadenie (napr. i mzdové náklady 
obsluhy) 

§ Náklady jednotkové a režijné 
 

5. Náklady podľa závislosti nákladov od zmeny objemu výroby 

Tieto náklady členíme do nasledujúcich skupín podľa ich reakcie na zmenu objemu 
výkonov: 

1. Variabilné náklady (závislé od objemu produkcie) 

a. proporcionálne 

b. neproporcionálne 

2. Fixné náklady (závislé od času, nezávislé od objemu produkcie) 
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Koeficient reakcie vypočítame ako pomer percentuálnej zmeny nákladov (Pzn) voči 
percentuálnej zmene výkonov (Pzv): 

 

𝐾𝑟 = 𝑃𝑧𝑛 ÷ 𝑃𝑧𝑣 

Pričom:  

𝑃𝑧𝑛 =  𝑁! ÷  𝑁!  ×100  − 100 

𝑃𝑧𝑣 =  𝑉!  ÷  𝑉!  ×100  − 100 

 

Túto zmenu (reakciu na zmenu výkonov) vypočítame tak, že porovnáme náklady z dvoch 
období (1, 0), t. j. zostavíme index, tento vynásobíme číslom 100, čo znamená prevod na 
percentuálny údaj, a následne znížime o hodnotu 100, aby sme dostali číselné vyjadrenie 
zmeny relatívne v percentách. Ten istý prepočet aplikujeme i na výkony. Podiel týchto 
ukazovateľov (Pzn : Pzv) je teda vyjadrením koeficientu reakcie.    
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Využitie produkčnej kapacity a fixných nákladov podniku 
§ Metódy výpočtu fixných nákladov a variabilných nákladov 

 

Fixné náklady – kapacitné náklady – sa členia na dve skupiny podľa týchto dvoch hľadísk: 

1. Podľa reakcie jednotlivých položiek fixných nákladov pri zmene objemu výkonov – 
absolútne fixné 

a. jednorazové náklady – často pred začiatkom podnikania – umŕtvené náklady, 
ťažko ovplyvniteľné 

b. priebežné náklady – zabezpečenie kapacitných podmienok – ovplyvniteľné 
fixné náklady (odpisy, platy režijných pracovníkov)  

2. Podľa stupňa využitia výrobnej kapacity - relatívne fixné 

a. využité 

b. voľné (nevyužité) 

 
 

 
 
 
Je priamy vzťah medzi stupňom využitia produkčnej kapacity a mierou využitia fixných 
nákladov. Minimum fixných nákladov na jednotku výkonov dosiahneme pri plnom využití 
fixných nákladov, t. j. skutočný objem výkonov zodpovedá produkcii, ktorú môžeme 
zabezpečiť fixným nákladmi – preto fixné náklady využité a voľné (nevyužité).    
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Variabilné náklady  
 
Najdôležitejšou a najľahšie kvantifikovateľnejšou časťou variabilných nákladov – 
proporcionálne náklady. V praxi sa skúma vplyv objemu produkcie na agregované druhovo 
a účelovo roztriedené nákladové zložky. Vzhľadom na ich zmiešaný charakter rastú tieto 
nákladové zložky v absolútnej výške obvykle pomalšie než objem produkovaných výkonov 
a ich priemerný podiel na jednotku produkcie/výkonu klesá.  

Výpočet výšky variabilných nákladov zjednodušene vykonáme: 

a) ako rozdiel medzi celkovými nákladmi a fixnými nákladmi 
b) ako súčet priamych nákladov a variabilnej časti režijných nákladov 
 
Variabilné náklady rozdeľujeme na: 

1. proporcionálne – meniace sa lineárne – priamo úmerne zo zmenou produkcie  
2. neproporcionálne – meniace sa nelineárne 

a. progresívne – nežiaduci vývoj 
b. degresívne – žiaduci vývoj v podniku 
c. regresívne – netypický vývoj (napr. mzdy vyplatené za prestoje) 

 

Náklady podľa rozhodovacieho procesu.  
 

Tieto náklady najčastejšie klasifikujeme nasledovne: 

§ Alternatívne (oportunitné) náklady (náklady, ktoré nie sú použité na najlepšiu 
nevyužitú alternatívu) 

§ Relevantné (rozhodujúce, podstatné, významné, nevyhnutné) 
§ Irelevantné (sú opakom relevantných nákladov) 
§ Predpokladané (hypotetické) náklady (úžitok, na ktorý nebola v skutočnosti 

vynaložené výdavky) 
§ Implicitné náklady (nezaplatené zdroje podniku – produkčné faktory) 
§ Explicitné náklady (náklady za použitie cudzieho kapitálu) 
§ Neproduktívne náklady (za nedodržanie záväzkov a povinností podniku) 
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Základné ukazovatele hodnotenia úrovne nákladov 
 
Celkové náklady – suma všetkých nákladov za výkon, stredisko, podnik 

 

𝐶𝑁 = 𝑓 𝑄  

CN sú celkové náklady, Q objem výroby 

𝐶𝑁!!!  >  𝐶𝑁! pri  𝑄!!!  >  𝑄! 

 

 

Priemerné (jednotkové náklady) – podiel celkových nákladov na jednotku výroby/výkonu. 

𝑁𝑗 = 𝐶𝑁 ÷ 𝑄 

Q je objem produkcie (v naturálnom vyjadrení) 

 

Hraničné (marginálne) náklady – vzťahujú sa na zmenu celkových nákladov spojených 
s jednotkovou zmenou na výstupe. 

 

Prírastkové náklady – celkové dodatočné náklady spojené s implementáciou rozhodnutí 
realizovať marginálne alternatívy na úrovni výstupu. 

∆𝑉 = 𝑁1 − 𝑁0    𝑝𝑟𝑒  ∆𝑄 = 𝑄1 − 𝑄0 

 

∆𝑁𝑗 =  
𝑁1 − 𝑁0
𝑄1 −  𝑄0  =  

∆𝑁
∆𝑄 

Kde ∆Nj sú jednotkové prírastkové náklady, N1 náklady na zvýšený objem produkcie, N0 – 
náklady na pôvodný objem výkonov, ∆N, ∆Q – prírastok (zmena) nákladov a produkcie. 

 

Hraničný znamená prírastkový. Dve možnosti: 1. produkcia sa zvyšuje v rámci súčasnej 
kapacity. Prírastkové náklady budú len variabilné. 2. produkcia prekračuje súčasnú 
kapacitu – prírastkové náklady budú variabilné i fixné, ktoré slúžia na rozšírenie kapacity. 
Ekonomické zdôvodnenie – realizačná cena výkonu sa rovná hraničným nákladov.  

 

Rentabilita nákladov – výnosnosť nákladov – pomer zisku a celkových nákladov, vyjadruje 
koľko centov zisku sa vyprodukuje na 1 euro nákladov.  

 

𝑅𝑁 =  𝑍 ÷ 𝐶𝑁  ×100 % 

 

Nákladová účinnosť – pomer tržieb a celkových nákladov. Je žiaduce, aby bolo vyšší ako 
1,0. Koľko eur tržieb pripadá na 1 euro nákladov.  

𝑁ú = 𝑇 ÷ 𝐶𝑁 
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Ukazovateľ nákladovosti – je recipročným ukazovateľom – podiel celkových nákladov na 
tržbách. Koľko eur nákladov si vyžaduje vyprodukovanie 1 eura tržieb.   

ℎ = 𝐶𝑁 ÷ 𝑇 

 

Percentuálna zmena nákladov (Pz) na 1 euro výnosov. Porovnanie zmeny ukazovateľa 
nákladovosti oproti východiskovému obdobiu v podobe úspory (-) alebo prekročenia (+).  

𝑃𝑧 =  
ℎ!  −  ℎ!
ℎ!

 ×100 

Štruktúra nákladov – podiel jednotlivých nákladových položiek na celkových nákladoch 
v percentách. Štruktúra nákladov podľa položiek kalkulačného vzorca a podľa nákladových 
druhov.   
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Základné atribúty kalkulácií nákladov, kalkulačný systém v podniku, 
kalkulačný vzorec 

 

Kalkulovaním rozumieme priradenie alebo zisťovanie nákladov na výkony (výrobky, služby, 
výkon prác) podniku. Všetky druhy kalkulácii vrátane vzťahov medzi nimi tvoria tzv. 
kalkulačný systém.   

 
Kalkulačný systém 

 
Kalkulačný systém je vo všeobecnosti tvorený jednotlivými druhmi kalkulácií a k nim 
vhodne zvolenými metódami kalkulovania. 

Metóda kalkulovania závisí od: 

1. vymedzenia predmetu kalkulácie 
a) štruktúry nákladov (vyjadrené kalkulačným vzorcom)  
b) spôsobu pripočítavania nákladov predmetu kalkulácie a prepočtu týchto nákladov na 

kalkulačnú jednotku. 
 

Metódy kalkulovania, sú to spôsoby, techniky určenia alebo pripočítavania nákladov 
k výkonom.  

 

Druhy kalkulácii Metódy kalkulovania 

1. Z hľadiska času (funkcií):  
a. Predbežné 

i. Prepočtová 
ii. Plánová 
iii. Operatívna 

b. Výsledné (dodatočné) 
 
2. Z hľadiska spôsobu zostavovania: 

a. Kalkulácia úplných nákladov 
(absorbčná) 

b. Kalkulácia variabilných 
(neúplných) nákladov 

 
3. Z hľadiska štruktúry nákladov: 

a. Priebežná 
b. Postupná 

 
4. Z hľadiska využitia produkčnej 

kapacity: 
a. Statická 
b. Dynamická 

a. Delením 

b. V združenej výrobe 

c. Prirážková 

d. ABC 

e. Fázová a stupňová 

f. Zákazková 

g. Rozdielová 

h. Jednoduchá kalkulácia 
neúplných nákladov 
a stupňová kalkulácia 
neúplných nákladov 
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Kalkulačný systém má dve dimenzie: 

a) Podniková dimenzia – kalkulačný systém chápaný na podnikovej úrovni tvoria 
jednotlivé druhy kalkulácii na úrovni vlastných nákladov výkonu. Väzba podnik – trh. 

b) Trhová dimenzia – kalkulačný systém tvoria jednotlivé druhy kalkulácií na úrovni 
predajných cien. Produkt „uznaný trhom“, čiže môžeme hovoriť, že je efektívny. 
Synergia väzby podniku a trhu.  

 
 
Kalkulačný systém možno vymedziť v užšom a širšom poňatí. 

1. Kalkulačný systém v užšom poňatí – úlohou je riadenie hospodárnosti po línii 
produktov, a to primárne jednotkové náklady. Cieľ – minimalizovať náklady na 
jednotku produkcie.  

2. Kalkulačný systém v širšom poňatí – úlohou je napomáhať riadenie hospodárnosti a 
účelnosti, ekonomickej efektívnosti nielen jednotkových nákladov, ale odvodene 
všetkých nákladov zahrnutých do vlastných nákladov výkonu. Kalkulačný systém 
vytvára i realizačnú cenu výkonu, resp. základ cenovej ponuky alebo tvorby cien.   

 
 
 

Tvorba kalkulačného systému 
 
 
Postup tvorby kalkulačného systému:  

1. Analýza výrobného a technologického procesu – rozčlenenie na fázy, definovanie 
hlavnej činnosti, obslužnej, pomocnej činnosti, definovanie výstupov, operatívna 
evidencia, určenie kalkulačnej jednotky 

2. Vytvorenie ekonomickej štruktúry podniku – definovanie hospodárskych stredísk, 
nákladových stredísk, tvorba rozpočtov nákladov a výnosov pre určené strediská, 
vytvorenie/adaptácia účtovnej osnovy  

3. Analýza nákladov – výskyt jednotlivých nákladových druhov, identifikácia fixného a 
variabilného charakteru nákladových druhov, priamych a nepriamych nákladov 

4. Tvorba kalkulačného systému – voľba druhu kalkulácii (kontrola, riadenie nákladov, 
určovanie cien, rozhodovanie), voľba časového obdobia, určenie kalkulačného vzorca, 
spôsob určenia priamych a nepriamych nákladov, tvorba metodiky.  

 
 
Podľa spôsobu riadenia položiek v kalkulačnom vzorci a použitého matematického výpočtu 
rozdeľujeme kalkulačné vzorce do dvoch skupín: 

1. Sumarizačný kalkulačný vzorec – vzniká postupným sčítavaním nákladových položiek 
a ostatných doplňujúcich položiek 

2. Retrográdny kalkulačný vzorec – vzniká postupným odčítavaním jednotlivých 
nákladových položiek od ceny produktu alebo tržieb produktu z dôvodu vyčíslenia zisku 
alebo straty na produkt. 
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Sumarizačný kalkulačný vzorec 
 
Podľa spôsobu priradenia nákladov k výkonom členíme pri tejto forme kalkulovania 
náklady na: 

1. Priame náklady 
2. Nepriame náklady 
 
Uvedené delenie je relatívne ....závisí od konkrétnych podmienok podniku. Nákladové 
samostatné jednotky a tzv. nákladové komplexné položky.  

 
 

Kalkulačný vzorec: 
 

• priamy (jednotkový) materiál 
• priame (jednotkové) mzdy 
• ostatné priame náklady 
• výrobná réžia/prevádzková réžia 
• (1. – 4.) Vlastné náklady výroby/prevádzky 
• správna réžia 
• zásobovacia réžia (náklady nákupu) 
• (5. – 6.) Vlastné náklady výkonu 
• odbytové náklady (náklady predaja) 
• (7. – 8.) Úplné vlastné náklady výkonu 
• Zisk, strata 
• (9. – 10.) predajná cena výkonu 

 
 
Prevádzková (výrobná) réžia – náklady súvisiace s riadením a obsluhou prevádzky 
podniku, ktoré nemôžeme urči priamo na kalkulačnú jednotku (energia, prepravné, odpisy, 
záručné opravy). 

Správna réžia – prvotné a druhotné náklady súvisiace s riadením a správou podniku alebo 
organizačného útvaru ako celku.  

Odbytové náklady – náklady predajných činností.  

Zásobovacia réžia – nákup, logistika vstupov. 

Úplné vlastné náklady výkonu – všetky náklady súvisiace s výkonom až do momentu 
realizácie na trhu. Výhody i nevýhody – obmedzenia – nie je možné určiť presne všetky 
náklady v podniku spojené s výkonom, sú obsiahnuté i nesúrodé náklady.  
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Retrográdny kalkulačný vzorec 
 

Kalkulačný vzorec zohľadňujúci vplyv trhu 

§ Vzájomný vzťah reálnej kalkulácie nákladov, priemerného zisku a dosiahnutej ceny 
nie je súčtový, ale rozdielový 

§ Vychádza sa z ceny a úroveň zisku (resp. inak vyjadrený prínos výkonu k zisku 
podniku) vyjadruje rozdiel medzi cenou a nákladmi; vyjadruje úroveň/objem, ktorý 
musí podnik generovať, aby bola zabezpečená požadovaná výnosnosť kapitálu.   

 

Základná podoba: 

Základná cena (tržby) výkonu 

- zľavy, rabaty (úpravy základnej ceny) 

= cena (tržby po úpravách) 

- náklady (triedené a zoskupené) 

= Zisk (resp. príspevok na úhradu, marža) 
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Účelovosť kalkulovania nákladov 
 

1. na úrovni vnútropodnikového riadenia 

§ tvorba vnútropodnikových cien, oceňovanie výkonov 
§ zostavovanie rozpočtov 
§ hmotná zainteresovanosť – osobná, kolektívna 
§ sledovanie, kontrola hospodárnosti stredísk 
§ na rozdelenie druhov nákladov na jednotlivých nositeľov 

 

2. na úrovni podniku 

§ úvahy, ekonomické posúdenie produkčného a predajného zamerania 
§ pri rozhodovaní a hodnotení dlhodobých investičných zámerov, výskumu a vývoja 
§ rozhodovanie o výrobných technológiách a výrobných postupov 
§ pre potreby tvorby cien a cenových ponúk 
§ pre potreby finančného plánovania v oblasti výkonov, nákladov a pri tvorbe plánu 

zisku 
§ pre následnú kontrolu efektívnosti, rentability a hospodárnosti 

 

 

Metódy kalkulovania nákladov 
 

Metódy kalkulovania nákladov prestavujú rôzne spôsoby pre vyčíslenie položiek nákladov 
pripadajúcich na kalkulačnú jednotku. 

Nákladové podmienky a výber kalkulačnej metódy charakterizujú nasledujúce podmienky: 

§ charakter podnikateľského procesu a od neho odvodený typ finálneho produktu – 
organická výroba (jeden alebo nadväzujúce procesy výroby produktov); 
heterogénna výroba – spájanie viacerých dielov.   

§ členitosť podnikateľského procesu 
§ organizácia dávkovania výkonov – hromadnosť, opakovanosť – sériovosť, kusová – 

zákazková produkcia. 
§ dĺžka podnikateľského cyklu – rozdielny čas obehu pracovného kapitálu. 
§ združenosť výkonov – združená výroba – spracovaním jedného alebo viacerých 

druhov materiálov vznikajú objektívne dva alebo viac výrobkov; v nezdružených 
výrobách používame kalkulačné metódy – kalkulácia delením, zákazková kalkulácia, 
fázová metóda, stupňová metóda.    
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Kalkulácia delením 

 
Jednoduché prepočítavanie nákladov delením – náklady za určité obdobie sa vzťahujú na 
jeden rovnorodý druh výkonu. 

 

 𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 1 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑢 𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑢 =  !"#$%&é !á!"#$% !" !"#$%&'(ú !"#"ž!" ! !"#$%!
!"#$% !"#$%&'() ! !"#$%!! !"#$%&'á!!

 

 
Pripočítavanie nákladov delením s pomerovými číslami – používa sa v podnikoch, v ktorých 
sa v rovnakom zhodnocovacom procese produkujje niekoľko málo druhov v podstate 
rovnorodých výkonov, ktoré sa odlišujú nejakou charakteristickou črtou. Celý objem 
produkcie sa vyjadrí pomocou tzv. reprezentanta – základný, hlavný produkt. Vzťahy 
medzi jednotlivými výrobkami sa hlavným sa určia pomocou pomerových čísiel.  

Jednostupňová kalkulácia delením s pomerovými číslami 

Multiplikačná kalkulácia delením s pomerovými číslami 

Viacstupňová kalkulácia delením s pomerovými číslami 

 

Kalkulovanie nákladov v združenej výrobe 
 

V združenej výrobe z toho istého materiálu a v tom istom technologickom procese vznikajú 
charakterovo rôzne druhy produktov alebo produkty rôznej akosti (napr. chemická 
výroba).  

Hlavné výrobky, vedľajšie výrobky, použiteľný odpad.  

Metódy – postupy podľa spôsobu pripočítavania nákladov v združenej výrobe:  

a. odpočítací (zostatkový) spôsob –  

 

Náklady produkcie združených výkonov (združenej výroby) 

+ dodatočné náklady vedľajších výrobkov (likvidácia a pod.) 

− výnosy z predaja vedľajších výrobkov 

= náklady hlavných výrobkov : počet hlavných výrobkov 

 

b. rozpočítací spôsob (metóda ekvivalentných čísiel) – vznikajú charakterovo odlišné 
výrobky. Použijeme odpočítací spôsob, pomerové čísla by sa mali odvodzovať najmä z 
technicko-ekonomických parametrov.  

c. kombinácia (kombinovaná metóda) – ak sa vyrábajú dva alebo viac druhov hlavných 
výrobkov i vedľajšie výrobky. Využijeme kombináciu uvedených metód. Problémom je 
hľadanie vhodných veličín na zostavovanie pomerových čísel a presnosť oceňovania 
vedľajších druhov výrobkov.  
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Prirážková kalkulácia  
 

Uplatňuje sa v podnikoch, ktoré produkujú napríklad rôznym technologickými alebo 
pracovnými postupmi aspoň dva a viac rôznorodých a nákladovo odlišných výkonov. 
Priame náklady sa kalkulujú pomocou noriem. Nepriame náklady, režijné náklady 
prepočítame na kalkulačné jednotky pomocou rozvrhovej základne – môže byť hodnotová 
(peňažná) a naturálna.  

 

𝑅𝑒ž𝑖𝑗𝑛á 𝑝𝑟𝑖𝑟áž𝑘𝑎 %  =  
𝑟𝑒ž𝑖𝑗𝑛é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑟𝑜𝑧𝑣𝑟ℎ𝑜𝑣á 𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑ň𝑎 𝑣 𝐸𝑢𝑟   × 100 

 

 

𝑃𝑜𝑑𝑖𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑧𝑣ℎ𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑛𝑎 𝑘𝑎𝑙𝑘. 𝑣ý𝑘𝑜𝑛 =  
% 𝑝𝑟𝑖𝑟á𝑧𝑘𝑦 ×𝑝𝑜𝑑𝑖𝑒𝑙 𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑒

100  

 

𝑅𝑒ž𝑖𝑗𝑛á 𝑠𝑎𝑑𝑧𝑏𝑎 𝑣 𝐸𝑢𝑟 =  
𝑟𝑒ž𝑖𝑗𝑛é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑟𝑜𝑧𝑣𝑟ℎ𝑜𝑣á 𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑ň𝑎 𝑣 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟á𝑙𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘á𝑐ℎ 

 

 

Voľba rozvrhovej základne – hodnotové (ľahšie zistiteľné) – naturálne rozvrhové základne.  

 

Zásady rozpočítania výrobnej, správnej a odbytovej réžie. Pri rozvrhovaní režijných 
nákladov sa výrobná réžia rozpočítava na všetky plánované, resp. uskutočnené výkony 
v danom období, správna a odbytová réžia len na predané (realizované) výkony.  
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Kalkulácia variabilných nákladov 
 
Kalkulovanie úplných nákladov – systém výpočtu, pri ktorom sú akékoľvek kalkulovateľné 
náklady v podniku zúčtované na nositeľa nákladov. Má obmedzenia – menšia variantnosť 
a pružnosť rozhodovania.  

Kalkulácia neúplných nákladov – metóda variabilných nákladov. Pracujeme len s 
variabilnými nákladmi, fixné náklady sa evidujú iba globálne za podnik. Vychádza zo 
znalosti priemerných variabilných nákladov k príslušnej skupine výrobkov a ich ceny. Rieši 
úlohu ako sa jednotlivé produkty podieľajú na úhrade fixných nákladov a tvorbe zisku. 
Fixné náklady sú spoločné pre všetky skupiny výrobkov. Podnik musí uhradiť fixné náklady 
až potom začnú výkony prinášať zisk.  

 

Grafické znázornenie vývoja nákladov, tržieb, príspevku na úhradu, výsledku hospodárenia 
a určenie kritického bodu nákladov.  
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Kritický bod nákladov – podiel fixných nákladov a príspevku na úhradu:  

 

𝐾𝑏 =  
𝐹𝑁
𝑃ú

 

 
Príspevok na úhradu jednotlivého výrobku predstavuje rozdiel medzi predajnou cenou a 
variabilnými jednotkovými nákladmi produktu. Ide o sumu, ktorou výrobok prispieva k 
úhrade fixných nákladov a k tvorbe zisku podniku.  

𝑃ú = 𝑃𝑐 − 𝑉𝑎𝑁𝑗 

 

Pú je príspevok na úhradu, Pc – predajná cena, VaNj – variabilné náklady na jednotku 
produkcie.  

Výsledkom kritického bodu je objem produkcie, pri ktorom sa výkony (tržby) rovnajú 
nákladom v naturálnom vyjadrení. Podnik nevykazuje ani stratu ani zisk. Každá jednotka 
výkonov nad tento objem produkcie prináša podniku zisk. Pri hodnotovom vyjadrení 
dosadíme do vzorca príspevku na úhradu tržby za podnik celkom.  

 

𝐾𝑏 =  
𝑃ú
𝑇  

 

§ Pri rôznych výrobkoch – pri výpočte príspevku na úhradu musíme použiť priemernú 
cenu a priemerné variabilné náklady vypočítané váženým aritmetickým priemerom.  

§ Ak podnik produkuje dva výrobky (alebo viac) na rôznom zariadení (pre každý 
výrobok sa samostatne stanovuje výrobná kapacita a sleduje sa jej využitie), treba 
zistiť kritický bod pre každý výrobkov a aj za podniku ako celok.  
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Príspevok na úhradu môžeme vyčísliť absolútne alebo relatívne. Vhodnejšie je využívať 
relatívne ukazovatele.  

 

Kalkulácie neúplných nákladov (metóda variabilných nákladov) sú využiteľné:  

§ určenie podielu jednotlivých produktov na tvorbe VH 
§ určenie poradia výhodnosti produktov a optimalizáciu sortimentu 
§ určenie minimálnej hranice ceny produktov 
§ rozhodovanie, či polotovar/poloprodukt vyrábať vo vlastnej réžii alebo využiť 

outsourcing 
§ rozhodovanie o výhodnosti investície – nákup technológie 
 

Pri neúplných kalkuláciách nezisťujeme zisk z predaja jednotlivých produktov, ale zisk 
celého podniku:  

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑇 − 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑉𝑎𝑁 = 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑃ú− 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝐹𝑁 = 𝑉𝐻 𝑧 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑎𝑗𝑎 

 

 

Hrubé rozpätie 
 

Príspevok na úhradu možno na prechodný čas nahradiť hrubým rozpätím. Hrubé rozpätie 
je konštruované podobne ako príspevok na úhradu s tým, že namiesto variabilných 
nákladov sa uvažuje s priamymi nákladmi.  

𝐻𝑅 = 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 –𝑝𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 

 

Hrubé rozpätie vstupuje do tvorby cien. Možnosti sú tieto:  

§ predajná cena = priame náklady + režijné náklady + zisk 
§ predajná cena = priame náklady + hrubé rozpätie 
§ predajná cena = celkové náklady + zisk 
§ predajná cena = variabilné náklady + fixné náklady + zisk 
§ predajná cena = variabilné náklady + príspevok na úhradu 

 
 

Predajná cena 

Priame náklady 
Hrubé rozpätie 

Režijné náklady 

Zisk Celkové náklady 

Variabilné náklady 
Fixné náklady 

Príspevok na úhradu 
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Metódy kalkulovania nákladov (v tzv. nezdružených výrobách) 
 
 
Jednotlivé typy používaných kalkulačných metód v praxi závisia predovšetkým od 
konkrétnych podmienok, za ktorých prebieha podnikateľský proces: charakter výrobného 
procesu (organická, heterogénna), členitosť výrobného procesu, charakter výkonov 
(výrobkov), organizácia dávkovania výkonov (hromadná, kusová, sériová), existencia 
nedokončenej výroby (vznik, stabilita), združená výroba, resp. nezdružená výroba.   

§ Jednostupňová metóda kalkulovania nákladov 
§ Fázová metóda kalkulovania nákladov 
§ Stupňová metóda kalkulovania nákladov 
§ Zákazková metóda kalkulovania nákladov 
 

Jednostupňová metóda kalkulovania nákladov – jednoduchá výroba s homogénnou 
produkciou jediného výkonu, resp. malej skupiny homogénnych výkonov, v nečlenitom 
procese.  

............................................................................................................. 

 
Zákazková metóda kalkulovania nákladov 

§ Podstatou je účtovanie nákladov podľa jednotlivých zákaziek, pričom priame 
náklady sa kalkulujú priamo na zákazky a režijné náklady sa prenášajú podľa 
vopred stanovených nákladov podľa plánovej kalkulácie  

§ Všetky organizácie a podniky, ktoré fungujú na princípe zákaziek 
§ Evidencia zákazkovej metódy kalkulovania nákladov 
 

Schéma evidenčného a kalkulačného listu 

Zákazka: Výrobný príkaz č.: 
1. Priame mzdy 2. Priamy materiál 3. Ostatné priame náklady 

4. Výrobná réžia 5. Zásobovacia réžia 6. Správna réžia 

Kalkulačné prirážky: 

7. Výrobnej réžie 8. Zásobovacej réžie 9. Správnej réžie 

10. Kalkulácia podľa kalkulačného vzorca: 
Priame mzdy 
Priamy materiál 
Ostatné priame náklady 
Výrobná réžia 
Zásobovacia réžia 
Správna réžia 

Vlastné náklady výroby 

11. nábeh (MD) 12. odvod (D) 
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§ Využitie zákazkovej metódy kalkulovania nákladov – malé a stredné podniky 
§ Využitie zákazkovej metódy kalkulovania nákladov s podnikateľskou skúsenosťou – 

ročný rozpočet režijných nákladov.  
§ Výhody a nevýhody zákazkovej metódy kalkulovania nákladov – výhody: 

jednoduchosť a prehľadnosť; nevýhody – ťažšie zisťovanie chýb (možné i 
opakovanie chýb), chýbajúca normatívna základňa k tvorbe predbežných kalkulácii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


