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Anotace 
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ÚVOD 
 

Za téma bakalářské práce jsem si zvolila analýzu kalkulačního systému 

aplikovanou ve stavebním podniku, jelikož si myslím, že správné vyčíslení 

nákladů na jednici a následné určení prodejní ceny je klíčovým parametrem 

k prosperitě firmy. V dnešní době, době veliké konkurence na trhu, se každý 

podnik pro zachování či vylepšení svého postavení na trhu snaží náklady 

na výrobu produktů různými způsoby snižovat. Nejde ovšem efektivně snižovat 

náklady, pokud nebudou správně přiřazeny k jednotlivým úkonům. Alokování 

nákladů není vůbec jednoduchý proces. V podniku mají obvykle jednoho nebo 

celý tým specialistů, kteří se daným problémem zabývají.  

V teoretické části se budu zaměřovat na přiblížení pojmu náklady, jejich pojetí 

a členění. Dále budu definovat pojem kalkulace, její rozdělení a metody. Metod 

kalkulace je mnoho, proto se budu orientovat na ty, o kterých si myslím, že se 

používají nejvíce.  

V analytické části mé bakalářské práce nejprve představím podnik, ve kterém 

budu analýzu kalkulačního systému provádět. Dále budu pokračovat rozborem 

samotné kalkulace a podkladů, které s kalkulací úzce souvisejí. Pro názornost 

budu analyzovat nejen kalkulaci sériové výroby, ale i zakázkové výroby.   

Svou práci zakončím částí, kde se budu snažit navrhnout užitečná opatření 

ke zlepšení tvorby kalkulace v souvislosti s transformací nákladů. 

Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy kalkulace dílčích výkonů 

v průmyslovém podniku v oblasti stavební výroby.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 Náklady 

Náklad definujeme jako účelově vynaloženou a oceněnou spotřebu výrobních 

faktorů v peněžních jednotkách. Za výrobní faktory považujeme práci, půdu, 

kapitál a podnikatelství. Náklad představuje peněžní vyjádření spotřeby živé 

(pracovníci) a zvěcnělé (materiál) práce. Vznikají samotnou činností podniku. 

Firma spotřebovává různý materiál, energii, vyplácí mzdy, platí za služby atd. 

A jelikož jsou na tuto spotřebu vynakládané peníze, jde o náklad. [2, 14] 

Dále můžeme náklady chápat jako určité vstupy v podniku. Podnik z nich dále 

svou činností vytvoří výstupy. Což jsou samotné produkty. [3] 

 

1.1 Pojetí nákladů 

Než se pustíme do členění nákladů, měli bychom si uvědomit, že jinak 

se na náklady koukají v podniku manažeři a jinak účetní jednotky. Je nezbytné 

brát náklady z odlišných hledisek podle jejich účelu tak, aby respektovaly 

rozdělení v účetnictví. [4] 

Buďto tedy posuzujeme náklady jako externí uživatel, který smí nahlížet pouze 

do finančního účetnictví, nebo je posuzujeme z hlediska manažera. Jak je již 

vidět na obrázku 1, rozlišujeme dva typy pojetí nákladů – finanční pojetí 

a manažerské pojetí. Manažerské pojetí se dále může dělit na hodnotové 

a ekonomické pojetí. [4] 
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Obrázek 1: Vztah jednotlivých přístupů k pojetí nákladů [4] 

 

1.1.1 Finanční pojetí 

,,Finanční pojetí nákladů je založeno na vnímání nákladů jako úbytku 

ekonomického prospěchu, který se projevuje úbytkem aktiv nebo přírůstkem 

dluhů a který v hodnoceném období vede ke snížení vlastního kapitálu,‘‘ uvádí 

Boris Popesko ve své knize Moderní metody řízení nákladů, str. 32. 

Pro tyto náklady je obdobou finanční účetnictví, kde se náklady zaznamenávají 

jako spotřeba externích vstupů vedených účetní jednotkou. Liší se však 

ve vyjádření. Náklady jsou evidovány v cenách, za které byla aktiva, jež se 

už spotřebovala, pořízena, nebo jsou zaznamenávány v hodnotě nárůstu pasiv. 

[4, 5] 

Toto pojetí nákladů je příznivé zejména pro externí uživatele, jako jsou finanční 

úřady, obchodní partneři, banky a statistika. Zisk vychází z finančního kapitálu 

v nominální výši. [4, 5] 

 

1.1.2 Manažerské pojetí  

Náklady manažerského pojetí jsou chápany z pohledu manažera a jeho 

racionálního pohledu. Za náklad se považují pouze ty prostředky, vynaložené 

v souvislosti s určitou činností v podniku, nebo které vzniknou až v budoucnu. 

[4] 
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Dále se můžeme na tyto náklady dívat jako na cenově vyjádřené, účelné vydání 

ekonomických zdrojů společnosti, jenž účelově souvisí s ekonomickou 

činností. Náklady manažerského pojetí se dále člení na pojetí hodnotové 

a ekonomické. Jsou rozdílné hlavně v oblasti posuzování neúčetních nákladů. 

[4] 

Hodnotové pojetí 

Poskytuje informace sloužící pro běžné řízení a kontrolu průběhu probíhajících 

činnosti v podniku. Staví na relacích vyjadřující spotřebu a využití 

ekonomických zdrojů. Spotřebované ekonomické zdroje se oceňují reálnou 

hodnotou. Od uskutečněné aktivity se mimo jiných očekává i návratnost 

původní výše vynaložených nákladů. Nejenže zde najdeme náklady zachycené 

ve finančním účetnictví, ale dokonce se zde objevují i náklady kalkulační. 

Zobrazuje koloběh ekonomických podmínek, které platí v současnosti. [4, 5] 

Ekonomické pojetí 

Jedná se o vyjádření nákladů, které je nejodlišnější od finančního pojetí. Jsou 

to nejen ty náklady, které byly zaplaceny v penězích, ale i ty, které byly 

skutečně obětovány. Tyto náklady nazýváme oportunitní. Jsou to například 

náklady spojené s tím, že podnikatel by mohl peníze vložené do podnikání 

půjčit. [4, 6] 

 

1.2 Členění nákladů 

Jakákoliv práce spojená s náklady vyžaduje poznání a pochopení podstaty 

jednotlivých nákladových položek, které vytváří podnik svou činností. 

Vzhledem k velikému množství nákladů vyskytujících se v podnicích 

je důležité rozčlenit je do určitých homogenních skupin, abychom mohli 

vyhodnocovat jejich chování při různých situacích. Tato členění jsou nezbytná 

pro následující aplikaci nástrojů manažerského účetnictví. [4, 7] 

Existuje mnoho hledisek a kritérií členění nákladů. Jde hlavně o snahu vyjádřit 

různorodost pohledů řídících pracovníků na tyto náklady související 
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s konkrétními rozhodovacími zadáními. Na obrázku 2 můžeme vidět schéma 

pohledů nákladů podle základních rozhodovacích úloh. [4, 7] 

 

Obrázek 2: Členění nákladů podle základních rozhodovacích úloh [7] 

 

1.2.1 Druhové členění 

Tyto náklady jsou nesmírně důležité v oblasti nákladové optimalizace. Napoví 

nám, jakou roli hraje určitý nákladový druh a jaký je jeho význam. Naopak nám 

nic nepoví o tom, k jakému účelu byly tyto náklady vynaloženy, k jakým 

činnostem ani jaký mají vztah k podnikovým výkonům. Najdeme je ve výkazu 

zisků a ztrát neboli výsledovce. Dále jsou zaznamenány v účetnictví. [4, 7] 

Můžeme je z hlediska účetnictví charakterizovat jako náklady prvotní, protože 

jsou zobrazována hned při svém vstupu do podniku. Jelikož vznikají spoluprací 

s okolním prostředím firmy, jako jsou například dodavatelé, nazýváme je též 

externími náklady. Toto rozdělení nákladů odpovídá finančnímu pojetí. 

Použité pojmy dalšího členění nákladů vysvětluji později.  [4, 7] 

 

Dělíme je takto: 

• spotřeba materiálu – materiál použitý na výrobky, kancelářské potřeby 

• odpisy strojů a budov 

• osobní náklady – mzdy a platy 

• finanční náklady – nájemné, úroky, pojištění 

• sociální náklady – zdravotní a sociální náklady 



14 
 

• daně a poplatky 

• výrobní služby – doprava, energie, nakupované montáže 

• nevýrobní služby – pojistné, bankovní poplatky, poštovné, cestovné 

[4, 7] 

 

1.2.2 Kalkulační členění 

Kalkulační členění slouží především pro sestavení kalkulace. Podle 

přiřaditelnosti nákladů k vyráběnému produktu rozlišujeme přímé a nepřímé 

náklady. [7] 

• přímé (jednicové) – Náklady se dají jednoznačně přiřadit k danému 

 výkonu, jelikož s daným výkonem souvisí. Jsou obsaženy v jednici 

 výroby - 1 kus, 1 litr atd. Mezi tyto náklady patří především přímý 

 materiál na výrobek, přímé mzdy pracovníků apod. [2, 4, 7] 

• nepřímé (režijní) – Tyto náklady vytvářejí podmínky pro více druhů

 výkonů nebo činností útvarů, a proto se nedají jednoznačně

 přiřadit k danému výkonu. Nedají se, nebo jen velmi obtížně,

 rozpočítat na jednici výroby. V této skupině můžeme najít náklady

  vynaložené na čisticí prostředky, mazivo, mzdy administrativních

 pracovníků, kancelářský materiál apod. [2, 4, 7] 

Pro lepší pochopení členění nákladů bych uvedla příklad. 

Jsme firma zabývající se výrobou plechových kbelíků. Přímým materiálem 

je v tomto případě nejen plech použitý k samotné výrobě kbelíku, ale i ten 

materiál, který už nemůžeme dále aplikovat k výrobě dalšího – odřezky. Dalším 

přímým nákladem jsou mzdy dělníků. Jejich čas strávený nad výrobou kbelíku 

můžeme přímo přiřadit na jeden kus. Ovšem mzdy administrativních 

pracovníků se nedají přímo přiřadit na jeden kus výrobku stejně jako spotřeba 

energie nebo pronájem výrobní haly. V tomto případě se tedy jedná o náklady 

nepřímé. [4] 
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Obrázek 3: Transformace přímých a nepřímých nákladů z druhových položek (Upraveno dle [12]) 

 

Na obrázku 3 jsem schematicky znázornila kalkulační členění nákladů, které 

vychází z vnitropodnikového a podnikového bilančního systému. Využívá 

se především pro účely kalkulace. Na schématu je zřetelně vidět přeměna 

druhových položek na jednicové a režijní náklady. Režijní náklady se evidují 

na položkách režie. [12] 

 

1.2.3 Členění dle objemu výroby 

Členění nákladů dle objemu výroby je nejvýznamnější nástroj řízení nákladů. 

Toto členění má za cíl zkoumat chování nákladů při měnícím se objemu výroby. 

Objem výroby můžeme určovat počtem prodaných nebo vyrobených kusů, 

ujetých kilometrů, obsloužených klientů nebo pomocí odpracovaných hodin. 

[4] 

• Fixní – Takové náklady, které se s objemem výroby v určitém časové

 úseku nemění. Celkové fixní náklady máme v podniku konstantní, 

 ovšem přiřadíme-li je na jednotku produkce výroby, tak nám tyto

 náklady se zvyšujícím objemem výroby klesají. 
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Za fixní náklady považujeme odpis budov, pronájem haly, energie 

 apod. 

V případě, že by se tyto náklady měnily, tak se jejich změna projeví 

 skokem, nikoli postupným zvyšováním či snižováním. Tuto změnu 

 může zapříčinit zvýšení pronájmu výrobní haly či leasing 

 automobilů atd. [4, 13] 

• Variabilní – Takové náklady, které se s objem výroby mění. 

 Variabilní náklady se dále dělí na:  

o proporcionální 

o nadproporcionální 

o podproporcionální 

Proporcionální náklady se mění přímo úměrně s objemem výroby. 

 Mají lineární průběh. Může jimi být spotřeba přímého materiálu 

 či úkolová mzda dělníků. Pro nadproporcionální náklady 

 je charakteristické to, že rostou rychleji než objem výroby. 

 Příkladem jsou mzdy výrobních dělníků za noční či víkendové 

 směny. Mzdy jsou v tomto případě vyšší než při běžné směně. 

 Opakem  nadproporcionálních nákladů jsou náklady 

 podproporcionální. V tomto případě náklady rostou pomaleji 

 než objem výroby. Tento jev může být způsobem například 

 množstevní slevou při odběru většího množství materiálu. [4, 13] 

 

1.2.4  Členění nákladů podle podnikového hlediska 

Náklady rozlišované podle podnikového hlediska vznikají především 

ve větších podnicích, kde dochází ke spolupráci více výrobních středisek. 

Z hlediska kalkulace je důležité tyto dva druhy nákladů od sebe rozlišovat. [10] 

• Prvotní – Tyto náklady bývají označovány i jako externí či primární.

 Vznikají především při styku s externími dodavateli. Tyto  náklady

  se v daném středisku objevují poprvé, ještě nebyly jinde
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 zaznamenány. Prvotním nákladem je například nákup energie

 od dodavatele. [10, 17] 

• Druhotné – Druhotné náklady, též označované interní nebo sekundární,

 se formulují uvnitř podniku. Tvoří se v každém podniku

 při produkci složitějších výrobků. Jde o to, že polotovar s sebou

 do určitého výrobního střediska přináší již náklady z předchozího

 výrobního střediska a ve středisku, ve kterém se polotovar právě

 nachází, se vlivem výroby nakumulují další výrobní náklady,

 které se opět přenáší do dalšího střediska. Z toho vyplývá,

 že se jedná o náklady opakovaně zaznamenávané. Druhotným

 nákladem je například přeprava mezi dvěma středisky. [10, 17] 

 

Obrázek 4: Vztah podniku k různým částem hospodářství (upraveno dle [12]) 

 

Na obrázku 4 je znázorněno, jak okolí podniku a podnik samotný vytváří 

náklady. Podniky výrobní sféry dodávají do podniku materiál a výrobní služby, 

podnik státu odvádí sociální odvody, daně a část zisku. Podniky nevýrobní 

sféry si navzájem s naším podnikem vyměňují nevýrobní služby, které 

pro podnik též představují náklady. Podnik od nich kupuje např. připojení 

k internetu, služby operátorů apod. Zaměstnanci představují pro podnik 
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náklady ve formě mezd. V neposlední řadě si podnik sám generuje odpisy 

hmotného a nehmotného majetku a odpisy drobného hmotného majetku.   

 

1.2.5 Náklady obětované příležitosti  

Do této skupiny patří náklady, které jsou v účetnictví zahrnuty v jiné výši nebo 

tam dokonce nejsou zahrnuty vůbec.  Tyto náklady můžeme též nazývat 

oportunitními. Mluvíme zde o nákladech vzniklé ušlým ziskem z důvodu 

nepřijetí nějakého rozhodnutí. Důležitou podstatu mají především 

v manažerském rozhodování. Posuzujeme je jako více rozhodovacích variant. 

[4] 

• Explicitní – Náklady jsou vedené v účetnictví v přesné výši. Mají peněžní

 formu a firma nemá problém se sledováním jejich výše. Jsou jasné

 a zřetelné. [4, 17] 

• Implicitní – Náklady, které nejsou zachyceny v účetnictví vůbec

 nebo jsou evidovány v jiné výši. Jsou způsobeny ztrátou z volby

 možností firmy, které vznikají užíváním zdrojů podniku. [4, 17] 

 

2 Kalkulace 

Jelikož mé téma bakalářské práce se bude kalkulací zabývat podrobněji, bylo 

by dobré tento pojem definovat a dále ho rozvinout. Kalkulací 

se zjednodušeně rozumí, že se jedná o zjištění nebo stanovení nákladů 

na kalkulační jednici. V knížce Nákladové a manažerské účetnictví Jana 

Fibírová a kolektiv tvrdí, že: „Kalkulací se v nejobecnějším slova smyslu rozumí 

přiřazení (propočet) nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové veličiny 

na naturálně vyjádřenou jednotku výkonu.“ Za jednotku výkonu považujeme 

práci, výrobek, službu, činnost či operaci, kterou je třeba vykonat v souvislosti 

s procesem tvorby výkonu. [7] 

V podniku se kalkulace nejčastěji využívá pro stanovení prodejní ceny výrobku 

nebo služby. Aby cena nebyla zbytečně přemrštěná oproti konkurenci, podnik 
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se snaží co nejvíce snížit své náklady. Nejčastěji řeší dvě otázky. První z nich 

je otázka, jak se mají přiřadit náklady výkonu. Druhá otázka spočívá v tom, 

jak zvolit nejvhodnější obsah kalkulace, rozsah a strukturu kalkulovaných 

položek. [7] 

 

2.1 Rozdělení kalkulace 

Kalkulace dělíme z hlediska časového na kalkulaci předběžnou, cizím názvem 

ex ante a na kalkulaci výslednou, cizím názvem ex post. [17] 

Kalkulace předběžná, jak už její název napovídá, se sestavuje před zahájením 

výroby, a tudíž musíme u této kalkulace spotřebu materiálu a mzdy pouze 

odhadovat. Můžeme vycházet z údajů z technickohospodářské normy 

spotřeby přímých nákladů, rozpočtu nepřímých nákladů nebo 

z údajů minulého období, pokud je to možné. To nám pomůže získat co 

nejpřesnější výsledek. [2, 8] 

U kalkulace výsledné vycházíme již ze skutečně vynaložených nákladů, které 

vezmeme z účetnictví. Ovšem, aby se mohl tento druh stanovení hodnoty 

použít, musí dojít k určité transformaci nákladů, které vstupují do jednotlivých 

útvarů. Proto je nutno nejprve náklady roztřídit podle různých hledisek. [8] 

 

2.2 Metody kalkulace 

Metod kalkulace je mnoho. Podle svého uvážení jsem vybrala ty, o kterých si 

myslím, že se používají nejčastěji. 

 

2.2.1 Kalkulace dělením 

Kalkulaci dělením řadíme mezi nejjednodušší metody. Ovšem lze ji použít 

pouze u podniků, které vyrábějí z hlediska nákladové náročnosti relativně 

ekvivalentní produkt. Tuto metodu lze použít ve firmách zabývající se výrobou 
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elektřiny, těžbou dřeva či uhlí, distribucí elektřiny apod. Samotný výpočet 

spočívá v podílu celkových nákladů podniku a počtu jednotek produktů. [4] 

 

2.2.2 Kalkulace dělením s ekvivalentními čísly 

Kalkulace dělením s ekvivalentními čísly je velmi podobná kalkulaci dělením. 

Liší se tím, že produkty vyráběné v podniku nemusí být zcela homogenní. 

Mohou se odlišovat v určitém měřeném parametru. Za tento parametr 

můžeme považovat například velikost, hmotnost, pracnost atd. Při výpočtu 

nejprve určíme tzv. přepočetní jednici. [4, 7] 

„Na začátku se určí typický představitel výrobků, což je většinou nejběžnější 

výrobek, u kterého se stanoví ekvivalent nákladů = 1. U ostatních výrobků 

stanovíme ekvivalenční číslo přepočtem sledovaného měřitelného parametru 

k poměrovému číslu u typického představitele. V další fázi se vypočte suma 

ekvivalentů a podle ní se stanoví náklad na jeden ekvivalent. Nakonec 

se vypočte náklad na výrobek vynásobením nákladu na ekvivalent 

ekvivalenčním číslem výrobku.“ uvádí Boris Popesko ve své knize Moderní 

metody řízení nákladů, str. 62. 

 

2.2.3 Přirážková kalkulace 

Přirážková kalkulace, též kalkulace zakázková, je nejpoužívanější metodou 

přiřazování nákladů vůbec. Za velikou výhodu se dá považovat její využití 

v podnicích, které nevyrábějí homogenní produkt. Toto rozpočítávání probíhá 

pomocí tzv. rozvrhové základny. Na základě rozvrhové základny se určí režijní 

přirážka – koeficient. [4] 

 𝑅𝑗 =
𝑟𝑗

𝑑𝑟𝑗
=

∑ 𝑝𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

𝑑1
 (1) 

Kde: 

𝑅𝑗 – operátor transformace 

n – počet nákladových druhů tvořících rozvrhovou základnu 
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𝑟𝑗 – j-tá transformovaná veličina 

𝑑𝑟𝑗 =  𝑑1 – rozvrhová základna pro j-té transformační centrum 

𝑝𝑖𝑗 − i-tý nákladový druh, připadající z celkové složky pi na j-té transformační centrum 

 

pro k-tou skupinu výkonů platí: 

 𝑟𝑗𝑘 = 𝑅𝑗 × 𝑑1𝑘 (2) 

Kde: 

𝑟𝑗𝑘 – j-tá transformovaná veličina k-té skupiny výkonů 

𝑅𝑗 – operátor transformace 

𝑑1𝑘 – přímá složka nákladového druhu (prvního), připadající na k-tou skupinu výrobků 

 

 𝑋𝑘 = ∑ 𝑑𝑖𝑘
𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝑅𝑗𝑑1𝑘

𝑚
𝑗=1  (3) 

Kde: 

𝑑𝑖𝑘 – přímé náklady 

𝑅𝑗𝑑1𝑘 – režijní náklady 

 

(upraveno dle [10]) 

 

2.2.4 Dynamická kalkulace 

Kalkulace, při níž se díky dynamizaci bere v potaz i změna výrobní kapacity 

na rozdíl od kalkulace přirážkové. Tím, že tato metoda kalkulace pracuje 

s hodnotou vyráběného množství, tak je považována za nejsprávnější. Avšak 

velkým problémem se zdá být rozčlenění vstupních dat. Pro výpočet 

používáme dynamickou rovnici: [9] 

 𝑃𝑁 = 𝑃𝑉𝑁 +
𝐶𝐹𝑁

𝑞
 (4) 

Kde: 

PN – průměrné náklady 

PVN – průměrné variabilní náklady 

CFN – celkové fixní náklady 

q – vyráběné množství 
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2.2.5 Hodinová režijní sazba  

V této metodě dochází ke spojení celkových režijních nákladů a využití 

kapacity. Z hlediska výpočtu ji považujeme za lepší a přesnější, než je metoda 

přirážková. Ovšem stejně jako dynamická metoda je náročná na správný 

odhad nákladů a kapacity. Pro výpočet používáme tento vzorec: 

 𝐻𝑅𝑆 =  
𝑅𝑁 

𝐾𝐴𝑃
 (5) 

Kde: 

HRS – hodinová režijní sazba 

RN – režijní náklady v Kč 

KAP – kapacita v hodinách nebo normohodinách 

[17]  
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ANALYTICKÁ ČÁST 

 

3 Charakteristika podniku 

 

3.1 Historie společnosti 

Společnost Prefa Veselí nad Lužnicí vznikla v roce 1949, kdy zahájila výrobu 

prefabrikátů pro vlastní výrobu. Záhy začala vyrábět i střešní vazníky, 

předpjaté stožáry a stropní desky z předpjatého betonu. V roce 1954 byla 

dostavěna mísírna se čtyřmi míchačkami na výrobu betonových směsí. 

V dalších letech se společnost rozvíjela výstavbami různých výrobních 

a administrativních hal, uvedením výrobních linek do provozu a jejich 

rekonstrukcí. Začátkem roku 1981 firma výrazně zvýšila výrobní kapacitu 

komponentů pro bytovou a zemědělskou výstavbu. O šest let později 

se společnost rozšířila o nový závod na výrobu prefabrikátů speciálně 

pro Jadernou elektrárnu Temelín. Významným milníkem pro společnost byl rok 

1996, kdy podnik koupila rakouská společnost MABA Fertigteilindustrie.  

Vznikla nová firma MAO Prefa Veselí nad Lužnicí, ve které firma Oberndorfer 

vlastní 50 % této nově založené společnosti. Firma se poté začala rozvíjet 

podle nové koncepce a rozšiřovala výrobní programy. Další velká změna přišla 

v roce 2003, kdy se firma MABA Fertigteilindustrie stala jediným vlastníkem 

společnosti. Na základě této skutečnosti dochází ke změně názvu firmy 

na MABA Prefa spol. s r. o., pod kterým funguje dodnes. V roce 2007 došlo 

k úpravě koncernové struktury, a tak se majitelem stává Kirchdorfer 

Fertigteilholding. V roce 2012 proběhla obměna forem na výrobu sloupů 

s patou a vazníků. O rok později firma uvedla na trh městská svodidla druhé 

generace a představila nový stavební systém. 

V dnešní době má společnost 105 zaměstnanců a závod se rozkládá 

na 145 000 m2. Skládá se ze dvou závodů – starého a nového. Primárně 

se zabývá výrobou stavebních dílů neboli prefabrikátů. Jedná se především 

o skelety pro výstavbu výrobních a skladových hal, občanských i bytových 
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staveb. Vyrábí rovněž i komponenty pro výstavbu protihlukových stěn. Jedná 

se jak o typové výrobky, tak i o výrobky dle přání zákazníka. 

 Dále se firma také zaměřuje na montáž těchto výrobků a následný 

doprovodný servis po České republice. Řadí se mezi přední dodavatele 

ve stavebním průmyslu. Charakteristickými znaky pro tento koncern 

je dynamicky kvalitativní a kvantitativní rozvoj. [1] 

 

Obrázek 5: Znak společnosti [1] 

Společně se závodem se rozvíjel i znak firmy. Jak je vidět na obrázku 5, stejně 

jako matka koncernu mají ve znaku lva. [1] 

 

3.2 Struktura podniku  

V čele firmy Maba Prefa spol. s r. o. je jednatel, na kterého dohlíží dozorčí rada. 

Jednatel dále dohlíží na personální oddělení, oddělení ekologie a BOZP, 

sekretariát, monitoruje obchodního ředitele, ředitele technického oddělení, 

ředitele výroby a vedoucího závodu, také ředitele nákupu, logistiky a kvality, 

a též sleduje ředitele controllingu. [1] 

Například ředitel technického oddělení má pod sebou oddělení přípravy 

a plánování výroby a oddělení konstrukce a statiky. V každém tomto oddělení 

je alespoň jedna odpovědná osoba, která dále zodpovídá za odvedenou práci. 

Má pod sebou zaměstnance, kteří danou pracovní činnost vykonávají 

a poslouchají pokyny odpovědné osoby. Obdobně to funguje i v jiných 

odděleních, jak můžeme vidět na obrázku 6. [1] 
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Obrázek 6:Struktura podniku (zpracováno dle [16]) 

 

3.3 Informační systém SAP 

Firma pracuje v informačním systému SAP. Díky tomuto systému dochází 

k ulehčení práce v mnoha směrech. Do tohoto systému se zaznamenává 

například – příjem materiálu, spotřeba materiálu, parametry jako je váha, 

velikost, cena. Program vyhotovuje například kalkulace, rozpočty, objednávky, 

zakázky, celou skladovou agendu apod. SAP zpracovává informace na základě 

pokynů a informací, jaké mu jsou poskytnuty. Takže veškeré procesy jsou 

zjednodušeny a zlepšeny. [11] 

Ve své práci budu používat SAP jako zdroj informací a analyzovat, 

na jakém principu program v dané oblasti pracuje. Nejdůležitější informace, 

které vstupují do kalkulace, jsem znázornila ve schématu – obrázek 7. 

* Hvězdičky na obrázku značí určitou deformaci vstupů, dále se v textu na tuto 

deformaci budu ještě odkazovat.  
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Obrázek 7: Schéma informací vstupujících do kalkulace 

 

4  Kalkulace 

V podniku MABA Prefa spol. s r. o. vytvářejí předběžnou kalkulaci jednou ročně. 

Dále je prováděna kalkulace plánová, při které se vždy jednou za měsíc přecení 

stavy hotových výrobků na skladě. Společně s hotovými výrobky se přeceňují 

veškeré materiálové vstupy výrobků. Normočasy se přeceňují jen 

ve výjimečných případech. Například pokud se délka trvání práce změní 

z 5 hodin na 4 hodiny apod.  

Podnik vyrábí výrobky jak sériově, tak zakázkově (kusově). Kalkulace je pro oba 

typy výrobků stejná, jen se liší způsobem zadávání do systému. U zakázkové 

výroby se pro každý výrobek musí vytvořit samostatný kusovník a pracovní 

postup, kdežto u sériové výroby ne.  

Jak již bylo zmíněno, pro oba druhy výrobků se stanovují náklady pomocí 

kalkulace přirážkové v systému SAP. V tabulce 1, jež se nachází pod textem, 

ukazuji typový kalkulační vzorec a porovnávám ho s kalkulačním vzorcem 

(tabulka 2), který se využívá v podniku. 
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Tabulka 1: Typový kalkulační vzorec [10] 

1) Přímý materiál d1 

2) Přímé mzdy d2 

3) Ostatní přímé náklady d3 

4) Výrobní režie technologická r1 
5) Výrobní režie všeobecná r2 

6) Vlastní náklady výroby  

7) Správní a zásobovací režie r3 

8) Vlastní náklady  
9) Odbytové náklady r4 

10) Úplné vlastní náklady výkonu  
 

Tabulka 2: Kalkulační vzorec využívaný v podniku 
(zpracováno dle [16]) 

Základna (materiál) 
+ Přirážky – režie 
+ Normohodiny x sazba střediska 

Betonář 
Formíř 
Železář 

= Výrobní náklady 
+ DB2 

= Prodejní cena 

 

V kalkulačním vzorci, který využívá firma, je jako základna považován 

přímý materiál potřebný pro výrobu kalkulovaného výrobku.  Přičítáme 

k ní přirážku, která je určena procentuálně. Některé materiály mají 

stanovenou přirážku na 1 %, jiné například na 10 %.  Záleží na druhu 

daného materiálu a postupu zpracování materiálu do výsledného 

produktu. Například u řezání ocelových tyčí na polotovar je ztrátový 

materiál v oblasti prořezu. Procentuální přirážka se netvoří  u materiálů 

spotřebovávaných v kusech. Dále se přičítá normohodina násobená 

sazbou střediska, ve které jsou započítávány mzdové náklady 

pracovníka, jenž se na výrobě produktu podílí , náklady na provoz stroje, 

odpisy související se střediskem (stroje a budovy), náklady na pomocný 

materiál, na opravy stroje apod. Sečtením těchto položek nám vzniknou 

výrobní náklady, ke kterým se musí připočítat tzv. DB2, aby mohla být 

vyčíslena prodejní cena. Pojem DB2 představuje příspěvek na úhradu režie 

a zisku.   

Sazba výrobních nákladů střediska  

 𝐶𝑡
(𝑃)

= 𝑊𝑡
(𝐸)

+ 𝐶𝑡
(𝑀)

+ 𝐷𝑡
(𝑀)

+ 𝐹𝑡 + 𝑅𝑡
(𝑀)

 (6) 

Kde: 

𝐶𝑡
(𝑃)

 – sazba výrobních nákladů střediska v čase t 

𝑊𝑡
(𝐸)

 – náklady na pracovníka v čase t 

𝐶𝑡
(𝑀)

 – náklady na provoz stroje v čase t 

𝐷𝑡
(𝑀)

– odpisy stroje v čase t 
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𝐹𝑡 – pomocný materiál v čase t 

𝑅𝑡
(𝑀)

 – opravy stroje v čase t 

 

SAP však v základu oceňuje výrobky pouze do výše výrobních nákladů. Tudíž 

chybí položka DB2. Tu si firma stanovuje později. 

Přestože kalkulace výrobku vyráběného sériově je stejná jako kalkulace 

výrobku, jaký se zhotovuje na zakázku, tak jsem se rozhodla, že pro lepší 

orientaci v podnikové kalkulaci zanalyzuji od každého typu výrobku jednoho 

zástupce. 

 

4.1 Kalkulace sériové výroby 

Systém SAP zpracovává kalkulaci na základě vstupních dat uvedených 

v kusovníku, pracovním postupu a kmenových datech.  

Pro zpracování sériové kalkulace jsem po domluvě zvolila výrobek UB 5 – hrany 

pro železniční nástupiště.  Položky v kalkulaci tohoto výrobku jsou rozsáhlé 

a kalkulace tím bude názornější. 

Produkt UB 5 – hrany pro železniční nástupiště jsou určeny pro rakouský trh, 

tudíž je na českých nástupištích nenajdeme. Využívají se však stejně, 

jen se tvarově mírně liší. 

 

Obrázek 8: Výrobek UB5 [16] 
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Tento výrobek jsem vybrala i z toho důvodu, že se jedná o produkt jednoduchý 

pro představu. Můžeme ho vidět na obrázku 8. 

4.1.1 Stručný popis výroby výrobku UB5 

Při výrobě všech betonových prefabrikátů, jejichž výrobou se firma zabývá, 

je armatura nezbytnou a velice důležitou součástí výrobku. Armatura 

je ocelová konstrukce, která se vyrábí ve středisku Armovna. Na ní závisí 

životnost a bezpečnost výrobku. Tato konstrukce se po zhotovení dopraví 

na halu, kde se nacházejí formy, do nichž se konstrukce vloží, a zalije se směsí 

betonu, která je určena přesně na tento druh výrobku.  

Formy jsou pro tento druh výrobku ocelové a firma není uzpůsobena na jejich 

výrobu, proto je musí kupovat. Na rozdíl od vazníků, kde se formy vyrábějí 

přímo v podniku.  

Po zatuhnutí betonu se výrobek vyjme z formy a forma může být po očištění 

použita znovu.  

 

4.1.2 Pracovní postup 

Mezi nejdůležitější informace na pracovním postupu patří název prováděné 

činnosti a její doba trvání. Dále najdeme informace o pracovišti, na jakém daná 

činnosti probíhá. 

 

Obrázek 9: Pracovní postup [16] 

Z pracovního postupu, který vidíme na obrázku 9, námi zvoleného výrobku 

můžeme zjistit, že k výrobě jednoho kusu hran pro železniční nástupiště 
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použijeme třímkovačku EVG, která pracuje 2, 83 minut, dále dochází ke střihu 

sítí po dobu 3, 15 minut, k ohybu sítí po dobu 3,55 minut. Sváření trvá 18,6 

minut a poslední činností je betonáž, která zabere 46,2 minut. Celkově se tedy 

jedná o 74,33 minut. Tento výpočet můžeme vyjádřit vztahem: 

 𝑡𝐴 = ∑ 𝑡𝑖
(𝐴𝐶)5

𝑖=1  (7) 

Kde: 

𝑡𝐴 – jednotkový čas 

𝑡𝑖
(𝐴𝐶)

 – čas operací i jednotkových 

 

Pracovní postup je veden celý v minutách, kdežto kalkulace udává některé 

hodnoty v minutách a některé v hodinách. 

Zde je zajímavé, že se připravovaná armatura do výrobku stále svařuje. U jiných 

výrobků se již jen váže ocelovým drátkem.   

 

4.1.3 Kusovník 

 

Obrázek 10: Kusovník materiálu [16] 

Další podstatný zdroj pro sestavení kalkulace představuje kusovník materiálu, 

jenž lze vidět na obrázku 10. Důležitou informací je označení komponentu, což 

je název prvku potřebného k výrobě našeho produktu UB 5. Další takovou 

informací je uvedené množství, které je potřeba na zhotovení jednoho kusu. 
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Toto množství se na rozdíl od samotné kalkulace uvádí bez procentuální 

přirážky. 

4.1.4 Kmenová data 

Do systému SAP se musejí vkládat veškeré informace o materiálech, které má 

firma k dispozici nebo se kterými pracuje. Vkládají se do tzv. kmenových dat. 

Tyto kmenová data v systému SAP obsahují mnoho záložek, jako je například 

dispozice 1 až 4, účetnictví 1 a 2, kalkulace atd. Slouží nejen k evidenci 

skladovaného materiálu, ale opět i jako vstupní data do kalkulace. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Kmenová data – dispozice [16] 

Na obrázku 11 můžeme vidět kmenová data, konkrétně dispozice 4, 

pro betonovou ocel o průměru 8 mm s tažností B550A. Tento materiál 

dodavatelé dodávají ve svitcích. Dále vidíme označení materiálu 12 522, 

na základě kterého je vytvořen kusovník výrobku a označení závodu 4101, 

které nám říká, že se jedná o závod výroba. Nejdůležitější hodnotou je však 

určení prostřihu, který je u tohoto materiálu stanoven na 1 %. Prostřih 

vyjadřuje naši procentuální přirážku. 
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Obrázek 12: Kmenová data – účetnictví [16] 

I na obrázku 12 můžeme vidět kmenová data. Tady nám ovšem ukazují jiné 

informace. Záložka účetnictví 1 eviduje celkovou zásobu výrobku UB 5. 

Nejpodstatnějšími údaji je celková zásoba, která činí 4 394 ks o celkové 

hodnotě 4 972 426,16 Kč. Hodnota jednoho kusu výrobku byla stanovena 

na 1 131,64 Kč/ks. 

Náklady jsou samozřejmě určeny pomocí kalkulace. Tu můžeme vidět 

na obrázku 13. Následně si projdeme i samotný výpočet kalkulace. 

Zde názorně můžeme vidět propojenost. Ačkoli kalkulace čerpá údaje 

z různých zdrojů včetně kmenových dat, kmenová data některé informace 

bere naopak z kalkulace.  

 

4.1.5 Provádění vlastní kalkulace 

Nyní jsou známy všechny potřebné dokumenty k tomu, abych mohla vytvořit 

kalkulaci výrobku UB 5, která je zobrazena na obrázku 13. V tabulce kalkulace 

vidíme její strukturu včetně všech použitých strojů a materiálů potřebných 

k výrobě jednoho kusu výrobku. Dále vidíme ocenění těchto materiálů a práce 
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v korunách na základě spotřebovaných kilogramů či doby trvání této práce. 

Tato materiálová spotřeba se ovšem od kusovníku nepatrně liší. Jedná se již 

o zmíněnou procentuální přirážku, která může být u každého materiálu jiná 

a vychází z dlouhodobé zkušenosti firmy. *Tuto deformaci vstupu jsem měla 

na mysli, když jsem popisovala obrázek 7. 

 

Obrázek 13:Kalkulace [16] 

Odlišnost přirážek je možné porovnat v tabulce 3, jakou jsem na základě 

dostupných dat navrhla. Procentuální přirážka se pro beton C 50/60 XF4 č. 8 UB 

nestanovuje, jelikož beton již zahrnuje tzv.  Materialgemeinkosten, což je 

pojem, ke kterému se dostanu později.  

Hodnoty potřebného množství před přirážkou jsou uvedeny na obrázku 10 

a hodnoty potřebného množství po přirážce můžeme vyčíst z obrázku 13. 

Tabulka 3: Výpočet procentuální přirážky 

Materiál 
Potřebné 

množství před 
přirážkou [kg] 

Procentuální 
přirážka [%] 

Potřebné 
množství po 
přirážce [kg] 

Ocel bet. D-8 B550A – svitek   4,262   1   4,305 

Ocel bet. D-10 B550A – svitek  10,984   1  11,094 

Sítě AQ 42 4,2 100x100    4,56   10   5,016 

Ocel kruh. ∅4 h9-0,1 kg/m   0,026  10   0,029 

 



34 
 

Při sestavování kalkulace je dále nutné znát i ceny za nakoupený materiál 

a ocenění práce. Tyto informace se dají v systému SAP dohledat, jelikož musí 

být zadávaný, aby mohla kalkulace vzniknout. Problémem je, že jsou 

zakládány k jednotlivým materiálům, ale ne k výrobku, tudíž je náročnější 

dohledat všechny položky kalkulace. Proto navrhuji tato data zpřehlednit, 

a uspořádat do tabulek (viz tabulka 4 a 5) a zároveň pomocí mnou sestaveného 

matematického modelu v MS Excel dopočítat potřebné informace.  

Hodinové tarify měla firma pro své potřeby a přehlednost zpracované 

a poskytla mi je. V přiřazování tarifů k jednotlivým pracovním úkonům jsem 

se ovšem musela orientovat pomocí číselného označení středisek, neboť firma 

pracuje převážně v německém jazyce. Pro představu jsem tyto hodinové tarify 

přidala do příloh (Příloha 1).  

Hodinové tarify firma stanovuje na základě celkových nákladů konkrétního 

střediska podělené počtem odpracovaných hodin ve výrobě v tom konkrétním 

středisku. Také se vychází ze zkušeností minulých let a rovněž tržních cen 

minulého období.  

Náklady na materiál jsem čerpala ze skladové evidence ze systému SAP. Ceny 

materiálu se přepočítávaní při každém pohybu na skladě (příjem 

či přeskladnění materiálu), jelikož se stanovuje průměrná cena materiálu. 

* I zde je vidět náznak mírné deformace vstupů, o kterých jsem již mluvila 

u obrázku 7.  

Jak už jsem zmínila, v systému SAP se pracuje s hodinovými tarify. Z tohoto 

důvodu uvádím všechny časy potřebné k výrobě výrobku převedené z minut 

na hodiny a následně násobené hodinovým tarifem. 
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Tabulka 4: Dílčí kalkulace výkonu1 na základě výběru dat ze systému SAP 

Struktura kalkulace Tarif [Kč/hod] Čas činnosti [hod] 
Celková hodnota 

[Kč] 

Třmínkovačka EVG 306,00  0,047  14,38 

Střih sítí 390,00  0,053  20,67 

Ohyb sítí 440,00  0,059  25,96 

Sváření 436,00  0,31  135,16 

Betonáž 407,02  0,77  313,41 

Struktura kalkulace Náklady [Kč/kg] Množství [kg] 
Celková hodnota 

[Kč] 

Ocel bet. D-8 B550A – svitek  14,53   4,305  62,55 

Ocel bet. D-10 B550A – svitek  14,07  11,094 156,09 

Sítě AQ 42 4,2 100x100   15,95   5,016  80,01 

Ocel kruh. ∅4 h9 – 0,1 kg/m  84,83   0,029   2,46 

Celkové dílčí N     810,69 

 

Při výpočtu potřebných informací jsem postupovala podle následujících 

vzorců. Nejprve jsem stanovila dílčí náklady na konkrétní činnost. 

 𝐶𝑖
(𝐴)

= 𝑡𝑖
(𝐴)

× 𝑇𝑖
(𝐴)

 (8) 

Kde: 

𝐶𝑖
(𝐴)

 – dílčí náklady na i-tou činnost 

𝑡𝑖
(𝐴)

 – časová náročnost činnosti i 

𝑇𝑖
(𝐴)

 – stanovený tarif činnosti i  

 

Sečtením všech dílčích nákladů na konkrétní činnosti vyčíslím celkové náklady 

na činnosti určitého produktu.  

 𝐶𝑗
(𝑇)

= ∑ 𝐶𝑖
(𝐴)𝑛

𝑖=1  (9) 

Kde: 

𝐶𝑗
(𝑇)

 – celkové náklady na činnosti j-tého produktu  

𝐶𝑖
(𝐴)

 – dílčí náklady na i-tou činnost j-tého produktu 

 

Dále jsem vynásobila potřebné množství materiálu s cenou materiálu a docílila 

jsem dílčích nákladů konkrétní materiálové položky.  

 Ω𝑖
(𝑎)

= 𝐶𝑖
(𝑚)

× 𝑞𝑖
(𝑚)

 (10) 

                                                           
1 Výkonem rozumíme činnost, služba, ale také část produktu 
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Kde: 

𝛺𝑖
(𝑎)

 – dílčí náklady i-té materiálové položky  

𝐶𝑖
(𝑚)

 – náklady na 1 kg i-té materiálové položky 

𝑞𝑖
(𝑚)

 – množství v kg potřebné i-té materiálové položky 

 

Sečtením všech dílčích nákladů materiálové položky jsem vykalkulovala 

celkové náklady na materiálové položky.   

 

 Ω𝑖
(𝑇)

= ∑ Ω𝑖
(𝑎)𝑛

𝑖=1  (11) 

Kde: 

𝛺𝑖
(𝑇)

 – celkové náklady na materiálové položky j-tého produktu  

𝛺𝑖
(𝑎)

– dílčí náklady i-té materiálové položky j-tého produktu 

 

 

Ve firmě Maba Prefa spol. s r. o., jsou na různé druhy výrobků potřeba i různé 

druhy betonu. Ty se od sebe liší dobou a způsobem zpracování, ale hlavně 

přísadami a jejich množstvím.  

Beton C 50/60 XF4 č. 8 UB se vytváří nejen smícháním kameniva, různých 

rozměrů drti, cementu, vody ale také stachementu a microporanu. Stachement 

slouží jako přísada na tvrdnutí betonu a microporan zajišťuje správnou 

pórovitost betonu (provzdušňuje ho). 

V tabulce 5 jsem potřebné množství na výrobu betonové směsi převedla 

z gramů na kilogramy a pro větší přesnost jsem nechala šest desetinných míst.  
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Tabulka 5: Dílčí kalkulace výkonu na základě výběru dat ze systému SAP 

Struktura kalkulace Tarif [Kč/hod] Čas činnosti [hod] 
Celková hodnota 

[Kč] 

Míchání betonové směsi 1 502,54   0,019833  29,80 

Struktura kalkulace Náklady [Kč/kg] Množství [kg] 
Celková hodnota 

[Kč] 

Kamenivo drobné 0/4 Halámky     0,17 142,999999  24,31 

PDK 8/16 (B) Ševětín     0,26 125,000066  32,50 

PDK 4/8 (B) Ševětín     0,34  58,999856  20,06 

Cement CEM I 52,5 R     1,72  96,000098 165,12 

Voda     0,04  32,000185   1,28 

Stachement 681    46,00   0,80021   36,81 

Microporan    21,81   0,159586   3,48 

Celkové dílčí N     313,36 

 

I zde jsem postupovala při výpočtu dle rovnici 8-11, které jsou zmíněné 

na předchozích stranách a dle rovnice 12. 

 𝐶(𝑘) 𝑗
(𝑇)

= ∑ 𝐶(𝑘) 𝑗
(𝐴)

 𝑛
𝑖=1  (12) 

Kde: 

𝐶(𝑘) 𝑗
(𝑇)

 – celkové náklady na činnosti j-tého produktu k-té výrobkové skupiny (zakázky) 

𝐶(𝑘) 𝑗
(𝐴)

 – dílčí náklady na i-tou činnost j-tého produktu k-té výrobkové skupiny 

 (zakázky) 

 

Ve struktuře kalkulace na obrázku 13 se objevuje dvakrát pojem 

materialgemeinkosten. Tento německý výraz představuje materiálovou 

přirážku, která zastupuje ostatní náklady (pomocný a režijní materiál) spojené 

s výrobou. Firma tuto přirážku stanovila na 1,3 %. První přirážka se vypočítá 

z celkové hodnoty použitého materiálu do betonu C 50/60 XF4 č.8 UB, což je 

1,3 % z 283,56 Kč. V tabulce 6 je podrobně zpracovala přehled tohoto výpočtu 

i s rozepsanými položkami a jejich ocenění v korunách. 
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Tabulka 6: Materiálová přirážka – beton 

Položky [Kč] 

Procentuální sazba [%]   1,30 

Základ pro výpočet 283,56 

  Kamenivo drobné 0/4 (C4) Halámky  24,31 

  PDK 8/16 (B) Ševětín  32,50 

  PDK 4/8 (B) Ševětín  20,06 

  Cement CEM I 52,5 R 165,12 

  Voda   1,28 

  Stachement 681  36,81 

  Microporan   3,48 

Materiálová přirážka   3,69 

 

Druhá materiálová přirážka z celkového výrobku je obsažena na konci 

kalkulační struktury a její detailní výpočet můžeme vidět v tabulce 7. Stanovuje 

se na základě celkové hodnoty z použitého materiálu. Do tohoto materiálu se 

ale již nezapočítává materiál použitý na výrobu betonu. Tudíž se jedná pouze 

o ocel betonovou D-10 B550A ve svitcích, o ocel betonovou D-8 B550A též 

ve svitcích, o sítě AQ 42 4,2 a o ocel kruhovou s průměrem 4 mm h9. Sečtením 

těchto položek dostaneme cenu 301,11 Kč, ze které určíme 1,3% přirážky. Tato 

přirážka tedy činí 3, 91 Kč. 

Tabulka 7: Materiálová přirážka 

 

 

 

 

 

V tabulce 8 jsem pro přehlednost shrnula všechny náklady, které souvisejí 

s výrobou výrobku UB 5. Veškeré tyto náklady byly již vyčísleny a vysvětleny. 

Sečtením těchto nákladů dostaneme celkové výrobní náklady. Při vyčíslování 

celkových výrobních nákladů jsem postupovala podle rovnice 13. 

 (𝑇𝐶)𝑡 = Ω𝑖
(𝑇)

+ 𝐶𝑗
(𝑇)

+  𝑆𝑀 𝑗
(𝑇)

 (13) 

Položky [Kč] 

Procentuální sazba [%]   1,30 

Základ pro výpočet 301,11 

  Ocel bet. D-8 B550A – svitek  62,55 

  Ocel bet. D-10 B550A – svitek 156,09 

  Sítě AQ 42 4,2 100x100  80,01 

  Ocel kruh. ∅4 h9 – 0,1 kg/m   2,46 

Materiálová přirážka    3,91 
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Kde: 

 

(𝑇𝐶)𝑡 – celkové výrobní náklady  

𝛺𝑖
(𝑇)

 – celkové náklady na materiálové položky j-tého produktu  

𝐶𝑗
(𝑇)

 – celkové náklady na činnosti j-tého produktu  

𝑆𝑀 𝑗
(𝑇)

 – celkové materiálové přirážky j-tého produktu 

 

Tabulka 8: Celkové výrobní náklady 

Dílčí náklady beton   313,36 

Dílčí náklady   810,69 

Materiálová přirážka – beton     3,69 

Materiálová přirážka      3,91 

Celkové N na 1 kus výrobku UB 5 1 131,65 

 

Celkové výrobní náklady na jeden kus výrobku se nám liší o jednu setinu. 

Nepovažovala bych to za nijak zvlášť veliký problém, neboť při výpočtu 

Materialgemeinkosten u materiálových složek potřebných na výrobu betonu 

došlo vlivem zaokrouhlování k menší odchylce od samotného výpočtu 

kalkulace vytvořené programem SAP.  

         

4.2 Kalkulace zakázkové výroby 

Pro ukázku kalkulace zakázkové výroby jsem zvolila výrobek vazník. Celé 

označení výrobku je SZP-4177750-V01 – Vazník. 

 

4.2.1 Stručný popis výroby výrobku vazník 

Při výrobě vazníku se nejprve zhotoví formy. Formy se pro tento druh výrobku 

vyrábějí ze dřeva a dají se použít pouze jednou, neboť dřevo nasákne betonem. 

Následně se do vytvořené formy vloží předem připravená armatura a zalije se 

betonem.  
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4.2.2 Pracovní postup 

Z pracovního postupu na obrázku 14 je zřejmé, jaké činnosti firma potřebuje 

na výrobu jednoho kusu vazníku a kolik času jednotlivé činnosti zaberou. 

I tento pracovní postup je na rozdíl od kalkulace uváděn pouze v minutách.  

 

Obrázek 14: Pracovní postup [16] 

Nejdříve je zapotřebí nastříhat ocel na určitý rozměr. Tato činnost se provádí 

na nůžkách s poloautomatickým podavačem a naměřováním délek PEDING, 

jenž pracuje 194, 424 minut. Dále je použita třmínkovačka EVG po dobu 54,786 

minut a ohýbačka PERFECT po dobu 362,2 minut. Následuje vázání armatury, 

které trvá 1 811,049 minut. Závěrem se prování betonáž. Ta se v tomto případě 

dělí podle druhu výkonu. Betonáž RÜSTEN pod svým pojmem skrývá výrobu 

forem a čas potřebný na přípravu výroby, neboť, jak již jsem zmiňovala, formy 

pro výrobu tohoto výrobku jsou vyráběny ze dřeva a nedají se opakovaně 

použít. Tato činnosti zaberu 266,25 min. Betonáž ERZEUG vyjadřuje samotnou 

výrobu výrobku. Trvá 1 612, 8 minut.  
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4.2.3 Kusovník 

 

Obrázek 15:Kusovník [16] 

Stejně jako u kalkulace sériové výroby, další důležitý podklad pro sestavení 

kalkulace představuje kusovník (obrázek 15). Potřebnou informací je název 

materiálu (označení komponenty) a jeho potřebné množství na výrobu 

jednoho kusu výrobku. Množství, které je uvedeno v kilogramech, je opět 

evidováno v kusovníku bez procentuální přirážky.   
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4.2.4 Kmenová data 

 

Obrázek 16: Kmenová data [16] 

Kmenová data na obrázku 16 v záložce účetnictví 1 ukazují, jaká byla zásoba 

výrobku SZP-4177750-V01 – Vazník v období březen 2019. Z tohoto období 

pocházejí veškerá získaná data z firmy pro potřeby sestavení kalkulace. Dále 

je vidět, že se v té době nachází na skladě 8 kusů výrobků v celkové hodnotě 

599 091,28 Kč. Další data, která lze ještě vyčíst je například standardní cena, 

pohyblivá cena, předchozí cena výrobku a datum poslední změny ceny.  

Zde bych ráda vysvětlila rozdíl mezi standardní a pohyblivou cenou. Pokud 

je u výrobků uvedeno řízení ceny „S“, znamená to, že systém bere aktuálně 

překalkulovanou cenu na základě měsíční překalkulace, kdežto pohyblivá cena 

se průměruje cenou na skladě. Pro lepší přiblížení jsem uvedla příklad.  

 V lednu 2019 byl vyroben výrobek s kalkulovanou cenou za 1.000 Kč/ks. 

V únoru 2019 došlo k přecenění na 1.500 Kč/ks (standardní cena) a zároveň 

k výrobě dalšího 1 kusu. V pohyblivé ceně by následkem výroby dalšího 1 ks 

za 1.500 byla přepočítaná pohyblivá cena na 1.250 Kč/ks. 

 U výrobků je podstatná cena standardní, kdežto u zboží či materiálu 

je podstatná cena pohyblivá. 
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4.2.5 Provádění vlastní kalkulace 

Po představení všech potřebných podkladů můžu přejít k výpočtu samotné 

kalkulace. Kalkulaci vytvořenou pomocí systému SAP, z jaké vycházím 

při analyzování výpočtu kalkulace, je možné vidět na obrázku 17. 

 

Obrázek 17: Kalkulace [16] 

Struktura kalkulace zakázkové výroby se podobá kalkulaci sériové výroby. 

Odlišují se pouze položkami použitých materiálů a strojů a jejich potřebným 

množstvím či dobou trvání dané činnosti.  

Opět je množství v kalkulaci větší než uvedené množství potřebné na výrobu 

tohoto produktu v kusovníku. Je to z důvodu již zmíněné procentuální přirážky, 

se kterou se pracuje až v kalkulaci. Tabulku 9 vypracovaného přehledu přirážek 

přidávám pod text níže. 
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Tabulka 9: Výpočet procentuální přirážky 

Materiál 
Potřebné 

množství před 
přirážkou [kg] 

Procentuální 
přirážka [%] 

Potřebné 
množství po 
přirážce [kg] 

Ocel bet. D-6 B500A – svitek max. 1000 kg   9,32  1   9,413 

Ocel bet. D-8 B500A – svitek 461,92  1 466,539 

Ocel bet. D-10 B500A – svitek  83,01  1  83,840 

Ocel bet. D-14 B500B – tyče žebír. L-12 m   7,98 12   8,938 

Ocel bet. D-16 B500B – tyče žebír. L-12 m 307,69  3 316,921 

Ocel bet. D-20 B500B – tyče žebír. L-12 m 294,70  5 309,435 

Ocel bet. D-22 B500B – tyče žebír. L-12 m 167,11  8 180,479 

Ocel bet. D-25 B500B – tyče žebír. L-12 m 457,47  5 480,344 

Ocel bet. D-25 B500B – tyče žebír. L-14 m 323,68 12 362,522 

 

I pro toto stanovení procentuální přirážky jsem použila pro zjištění potřebného 

množství vstupního materiálu kusovník (obrázek 15) a kalkulaci (obrázek 17). 

Dále postupuji stejně jako v předchozí kalkulaci. Též potřebuji znát hodinové 

tarify a ceny za jednotlivé materiály na vstupu, abych mohla vyčíslit náklady 

na 1 výrobek vazníku v každé fázi pracovní operace. Potřebná data jsem 

čerpala z přehledu Hodinové tarify (Přílohy 1) a skladové evidence ze systému 

SAP. Kalkulaci jsem analyzovala v již zmíněném vypracovaném matematickém 

modelu, který je znázorněný v tabulkách 10 a 11. 
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Tabulka 10: Dílčí kalkulace výkonu na základě výběru dat ze systému SAP 

Struktura kalkulace 
Tarif [Kč/hod] 

Čas činnosti 
[hod] 

Celková hodnota 
[Kč] 

Střih ocelí PEDING 434,00   3,240  1 406,16 
Třmínkovačka EVG 306,00   0,913    279,38 
Ohyb PERFECT 382,00   6,037  2 306,13 
Vázání 333,00  30,184 10 051,27 
Betonáž RÜSTEN 392,89   4,438  1 743,65 
Betonáž ERZEUG 392,89  26,880 10 560,88 

Struktura kalkulace 
Náklady [Kč/kg] Množství [kg] 

Celková hodnota 
[Kč] 

Ocel bet. D-6 B500A-svitek max. 1000 kg  15,12   9,413    142,32 
Ocel bet. D-8 B500A – svitek  14,34 466,539  6 690,17 
Ocel bet. D-10 B500A – svitek  14,38  83,840  1 205,62 
Ocel bet. D-14 B500B – tyče žebír. L-12 m  14,23   8,938    127,19 
Ocel bet. D-16 B500B – tyče žebír. L-12 m  14,22 316,921  4 506,62 
Ocel bet. D-20 B500B – tyče žebír. L-12 m  13,92 309,435  4 307,34 
Ocel bet. D-22 B500B – tyče žebír. L-12 m  13,36 180,479  2 411,20 
Ocel bet. D-25 B500B – tyče žebír. L-12 m  13,99 480,344  6 720,01 
Ocel bet. D-25 B500B – tyče žebír. L-14 m  13,93 362,522  5 049,93 

Struktura kalkulace 
Náklady [Kč/ks] Množství [ks] 

Celková hodnota 
[Kč] 

Kotva 6325-25,0t-smyčka lanová 954,34   2,0    1 908,68 
Kotva 6351 - 2,5-0200 Rd24  42,19   2,0       84,38 
Celkové dílčí N      59 500,93 

 

Časy všech činností jsem nejprve převedla z minut na hodiny a poté vynásobila 

hodinovým tarifem.  

 Dále jsem stanovila celkovou hodnotu v Kč potřebného množství materiálu 

a to tak, že jsem množství materiálu v kilogramech vynásobila náklady 

na jeden kilogram a potřebné množství v kusech vynásobila náklady na jeden 

kus. Tím vznikly celkové hodnoty za jednotlivé činnosti a potřebný materiál, 

které při sečtení v tabulce 10 vykazovaly 59 500,93 Kč a v tabulce 11 se celkové 

dílčí náklady vyšplhaly na 14 782,26 Kč.  

Sečtením těchto dvou nákladů ovšem ještě nevzniknou celkové výrobní 

náklady, ale stejně jako u kalkulace sériové výroby, musím stanovit 

materialgemeinkosten – materiálové přirážky. 

Stejně jako u kalkulace sériové výroby jsem při výpočtu tabulek 10 a 11 

postupovala podle rovnic 8–12 a rovnice 14. 
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 Ω𝑖
(𝑎)

= 𝐶𝑖
(𝑠)

× 𝑞𝑖
(𝑠)

 (14) 

Kde: 

𝛺𝑖
(𝑎)

 – náklady i-té materiálové položky  

𝐶𝑖
(𝑠)

 – náklady na 1 ks i-té materiálové položky 

𝑞𝑖
(𝑠)

 – množství v ks potřebné i-té materiálové položky 

 

Beton C 50/60 XC4 se vyrábí smícháním kameniva, různých rozměrů drti, 

cementu, vody a stachementu.  

 
Tabulka 11: Dílčí kalkulace výkonu na základě výběru dat ze systému SAP 

Struktura kalkulace Tarif [Kč/hod] Čas činnosti [hod] 
Celková hodnota 

[Kč] 
Míchání betonové směsi 1 502,54     1,0235    1 537,85 

Struktura kalkulace Náklady [Kč/kg] Množství [kg] 
Celková hodnota 

[Kč] 
Kamenivo drobné 0/4 (C4) Halámky     0,17 7 964,082893  1 353,85 
PDK 4/8 (B) Ševětín     0,34 5 475,314342  1 861,61 
PDK 8/16 (B) Ševětín     0,26 3 782,928198    983,51 
Cement CEM I 52,5 R     1,72 4 280,705437  7 362,90 
Voda     0,04 1 991,014841     79,53 
Stachement 681    46,00    34,846289  1 603,02 
Celkové dílčí N     14 782,26 

 

Materiálové přirážky se stanovují vždy stejným způsobem. První materiálová 

přirážka (tabulka 12) je stanovena jako 1,3 % z celkové částky spotřebovaného 

materiálu na výrobu betonu, která tedy činní 172,18 Kč. V číselném vyjádření 

určujeme 1,3 % ze 13 244,41 Kč. Tato přirážka se odlišuje o pět setin 

od kalkulace, jakou vytvářejí v podniku. Odchylka vznikla zřejmě vlivem 

zaokrouhlováním, a jelikož je takto odchylka zanedbatelná, nevěnuji 

jí pozornost.  
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Tabulka 12: Materiálová přirážka – beton 

Položky [Kč] 

Procentuální sazba [%]      1,30 

Základ pro výpočet  13 244,41 

  Kamenivo drobné 0/4 (C4) Halámky  1 353,85 

  PDK 4/8 (B) Ševětín  1 861,61 

  PDK 8/16 (B) Ševětín    983,51 

  Cement CEM I 52,5 R  7 362,90 

  Voda     79,53 

  Stachement 681  1 603,02 

Materiálová přirážka     172,18 

 

Druhou materiálovou přirážku stanovíme jako 1,3 % z celkové hodnoty 

použitého materiálu, do kterého ale již nezapočítáváme použitý materiál 

na výrobu betonu. Číselně tedy jako 1,3 % z 33 153,46 Kč, což vychází 

na 430,99 Kč. Přehled výpočtu jsem zpracovala do tabulky 13. 

 

Tabulka 13: Materiálová přirážka 

Položky [Kč] 

Procentuální sazba [%]      1,30 

Základ pro výpočet 33 153,46 

  Ocel bet. D-6 B500A – svitek max. 1000 kg    142,32 

  Ocel bet. D-8 B500A – svitek  6 690,17 

  Ocel bet. D-10 B500A – svitek  1 205,62 

  Ocel bet. D-14 B500B – tyče žebír. L-12 m    127,19 

  Ocel bet. D-16 B500B – tyče žebír. L-12 m  4 506,62 

  Ocel bet. D-20 B500B – tyče žebír. L-12 m  4 307,34 

  Ocel bet. D-22 B500B – tyče žebír. L-12 m  2 411,20 

  Ocel bet. D-25 B500B – tyče žebír. L-12 m  6 720,01 

  Ocel bet. D-25 B500B – tyče žebír. L-14 m  5 049,93 

  Kotva 6325-25,0t-smyčka lanová  1 908,68 

  Kotva 6351 - 2,5-0200 Rd24     84,38 

Materiálová přirážka     430,99 

 

V tabulce 14 jsou shrnuty veškeré náklady související s výrobou jednoho kusu 

vazníku. Sečtením těchto hodnot vznikly celkové výrobní náklady, které činí 

74 886,36 Kč. Opět jsem postupovala při výpočtu podle rovnice 13 jako 

v předchozím případě.  
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Tabulka 14: Celkové výrobní náklady 

Položky [Kč] 

Dílčí náklady ostatní 59 500,93 

Dílčí náklady beton 14 782,26 

Materiálová přirážka – beton    172,18 

Materiálová přirážka     430,99 

Celkové N na 1 kus výrobku UB 5 74 886,36 

 

 

Celkové náklady se též liší o pět setin od hodnoty vypočítanou systémem SAP, 

neboť se odlišuje materiálová přirážka betonu. 

 

4.3 Stanovení DB2 (příspěvek na úhradu režie a zisku) 

Když dojde ke stanovení výrobních nákladů, zbývá už jen určit DB2 neboli 

příspěvek na úhradu režie a zisku, aby byla utvořena prodejní cena. Firma 

ve standardním případě vymezuje režii na 35 % z výrobních nákladů a zisk 

na 30 % z výrobních nákladů.  

Obchodní oddělení však vždy posuzuje mnoho faktorů, které s prodejem 

souvisejí. Závisí na typu zákazníka, na typu celkové zakázky, na druhu sjednané 

dopravy atd. Bere se v úvahu i riziko nezaplacení a shánění konečného 

odběratele.  

Dalším důvodem pro individuální hodnocení jednotlivých zakázek 

je konkurenceschopnost. Zájem o stavební produkty v poslední době stále 

roste a s ním roste i počet firmem, které v této oblasti podnikají. 

V neposlední řadě mohou i prodejci v rámci určitého intervalu procentuální 

podíl zisku snížit.   
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NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

5 Návrh pro zlepšení kalkulace a přiřazování nákladů 

Při analyzování kalkulačního systému v podniku Maba Prefa spol. s r. o. do výše 

výrobních nákladů jsem nenarazila na žádný vážnější problém. Hodinové tarify 

firma určuje na základě zkušeností z minulých let a také na základě situace 

na trhu, cena materiálu je určena průměrem na základě skladové evidence. 

Materiálové a procentuální přirážky, dle mého názoru, jsou v podniku 

nastaveny korektně.  

Teprve při analyzování stanovení příspěvku na úhradu režie a zisku jsem 

se pozastavila nad problémem týkající se kalkulačního systému. Firma se až 

příliš detailně zaměřuje na rozpočítávání nákladů ve výrobě, ale režijní náklady 

nerozpočítává téměř vůbec. Jsou stanoveny procentní sazbou, a to 35 % 

z výrobních nákladů. To znamená, že se režijní sazba průměruje. To pak 

nevypovídá věrohodně o spotřebě režijních nákladů na určitý produkt.  

Podniku bych doporučila, aby se do budoucna orientoval na podrobnější 

stanovování hodinových sazeb ve všech svých střediscích.  

Jak už jsem zmiňovala, největším a zároveň nejpodstatnějším problémem 

pro správné určení prodejní ceny je v našem případě propočet 

vnitropodnikových nákladů. Podle složitosti vnitřní struktury podniku lze 

použít více metod pro určení nákladů a posléze prodejní cenu. Pro účely této 

práce budou pojmy tržní a prodejní cena totožné. Jednou z metod, kterou bych 

doporučila, je strukturní analýza, kde se nejedná o nic jiného než o sestavení 

strukturní bilance podniku (obrázek 18). Pro názornost jsem pro sestavení 

strukturní bilance použila menší podnik s pěti nákladovými středisky, kde 

každé středisko vyprodukuje náklady ve výši 15. Jelikož se jedná o nákladová 

střediska, zisk bývá vyčíslen až po projití produktu posledním nákladovým 

střediskem v podniku. Zisk podniku činí 25. Prodejní cena představuje 

pro podnik také výnos. [15] 
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Obrázek 18: Grafické vyjádření vztahů mezi podnikovými a vnitropodnikovými náklady a výnosy v nákladových 
střediscích (upraveno dle [15,16]) 

 

Na obrázku 18 je názorně vidět, jak na sebe jednotlivá střediska výrobně 

navazují a předávají si vygenerované náklady. Např. středisko I. vygeneruje 

náklady ve výši 15 a předá je středisku II. ve formě převzatých nákladů. 

Středisko II. dále vygeneruje náklady ve výši 15 a společně s převzatými 

náklady ze střediska I. předá tyto náklady středisku III. A tak to pokračuje i dále. 

U střediska V. se kromě převzatých nákladů a nákladů vygenerovaných 

střediskem přičítá i podnikový zisk, čímž vznikne prodejní cena. Ta se také 

objeví na účtu Spojovací účet k výnosů. [15] 
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Obrázek 19: Grafické vyjádření vztahů mezi podnikovými a vnitropodnikovými náklady a výnosy v ziskových střediscích 
(upraveno dle [15,16]) 

Na obrázku 19 je vytvořeno stejné grafické znázornění jako na obrázku 18, jen 

je vytvořeno pro zisková střediska. Znamená to, že každé středisko si ke svým 

nákladům připočítává i zisk. Sečtením nákladů a zisku vznikne 

vnitropodniková cena, kterou přebírá následující ziskové středisko. [15] 
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Obrázek 20: Propočet vnitropodnikových nákladů v nákladových střediscích (upraveno dle [15]) 

 

Obrázek 20 navazuje na obrázek 18, pracuji se stejnými hodnotami. Zde jsem 

graficky ilustrovala postup určení nákladů jednotlivých středisek a posléze 

vyčíslení tržní ceny produktu. Ze schématu je pěkně vidět, jak jsou náklady 

jednoho střediska přebírány střediskem následujícím.  
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Obrázek 21: Propočet vnitropodnikových nákladů v ziskových střediscích (upraveno dle [15]) 

 

Na obrázku 21 je znázorněné schéma, podobné tomu, které je znázorněné 

na obrázku 20, akorát je vytvořeno pro ziskové středisko. Jak už bylo řečeno, 

v tomto případě se zisk stanovuje pro jednotlivá střediska zvlášť. 

Obrázek 22: Analýza možného principu výpočtu vnitropodnikových nákladů pro nákladová střediska (upraveno dle [15]) 

 

Další metodu pro určování nákladů je analýza možného principu výpočtu 

vnitropodnikových nákladů, která je znázorněna na obrázku 22. Ukazuji 

na něm rozdělení vnitropodnikových nákladů a podnikových nákladů a zisku. 
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I zde jsem použila stejné hodnoty jako v předchozích dvou obrázcích (obrázek 

18 a 20). Podnikové náklady se můžou označit též jako náklady prvotní, což 

jsou náklady vygenerované v každém středisku. Vnitropodnikové náklady jsou 

náklady druhotné a na obrázku 18 jsou znázorněny jako celkové náklady 

střediska. [15] 

Schématické znázornění analýzy možného principu výpočtu 

vnitropodnikových nákladů pro ziskové středisko by vypadalo obdobně jako 

vidíme na obrázku 22. 

Aby se mohla podobná schémata využít, je důležité přiřadit náklady 

k jednotlivým střediskům. To je znázorněno na obrázku 23 a 24.  
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Obrázek 23: Schéma transformačního procesu druhového členění nákladů na členění kalkulační (upraveno dle [15]) 

 

Schéma transformačního procesu na obrázku 23 se může na první pohled zdát 

nepřehledné. Je to tím, že se jedná o velice složitou transformaci, která 

se pomocí 38 toků seskupuje nejrůznorodějším způsobem ve 2 přímých 

a 6 souhrnně sdružených položkách kalkulačního dělení nákladů. [15] 
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Obrázek 24: Tabulkové uspořádání výsledku transformace (upraveno dle [15]) 

 

Jelikož je předchozí obrázek (obrázek 23) méně přehledný, zpracovala jsem 

stejné informace do tabulkového schématu, které je srozumitelné a názorné. 

Můžeme ho vidět na obrázku 24, kdy číselné označení toků přesně odpovídá 

schématu transformačního procesu druhového členění nákladů na členění 

kalkulační, který je vidět na obrázku 23. [15] 

Věřím, že kdyby se firmě podařilo rozčlenit veškeré náklady podobným 

způsobem, jako jsem zde navrhovala a použila jednu ze zmíněných metod 

stanovování nákladů, dostala by lepší nástroj k přesnějšímu stanovování 

nákladů na jednici a posléze ke stanovování prodejní ceny.    
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6 Závěr 

Hlavním přínosem bakalářské práce je zlepšení transparentnosti procesu 

kalkulace z pohledu uživatele výstupů z informačního systému SAP. 

Uživatelem více či méně agregovaných nákladových dat je především 

vrcholový management podniku, který je čtenářem a mnohdy i zadavatelem 

obsahové stránky reportingu. Je zřejmé, že správná funkce každého reportingu 

spočívá v jeho vypovídací schopnosti a vhodném výběru důležitých informací. 

V našem případě jde o klíčovou informaci z hlediska ceny, a tou jsou náklady. 

Náklady převzaté pouze z finančního účetnictví umožňují zjistit informace 

obvyklé pro finanční analýzu, výpočet daní (porovnání s výnosy, zjištění 

hospodářského výsledku). Cenová tvorba má dvě oblasti problémů. Jedna 

oblast se týká celého výrobního cyklu a jeho uzavření v podobě ceny prodejní 

inkasované zákazníkovi. Druhá oblast zůstává v kompetenci středního 

a vrcholového managementu. Tito manažeři musí být obeznámeni s vlastní 

cenovou tvorbou dílčích výkonů vytvářených uvnitř podniku. Podnik často 

používá při provádění vlastní kalkulace různých koeficientů (přirážek) 

především při alokaci režijních nákladů. Informační systémy umožňují 

zpracování velkého objemu dat a rovněž velkého počtu „vnitřních výpočtů“. 

Analýza, kterou jsem v bakalářské práci provedla je založena na pokusu 

o objasnění vlastního početního postupu ve smyslu stanovení nákladů 

v oblasti dílčích výkonů, respektive výrobních nákladů a následně jejich 

formalizaci.  
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Přílohy  

Příloha 1 – Hodinové tarify 

 

Číslo 
střediska 

Název střediska Tarif v 
CZK/hod. 

41014111 AP Binder links/rechts AP 41101/02 392,89 

41014134  AP41304/5 UB4, UB5 etc. 407,02 

41014141 AP41401 Schneidautomat Pedinghaus 434,00 

41014142 AP41402 EVG RSB-Maschine 306,00 

41014143 AP41403 Ohby Handbiegemasch. f. Sta 382,00 

41014145 AP41405 Flechten und Binden 333,00 

41014146 AP41406 ACO Deckel Schweissen 436,00 

41014148  AP41408 Mattenbiegemaschine 440,00 

41014149 AP41409 Mattenschneidemaschine 390,00 

 


