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 Princip výpočtu přes nákladové ceny je v podstatě velmi jednoduchý. Je 
to násobek jednotky času výrobní operace a ceny práce konkrétního 
zařízení + případná cena jednicového (přímého) materiálu, nutného k 
této technologické operaci. 

 Pro výpočet nákladových cen je nutné nejdříve vytvořit pět základních 
veličin: 
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 1. určit jednotlivá technologická zařízení 

 2. stanovit nákladovou sazbu (cenu práce) těchto zařízení 

 3. stanovit časy jednotlivých technologických operací 

 4. určit jednicové materiály nutné pro výrobu 

 5. stanovit počet produktivních (skutečně odpracovaných) hodin 
jednotlivých zařízení. 
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 1. Určení jednotlivých technologických zařízení je v podstatě 
nejjednodušší úkol. Je především nutné rozhodnout, které stroje jsou pro 
výrobu v konkrétní firmě rozhodující jednicové - základní), a které jsou 
pomocné (režijní). Na režijní stroje se nákladová sazba 

      nestanovuje a započítávají se do režijních nákladů střediska 

 

 2. Stanovení nákladové sazby (ceny práce) jednotlivých zařízení je v 
podstatě práce ekonoma. Jedná se o přiřazení přímých nákladů, které 
zatěžují daný stroj a o rozdělení zbylých (nepřímých) nákladů firmy na 
jednotlivé stroje. 
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 3. Stanovení časů (norem) jednotlivých technologických operací je další 
důležitou fází. S těmito časy se během doby, po vyhodnocování průběhu 
zakázek výrobou, velmi často pracuje a podle potřeb firmy a podle 
skutečných výsledků se tyto časy upravují. 

 

 4. Jednicové materiály jsou ty, které přímo vstupují do výroby a tvoří 
velkou součást nákladů podniku i ceny výrobku. V polygrafické výrobě 
se především jedná o papír, lepenku, plátno, případně tiskové desky, 
barvy, lak apod. Rozdělení na jednicové a režijní materiály si určuje 
podnik, takže např. někde jsou barvy jako režijní náklad součástí ceny za 
tisk, jinde jsou jako jednicový materiál připočítávány k ceně výrobku 
stejně jako papír.  
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 5. Určení produktivních hodin na jednotlivých výrobních zařízeních je v 
podstatě zpracování tzv. kapacitního plánu. Princip je takový, že od 
celkových hodin podle směn provozu se odečtou hodiny plánované na 
dovolenou, nemocnost, údržbu, opravy apod. Tak dostaneme počet 
produktivních hodin za určitý časový úsek (rok, měsíc). 
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