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Kalkulace nákladů – praktikum 
 
 

Úvod 
I manažeři neekonomové se často setkávají s potřebou poměrně 
operativně pracovat s cenovou a nákladovou kalkulací. K tomu je třeba znát 
základní vztahy a pravidla moderních a přesných kalkulačních postupů, 
dokázat vybrat správná data odpovídající zvolenému postupu a také je 
správně zpracovat a interpretovat výsledky. Kalkulace, jako jeden ze 
základů rozhodování při konkrétních jednáních a přípravě zákaznického 
vztahu, slouží často k definitivnímu závěru. Musí být ale dostatečně přesná, 
nebo si alespoň musí manažer uvědomit omezenou vypovídací schopnost 
použitého modelu. Manažer pomocí správné kalkulace často rozhoduje 
o několika posledních procentech ziskovosti a k tomu potřebuje dostatečně 
přesné modely a jejich správné použití. 
 

Cíle 
▪ Absolvent se naučí vybírat z nabídnutých modelů ten, který je 

vhodný pro jejich konkrétní podmínky a prakticky jej použít. 
▪ Absolvent se naučí, které nákladové položky a jak započítat, 

pozornost bude věnována zejména rozpočtování nepřímých, fixních 
a režijních nákladů na jednotlivé výkony. 

▪ Absolventi se naučí praktickým výpočtům, operativnímu využití 
modelů i ve zjednodušených variantách. 

▪ Absolventi budou schopni efektivněji komunikovat o ekonomických 
vlivech jednotlivých procesů v podniku. 

 

Obsah 

▪ Nákladová struktura a kalkulační modely 
▪ Fixní a variabilní náklady, model bodu zvratu 
▪ Multikriteriální rozpočtové modely 
▪ Přímá kalkulace 
▪ Kalkulace pomocí marže, tarifů a norem 
▪ Co a kdy započítat do kalkulované ceny 
▪ Tržní cena a kalkulace nákladů 
▪ Praktické výpočty a příklady 
▪ Základy controllingové kalkulace 

 

Metodika 
Interaktivní výklad s diskuzí, praktická cvičení a výpočty, kalkulační modely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Určeno 
Kalkulantům, manažerům libovolného zaměření, obchodníkům, TOP 
manažerům menších firem, jednatelům. Pro efektivní zvládnutí kurzu 
jsou doporučeny znalosti v rozsahu kurzu „Účetní výkazy pro 
manažery neekonomy“ nebo „Finanční řízení pro manažery 
neekonomy“. 
 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–16.00 hod. 
 

Termín Místo 
Variabilní 
symbol 

6.–7. 6. 2019 Praha 190612 

24.–25. 10. 2018 Praha 190613 

 

Cena a rozsah 
7 400 Kč (bez DPH), 8 954 Kč (včetně 21 % DPH) 
2 dny 
 

Manažer projektu 
Mgr. Jakub Ječný 
226 006 307, jjecny@gradua.cz 
 

Doporučujeme 
Navazující kurzy této oblasti: Základy controllingu pro manažery 
neekonomy – řízení pomocí fyzických výkonů, KPI a jejich praktické 
využívání 
Navazující kurzy z jiné oblasti: Efektivní komunikace ve firmě, 
Asertivita v praxi, Řešení konfliktů 
Navazující oblasti: 4. Marketing 
 
 


