
Doporučená kalkulační metoda 

Minutová sazba 

Kalkulační vzorec vychází z principu, že potřebné kalkulované příjmy (redukované) rozpočítává dle výrobního času. 
Kalkulované příjmy jsou redukované pouze o ty položky, které je logicky správnější účtovat k ceně výrobku 
odděleně. Jsou to:  

výdaje za subdodávky: 

 výdaje za výrobky a služby jiných laboratoří

 zvlášť účtovatelné materiály (ZÚM)
- kovy 
- komponenty do zásuvných spojů 
- zirkonové kapny 
- atd. 

Ekonomicky je správnější, nezahrnovat tyto výdajové vstupy do minutové sazby a přičítat je následně k ceně 
výrobků.  

Kalkulační vzorec minutové sazby je tedy: 
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Určení reálného časového fondu 

Správné určení reálného časového fondu vyjadřuje následný vzorec: 

ppd = počet pracovních dnů 

Počet pracovních dnů v daném kalkulačním období (zpravidla ročním). Pro běžné zubní laboratoře cca 250 
pracovních dní.  

rpt = relativní počet techniků 

Relativní počet techniků přepočítaný na standardní výkonnost, zohledňující nižší pracovní úvazek, eventuelně nižší 
výkonnost či sníženou pracovní schopnost. Může nabývat desetinných hodnot.  

MS =minutová sazba (Kč za min) 

Pr =kalkulované příjmy redukované (Kč)=prognóza vlastních 
výdajů + plánovaný zisk 

t =reálný časový fond (min) 

((ppd x rpt-abs) x dpd x 60) x kv 

t =reálný časový fond (min) 

ppd =počet pracovních dnů 

rpt =relativní počet techniků 

abs =počet dní absence 

dpd =denní pracovní doba (hod) 

kv =koeficient využitelnosti (%/100) 



abs = počet dní absence 

Počet dní absence, kdy laboratoř „nevyrábí“ z nejrůznějších důvodů:  
• řádné dovolené  
• mimořádná volna  
• nemoci a jiné neschopnosti  
• vzdělávací akce 

 
dpd = denní pracovní doba 
 

Délka denní pracovní doby v hodinách. Zpravidla v rozmezí 8 – 9 hodin. Nezaměňujme pracovní dobu s dobou 
výrobní. Je zřejmé, že pracovní doba je o dost delší.  
 

kv = koeficient využitelnosti  

Koeficient využití pracovní doby pro výrobu. Procentní vyjádření toho, jak velikou část pracovní doby může 
zubotechnický tým věnovat profesním výkonům. Zbytek (do 100 %) věnuje tým činnostem nutným k existenci a 
provozu zubní laboratoře – administrativní činnosti, organizační činnosti, personální činnosti, opravy a 
rekonstrukce. Procentní vyjádření je nutné podělit 100. 
 

Ceny jednotlivých výrobků 
 

Ceny jednotlivých výrobků pak určíme dle vzorce: 

 

 

 

 

 

 

pm = přímý materiál (ZÚM) nebo cena subdodávky (nákupy od jiných laboratoří)  

 

Dle cen subdodavatelů. Přímý materiál, který může výrazně ovlivnit cenu výrobku a je pro tento výrobek specifický 
lze přičíst, protože může cenu výrobku výrazně ovlivnit.  Tyto ceny zubní technik připočítává k celkové ceně.  
 
 
 

C =cena výrobku (Kč) 

MS =minutová sazba (Kč/min) 

vč =výrobní čas (min) 

pm =přímý materiál nebo cena subdodávky 

C = MS x vč + pm


