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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na variabilní náklady výrobního podniku. Práce zahrnuje 

vymezení základních pojmů, věnuje se teoretickým základům manažerského účetnictví, poté 

způsobu členění nákladů, variabilním nákladům a bodu zvratu, následně možnostem volby 

mezi různými metodami kalkulací. 
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ABSTRACT 

The bachelor´s thesis is focused on „Variable Costs of the Production Enterprise“. In the 

thesis are included specification of basic terms and are described the basics of the 

management accounting, methods of cost classification, variable costs  and break even point, 

and choices of different methods of costing. 
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ÚVOD 

Podnikatelské subjekty musí bedlivě vnímat veškeré informace, ať již interní či externí, 

spojené s podnikatelskou činností. Mezi interní informace podniku se řadí např. rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty, kalkulace výroby apod. K externím informačním zdrojům patří 

legislativa – platné zákony a vyhlášky, daňová, měnová a sociální politika státu, mezinárodní 

úmluvy a další, které také působí na podnikatelskou činnost. Získané informace ovlivňují 

plánování výroby, zaměření a budoucí vývoj podniku. Každý vlastník výrobního podniku, 

jednatelé, akcionáři a jinak ekonomicky zainteresované fyzické či právnické osoby sledují 

především hospodářský výsledek výrobního podniku, který je zachycen i v rozvaze. 

Hospodářský výsledek vyplývá z výkazu zisku a ztráty, kde jsou srovnávány náklady 

a výnosy podniku. 

Tématem bakalářské práce jsou variabilní náklady výrobního podniku. Výše nákladů patří 

mezi nepostradatelné informace pro řízení podniku. Záměrem řízení variabilních nákladů je 

jejich snížení na jednotku výroby, což má pozitivní dopad na ekonomiku podniku. Správné 

vyčíslení nákladů je podstatné také pro jednání s odběrateli, neboť se výše nákladů promítá do 

ceny za jednotlivé výkony a to pak zásadně ovlivňuje konkurenceschopnost podniku na trhu. 

Cílem bakalářské práce je shrnout teoretické poznatky o nákladech z dostupných literárních 

zdrojů a na jejich základě provést klasifikaci nákladů. Členění nákladů slouží nejen pro 

pochopení struktury nákladů, ale využívá se také pro účely kalkulací výkonů výrobního 

podniku. 

Pro řízení variabilních a fixních nákladů se mimo jiné využívá tzv. bod zvratu. Bod zvratu je 

takový objem výkonů, při kterém vynaložené náklady pokryjí dosažené výnosy. Celkovou 

výši nákladů výkonů ovlivňují především jejich variabilní náklady. Dalším cílem práce je 

zhodnocení variabilních nákladů z pohledu bodu zvratu. 

Klasifikace variabilních nákladů na jednicové a režijní náklady se používá i při tvorbě 

kalkulací a plánů, tj. dalších nástrojů pro řízení variabilních nákladů. Hlavním cílem práce je 

posoudit možnosti řízení jednicových a režijních variabilních nákladů, porovnat rozdíly mezi 

plánovanou a skutečnou výší variabilních nákladů a zhodnotit jejich vlivy, neboť ovlivňují 

i hospodářský výsledek výrobního podniku. 
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1 KLASIFIKACE NÁKLADŮ V ODBORNÉ 

LITERATUŘE 

1.1 Finanční a manažerské účetnictví  

Účetnictví je užitečným nástrojem pro manažerské řízení v oblasti plánování, organizování, 

evidenci a kontrolu. Je zapotřebí rozlišovat finanční a manažerské účetnictví. 

Finanční účetnictví poskytuje informace o podniku, např. stavu majetku, krytí financování, 

poměru mezi vlastním a cizím kapitálem, pohledávkách a závazcích a také o nákladech 

a výnosech. Jedná se tedy o vztahy finanční povahy, na základě kterých se posuzují 

hospodářské výsledky výrobního podniku. 

Manažerské účetnictví je podkladem pro rozhodování a efektivní řízení, čímž se zabývá 

vedení podniku. Umožňuje kontrolu ekonomického vývoje podniku. Patří zde např. kalkulace 

a plány variabilních nákladů. 

Rozdíl mezi finančním a manažerským účetnictvím je především v časové orientaci. Finanční 

účetnictví se zaměřuje na minulost, manažerské se naopak zabývá skutečností, plánováním 

a budoucím vývojem. Bakalářská práce je orientována na manažerské pojetí. 

1.2 Náklady a výnosy 

Náklady jsou neodmyslitelně spojovány s výnosy, přičemž oba tyto ekonomické prvky 

zachycuje účetnictví. Náklady charakterizují vynaložené ekonomické zdroje, obětované 

složky vlastního jmění a vynaložené peníze. Naopak výnosy zhodnocují náklady v podobě 

získaného ekonomického prospěchu, zhodnocené složky vlastního jmění a získaných 

peněžních prostředků. 

Pojem náklady je všeobecně definován jako vynaložení ekonomických zdrojů na určitý výkon 

jako výsledek aktivity, převoditelné na peníze, přinášející očekávaný ekonomický prospěch. 

Výnosy jsou obecně vymezeny jako ekonomický prospěch, převoditelný na peníze a získaný 

účelným využitím ekonomických zdrojů. 



 

3 

 

Náklady a výnosy jsou evidovány ve výkazu zisku a ztráty a jejich porovnáním se zjistí 

hospodářský výsledek. Pokud převyšují výnosy, hovoří se o zisku, pokud jsou vyšší náklady, 

jedná se o ztrátu. 

1.3 Klasifikace nákladů 

Náklady se člení podle různých hledisek a kritérií. Členění nákladů je potřebné pro řízení 

nákladů. 

1.3.1 Druhové členění nákladů  

Druhové členění patří mezi nejběžnější ve finančním účetnictví, přičemž jsou náklady 

klasifikovány do druhově stejnorodých skupin. 

Mezi základní nákladové druhy patří: 

 spotřeba materiálu a energie (dřevo, ocel, kancelářské potřeby), 

 odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku, 

 mzdové náklady (mzdy, sociální a zdravotní pojištění), 

 spotřeba a použití externích prací a služeb (nájemné, přepravné, opravy), 

 finanční náklady (úroky, pojistné, bankovní poplatky). 

Toto členění je využíváno v účetních výkazech, např. ve výkazu zisku a ztráty, kde je 

zachyceno dané členění mnohem podrobněji. 

Charakteristika druhů nákladů vyplývá z účetní osnovy, kde jsou náklady specifikovány 

v 5. účtové třídě. Rozlišení nákladových druhů podle účetního hlediska: 

 Provozní náklady, které souvisí s pravidelně se opakující činností podniku. 

 Finanční náklady, jež zachycují náklady na finanční operace podniku. 

 Mimořádné náklady. 

Druhové členění přináší informace pro zajištění potřeby těchto zdrojů v podobě nákladů 

a jejich poskytovatelích, včetně cen. Nezabývá se však příčinnou vynaložených nákladů. 
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1.3.2 Účelové členění nákladů  

Pro řízení nákladů je nutné klasifikovat náklady podle účelu jejich vynaložení, kdy je určen 

vztah jednotlivých nákladů k podnikovým výkonům a jejich efektivnost. 

Při posuzování účelu lze rozlišit náklady podle oblasti využití na: 

 náklady hlavní výroby, 

 náklady vedlejší výroby, 

 náklady pomocné výroby, 

 náklady přidružených činností. 

Dále lze členit náklady podle vztahu jednotlivých nákladových položek k podnikovým 

výkonům na: 

 Náklady technologické, které jsou bezprostředně vyvolány technologií určité činnosti 

nebo s ní účelově souvisí. Vznikají v přímé souvislosti s výrobou konkrétních 

výrobků. 

 Náklady na obsluhu a řízení, jež zajišťují podpůrné činnosti technologického 

procesu, zajišťují podmínky a infrastrukturu výrobního procesu. 

Podle předchozího členění se náklady obtížně vymezují, proto se náklady rozlišují podle 

vztahu ke konkrétnímu výkonu nebo jednici a dělí se na: 

 Jednicové náklady související s technologickým procesem i přímo s jednotkou 

prováděného výkonu. 

 Režijní náklady zahrnující náklady na obsluhu a řízení a také technologické náklady, 

které nesouvisí s jednotkou výkonu, nýbrž s technologickým procesem jako celkem. 

Nelze je lehce přiřadit k určitému konkrétnímu výkonu, protože jejich spotřeba a účel 

není jednoznačný. 

Režijní náklady se dále člení podle funkce na výrobní, zásobovací, správní 

a odbytovou režii. 

Účelové členění je nástrojem pro rozhodování, kdy slouží ke kontrole vynaložených nákladů  

a poměřuje se plánovaná spotřeba se skutečnou spotřebou nákladové složky. Informace 

o plánované výši jednicových nákladů lze získat z kalkulací, kde je uvedena měrná spotřeba 

konkrétního výrobku, objem výkonů tohoto výrobku a cena. 
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1.3.3 Členění nákladů podle místa vzniku  

a odpovědnosti za jejich vznik  

Z členění podle místa vzniku nákladů se odvozuje členění nákladů podle vnitropodnikových 

útvarů. 

Pojem středisko představuje ekonomickou strukturu, jež navazuje na organizační strukturu 

podniku. Středisku jsou přiřazeny úrovně vnitropodnikových útvarů a jejich odpovědnosti. 

Jednotlivá střediska se posuzují na základě nákladů, výnosů a vnitropodnikového 

hospodářského výsledku. 

Vnitropodnikové útvary se třídí z hlediska úrovně pravomoci a odpovědnosti následovně: 

 Hospodářské středisko je vyšším typem útvaru ekonomické struktury, který může 

ovlivňovat výši nákladů i výši výnosů, a je zaměřen na vnitropodnikový hospodářský 

výsledek. 

 Nákladové středisko je útvarem orientovaným na jakost přesně zadaného úkolu se 

zaměřením na výsledek rozdílu mezi skutečně vynaloženými náklady a stanoveným 

nákladovým úkolem. 

Vnitropodnikové útvary jsou součástí celku, tudíž mezi nimi existují vazby, při kterých 

dochází k předávání výkonů. V této souvislosti vznikají interní náklady, které jsou spojeny 

s určitou vnitřní vazbou mezi útvary. Výkony mezi středisky se oceňují pomocí 

tzv. vnitropodnikových cen. 

1.3.4 Kalkulační členění nákladů  

Kalkulačním členěním se pro efektivní řízení nákladů, kdy je cílem zhodnotit účelnost 

vynaložených nákladů a jejich účelovost. Představuje to snahu identifikovat náklady ve 

vztahu k určitým výkonům podniku. Jednou ze základních funkcí manažerského účetnictví je 

schopnost přiřadit konkrétní náklady těmto výkonům. 

Podle možnosti přiřazení nákladů ke konkrétnímu výkonu lze stanovit dvě kategorie: 

 Přímé náklady, které přímo souvisí s konkrétním výkonem a lze je přímo zjistit 

měřením nebo vážením na kalkulační jednici. 

 Nepřímé náklady, které se nevztahují k jednomu druhu výkonu, nebo se jedná 

o společné náklady a nelze je zjistit nebo stanovit na kalkulační jednici. 
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Podle Krále zásadním rozdílem mezi přímým a jednicovým nákladem je, že u přímého 

nákladu stačí vazba mezi nákladem a konkrétním výkonem, ale u jednicového nákladu musí 

být tato vazba vyvolána nejen konkrétním druhem výkonu, ale i přímo jeho naturální 

jednotkou (t, kg, ks, m
3
 apod.). [7] 

Jednicový náklad je zároveň variabilním nákladem, přičemž definování měrné spotřeby 

jednicového materiálu vychází z kusovníků nebo z receptur, viz kapitola 3.2.1 Kalkulace, 

receptury a kusovníky. 

Stejně jako doposud zmiňovaná členění je i kalkulační členění zaměřeno na minulost, tedy již 

na spotřebované náklady. 

1.3.5 Členění nákladů  z hlediska rozhodovacích procesů  

Z manažerského hlediska je nutné vymezit náklady, které jsou a které naopak nejsou 

ovlivnitelné. Základem pro členění nákladů nejsou evidované náklady, nýbrž odhady 

budoucích nákladů. 

Budoucí náklady se třídí na relevantní náklady, jejichž výše se změní podle toho, zda 

rozhodnutí bude přijato a jaká varianta či nikoliv. Oproti tomu výše irelevantní nákladů 

nepodléhá vlivu manažerského rozhodnutí, např. pojištění firemního vozidla. 

Důvodem porovnávání relevantních nákladů různých alternativ je zjištění a vyčíslení rozdílů 

mezi nimi. V případě nepřijetí optimální alternativy lze hovořit o oportunitních nákladech, 

tzv. nákladech obětovaných příležitostí jako je např. ušlý zisk z rozhodnutí, které nebylo 

přijato.  

S výběrem některé z alternativ souvisí náklady, které je možno rozdělit následovně: 

 Vyvolané náklady, které vznikají v souvislosti se zvolenou alternativou. 

 Nevyhnutelné náklady, které se objeví v budoucnu a vyplývají z dřívějších 

rozhodnutí. 

 Vyhnutelné náklady, které jsou spjaty s dřívějšími rozhodnutími, ale lze jim předejít. 

Toto členění je nutno zohlednit během zpracovávání investičních záměrů podniku, při 

posuzování technického rozvoje a změny výrobního zaměření. 
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1.3.6 Členění nákladů ve vztahu k objemu prováděných 

výkonů 

Pro řízení nákladů je klasifikace nákladů podle závislosti na změnách v objemu prováděných 

výkonů chápána jako jeden z nejvýznamnějších nástrojů manažerského účetnictví. Členění ve 

vztahu k výkonům je orientováno na zkoumání chování nákladů při různých objemech 

výkonů. V podstatě jde o zjištění reakce nákladů na změnu v objemu výkonů. Ukazatelem 

objem výkonů je např. počet vyrobených či prodaných výkonů, počet odpracovaných hodin 

nebo ujetých kilometrů. 

Nákladové složky závisející na objemu prováděných výkonů se člení do kategorií: 

 Fixní náklady, které jsou neměnné při změnách objemu výkonů. 

 Variabilní náklady, které se mění v závislosti na objemu výkonů. 

 Semivariabilní (smíšené) náklady, které obsahují fixní i variabilní složku. 

1.3.6.1 Fixní náklady 

Fixní náklady jsou neměnné při různých úrovních objemu výkonů během určitého časového 

období. Jedná se především o náklady zajišťující výrobní proces, např. odpisy nehmotného 

investičního majetku a leasing strojů. 

Náklady fixní, Cost fixed. Náklady, jež by vznikly firmě, i kdyby se její produkt v uvažovaném 

období rovnal nule. [12] 

Celkové fixní náklady FN znázorňuje obrázek 1, ze kterého je zřejmá neměnná výše nákladů 

i při změně objemu výkonů Q. Na obrázku 2 jsou zachyceny jednotkové fixní náklady fn, ze 

kterého je patrné, že se s růstem objemu výkonů Q jednotkové fixní náklady fn snižují. 
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FN

(Kč)

Q

FN

fn

(Kč/j)

Q

fn

Obr. 1 Celkové fixní náklady Obr. 2 Jednotkové fixní náklady
 

Pro výpočet jednotkových fixních nákladů platí následující vzorec (1). 

   
  

 
 (1) 

FN – fixní náklady (Kč) 

fn – jednotkové fixní náklady (Kč) 

Q – objem výkonů (měrné jednotky) 

Fixní náklady se celkově v rámci určitého objemu výkonů nemění. Po překročení výrobní 

kapacity se mění najednou, mění se tzv. skokem. Vliv na celkové fixní náklady FN 

znázorňuje obrázek 3, ze kterého jsou evidentní skoky nákladů při změně objemu výkonů Q. 

Tento dopad je zřejmý i z obrázku 4, kde při vzrůstajícím objemu výkonů Q mají jednotkové 

fixní náklady fn klesající charakter. 

FN

(Kč)

Q

FN

fn

(Kč/j)

Q

fn

Q1 Q2 Q1 Q2

Obr. 3 Celkové fixní náklady Obr. 4 Jednotkové fixní náklady
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Charakteristickým znakem fixních nákladů pro řízení jejich hospodárnosti je skutečnost, že 

jejich celkovou výši nelze ovlivnit v průběhu výrobního procesu. 

1.3.6.2 Variabilní náklady 

Variabilní náklady jsou obecně definovány jako náklady, jejichž výše se mění v závislosti na 

změně objemu výkonů. 

Náklady variabilní, Cost variable. Celkové vynaložené náklady mínus fixní náklady, tj. 

náklady, které se mění s úrovní výstupu, jako např. náklady na suroviny, práci a energii. [12] 

Variabilní náklady se rozlišují podle této závislosti na: 

 Proporcionální náklady, které jsou přímo úměrné počtu prováděných výkonů. 

 Nadproporcionální náklady, rostou-li variabilní náklady rychleji než objem výkonů. 

 Podproporcionální náklady, rostou-li variabilní náklady pomaleji než objem výkonů. 

Celkové proporcionální variabilní náklady VN znázorňuje obrázek 5, na kterém je 

zachycena přímá úměra mezi variabilními náklady a objemem výkonů Q. Obrázek 6 

zachycuje jednotkové proporcionální variabilní náklady vn, které se s růstem objemu 

výkonů Q jeví jako neměnné. 

VN

(Kč)

Q

VN

vn

(Kč/j)

Q

vn

Obr. 5 Celkové proporcionální variabilní 

náklady

Obr. 6 Jednotkové proporcionální 

variabilní náklady  

Pro výpočet celkových proporcionálních variabilních nákladů VN se používá vzorec (2) a pro 

výpočet jednotkových proporcionálních variabilních nákladů vn vzorec (3). 

       (2) 



 

10 

 

     (3) 

VN – variabilní proporcionální náklady (Kč) 

vn – jednotkové variabilní náklady (Kč) 

b – parametr nákladové funkce 

Q – objem výkonů (měrné jednotky) 

Mezi proporcionální náklady lze začlenit např. úkolovou mzdu zaměstnanců a spotřebu 

přímého materiálu. 

Celkové nadproporcionální variabilní náklady VN znázorňuje obrázek 7, ze kterého 

vyplývá, že variabilní náklady rostou pomaleji, než objemem výkonů Q. Obrázek 8 

znázorňuje, že podíl na jednotku výkonu klesá. 

VN

(Kč)

Q

VN

vn

(Kč/j)

Q

vn

Obr. 7 Celkové nadproporcionální 

variabilní náklady

Obr. 8 Jednotkové nadproporcionální 

variabilní náklady  

Celkové nadproporcionální variabilní náklady VN se vypočítají podle vzorce (4) a  jednotkové 

nadproporcionální variabilní náklady vn podle vzorce (5). 

            (4) 

         (5) 

VN – variabilní nadproporcionální náklady (Kč) 

vn – jednotkové variabilní nadproporcionální náklady (Kč) 

b, c – parametry nákladové funkce 

Q – objem výkonů (měrné jednotky) 
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Příkladem nadproporcionálních nákladů je mzdy zaměstnanců zohledňující noční a víkendové 

směny, kterou jsou nákladnější než při realizaci během denní směny. 

Celkové podproporcionální variabilní náklady VN rostou rychleji než objem výkonů Q, což 

je evidentní z obrázku 9, ale v praxi se jedná o ojedinělý jev. Obrázek 10 znázorňuje růst 

jednotkových proporcionálních variabilních nákladů vn v závislosti na zvyšujícím se 

objemem výkonů Q. 

VN

(Kč)

Q

VN

vn

(Kč/j)

Q

vn

Obr. 9 Celkové podproporcionální 

variabilní náklady
Obr. 10 Celkové podproporcionální 

variabilní náklady  

Pro výpočet celkových podproporcionálních variabilních nákladů FN se využívá vzorec (6) 

a pro výpočet jednotkových podproporcionálních variabilních nákladů fn vzorec (7). 

            (6) 

         (7) 

VN – variabilní podproporcionální náklady (Kč) 

vn – jednotkové variabilní podproporcionální náklady (Kč) 

b, c – parametry nákladové funkce 

Q – objem výkonů (měrné jednotky) 

Podproporcionálním nákladem je např. spotřeba materiálu, při jehož odběru poskytl dodavatel 

množstevní slevu. 
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1.3.6.3 Smíšené náklady 

Některé náklady lze obtížné zařadit čistě do fixních nebo variabilních, což v praxi není 

ojedinělé. 

Smíšené náklady představují část nákladů na obsluhu a řízení výroby, které mají prvky 

charakteristiky fixních, jsou nezávislé na změnách objemu výkonů, i variabilních nákladů, 

jsou proměnlivé s objemem výkonů. 

Příkladem je např. spotřeba energie, jejíž určitá část se vztahuje k osvětlení haly a vytápění 

a druhá část souvisí s provozem linky nebo s náklady na opravu a údržbu, kdy fixní část je 

vyvolána potřebou stavu pohotovosti a variabilní část je spjatá s objemem výkonů na daném 

výrobním zařízení. 

Klasifikace nákladů se vždy vztahuje na určité časové období. V dlouhém časovém období se 

většina nákladů projeví jako variabilní náklad, proto je nutné vymezit časový rámec pro 

posuzování nákladů. 

V praxi je nutné přesně identifikovat výši fixních a variabilních nákladů, jakožto složek 

celkových nákladů. Tato specifikace je potřebná pro analýzu ekonomických skutečností, pro 

sestavování kalkulací nákladů a v neposlední řadě i pro rozhodovací a řídící procesy. 
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2 VARIABILNÍ NÁKLADY Z POHLEDU BODU 

ZVRATU 

Hlavním smyslem výrobního podniku je ekonomická návratnost investic a maximalizace 

zisku. Rozhodovací procesy řídících pracovníků ovlivňují informace, které mají k dispozici 

především z manažerského účetnictví. 

Hospodářský výsledek podniku je vyčíslen ve výkazu zisku a ztráty, přičemž lze výsledek 

hospodaření definovat jako rozdíl mezi tržbami a náklady, kdy nabývá tří možných podob: 

 Zisk, kdy tržby dosahují větších hodnot než náklady. 

 Ztráta, kdy náklady jsou vyšší než tržby. 

 Nulový hospodářský výsledek, kdy se jedná o vyrovnané hospodaření, ale bez 

dosažení zisku tzn., že tržby a náklady jsou si rovny. 

2.1 Bod zvratu 

Bod zvratu lze považovat za vyrovnané hospodaření. Jedná se o takový objem výkonů, při 

kterém dosažené výnosy pokryjí vynaložené náklady. Cílem podniku je neklesnout pod 

hranici tohoto objemu výkonů neboli pod tzv. kritický bod rentability, neboť by se jednalo 

o ztrátovou výrobu. Naopak dosáhne-li objem výkonů vyšších hodnot než udává bod zvratu, 

je výroba zisková. 

Celkové náklady jsou dány součtem fixních a variabilních nákladů daného objemu výkonu, 

viz vzorec (8). Varianty variabilních nákladů a jejich výpočty jsou popsány v kapitole 

1.3.6 Členění nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů. Výnosy lze vypočítat 

součinem objemu výkonu a prodejní cenou za jednotku, jak je uvedeno ve vzorci (9). 

Hospodářský výsledek se odvozuje ze vzorce (10). Bod zvratu je definován vzorcem (11), 

obdobně vzorcem (12) a vzorcem (13). 

          (8) 

      (9) 

       (10) 
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          (11) 

            (12) 

      
  

    
 (13) 

N – celkové náklady (Kč) 

FN – fixní náklady (Kč) 

vn – jednotkové variabilní náklady (Kč) 

T – tržby (Kč) 

p – prodejní cena (Kč) 

HV – hospodářský výsledek: zisk nebo ztráta (Kč) 

Q – objem výkonu (měrné jednotky) 

Q(BZ) – bod zvratu (měrné jednotky) 

2.2 Analýza bodu zvratu  

Bod zvratu je definován v předchozí kapitole. Analyzovat bod zvratu lze pomocí grafického 

vyjádření, což znázorňuje obrázek 11. Lze z něj odvodit vztah nákladů a výnosů (tržeb), 

včetně závislosti bodu zvratu, zisku a ztráty na nákladových a výnosových položkách. 

Obr. 11 Analýza bodu zvratu

N, T, Z,

FN, VN

(Kč)

FN

VN

N

T

ZTR
ÁT

A

ZISK

Q(BZ) Q

 

N – celkové náklady (Kč) 

T – tržby (Kč) 
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Z – zisk (Kč) 

FN – fixní náklady (Kč) 

VN – variabilní náklady (Kč) 

Q – objem výkonu (měrné jednotky) 

Q(BZ) – bod zvratu (měrné jednotky) 

Na obrázku 11 jsou vyjádřeny variabilní proporcionální náklady. Vyjádření 

podproporcionálních a nadproporcionálních variabilních nákladů je odlišné. Fixní náklady se 

mohou skokově zvýšit, porostou-li výkony. Charakter a tudíž i grafické vyjádření variabilních 

nákladů určuje jejich typ. Může se jednat na rozdíl od uvedených proporcionálních nákladů 

o náklady podproporcionální nebo nadproporcionální. Jejich definování a grafické schéma je 

již popsáno v kapitole 1.3.6 Členění nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů. 

Na základě předchozích vzorců je možno odvodit vzorec (14), ze kterého vyplývá výše 

příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku neboli marže, což je rozdíl mezi cenou 

výrobku a jeho variabilními náklady. 

Příspěvek na úhradu ukazuje, v jaké míře je výrobek schopen uhradit část fixních nákladů 

a zisku, které na něj nelze přímo přičíst. Zisk je chápán jako rozdíl sumy příspěvků na úhradu 

a fixních nákladů. Zisk se nezjišťuje u jednotlivých výrobků, ale pohlíží se na něj jako na 

výsledek činnosti podniku jako celku. [12] 

     
  

     
 (14) 

  
  

     
    (15) 

p – prodejní cena (Kč) 

vn – jednotkové variabilní náklady (Kč) 

FN – fixní náklady (Kč) 

Q(BZ) – bod zvratu (měrné jednotky) 

Z výše uvedených matematických vztahů bodu zvratu lze také stanovit minimální výši ceny, 

viz vzorec (15). 
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Nestačí však dosáhnout objemu výkonů, který pokryje celkové náklady. Pro dosažení zisku je 

nutné produkovat vyšší objem výkonů než je bod zvratu. 

Bod zvratu je jedním z ekonomických a analytických nástrojů, které napomáhají řízení 

podniku. Bod zvratu představuje minimální objem výkonů pro rentabilní výrobu, minimální 

využití výrobních kapacit pro ziskovou výrobu a maximální výrobní náklady výrobku, aniž by 

byl objem výkonů ztrátový.  

2.3 Stanovení bodu maximálního zisku  

Maximální zisk lze odvodit matematicky nebo graficky. Názorné grafické řešení je zobrazeno 

na obrázku 12, a to za předpokladu nelineárního průběhu nákladů (např. nadproporcionálních 

nákladů) nebo ceny jako proměnné veličiny, která je závislá na vztahu nabídky a poptávky. 

Maximalizace zisku je dosaženo v bodě, kde je maximální vertikální vzdálenost mezi křivkou 

tržeb a křivkou celkových nákladů. 

N, T, Z,

(Kč)

Obr. 12 Bod maximálního zisku

a bod zvratu

Q

N

Q(BZ) Qopt

Zmax

Zmax

T

Z

 

N – celkové náklady (Kč) 

T – tržby (Kč) 

Z – zisk (Kč) 

Zmax – maximální zisk (Kč) 

Q – objem výkonů (měrné jednotky) 
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Q(BZ) – bod zvratu (měrné jednotky) 

Qopt – optimální objem výkonů (měrné jednotky) 

Matematické řešení bodu maximálního zisku lze definovat jako první derivaci funkce zisku, 

která se bude rovnat nule. Uvedeným výpočtem či grafickým řešením se zjistí optimální 

objem výkonů, při kterém zisk nabývá maximální hodnoty. 

2.4 Vliv variabilních nákladů na bod zvratu  

Jak vyplývá z předchozích kapitol, variabilní náklady se významně podílejí na stanovení bodu 

zvratu. Jedním z cílů podniku je minimalizovat výši nákladů na jednotku výkonu. Snížení 

hodnoty jednotkových variabilních nákladů se promítne na snížení celkové výše variabilních 

a tím i celkových nákladů na stejný objem produkce, čímž dojde ke snížení bodu zvratu, 

tj. objemu produkce, při kterém dosažené výnosy pokryjí vynaložené náklady. 

Vývoj variabilních nákladů, tj. funkce variabilních nákladů s pozitivním vlivem na bodu 

zvratu tzn., že se sníží objemu produkce, při kterém dosažené výnosy pokryjí vynaložené 

náklady, je znázorněn na obrázku 13. 

N, T, Z,

FN, VN

(Kč)

FN

Obr. 13 Vliv změny variabilních nákladů na bod zvratu

Q

VN

N

T

ZTR
ÁT

A

ZISK

Q(BZ)

N, T, Z,

FN, VN

(Kč)

FN

Q

VN

N

T

ZTR
ÁT

A

ZISK

Q(BZ)

 

N – celkové náklady (Kč) 

T – tržby (Kč) 

Z – zisk (Kč) 

FN – fixní náklady (Kč) 

VN – variabilní náklady (Kč) 
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Q – objem výkonů (měrné jednotky) 

Q(BZ) – bod zvratu (měrné jednotky) 

Z ekonomického a finančního hlediska je pro podnik účelné dosáhnout co nejnižších 

variabilních nákladů na jednotku výroby. Posouzením možností řízení jednicových a režijních 

variabilních nákladů je věnována následující kapitola. 
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3 POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ ŘÍZENÍ JEDNICOVÝCH 

A REŽIJNÍCH VARIABILNÍCH NÁKLADŮ 

3.1 Jednicové a režijní náklady  

Variabilní náklady jsou náklady, jejichž výše se mění v závislosti na změně objemu výkonů. 

Ke zjišťování nákladů na jednotlivé výkony se využívá členění nákladů ve vztahu ke 

konkrétnímu výkonu či jednici. Z tohoto pohledu se rozdělují náklady na: 

 Jednicové náklady, které patří k technologickým nákladům. 

 Režijní náklady zahrnují dvě složky nákladů, a to náklady na obsluhu a řízení a část 

technologických nákladů. 

Rozlišení, zda se řadí technologické náklady mezi jednicové či režijní, závisí na tom, zda tyto 

náklady souvisí přímo s jednotkou prováděného výkonu (např. výrobku). Pro jednicové 

náklady platí, že vznikají v přímé souvislosti s jednotkou konkrétního výkonu. Naopak 

u režijních nákladů se jedná o takové náklady, které nesouvisí s konkrétním výkonem, ale 

souvisí s technologickým procesem jako celkem. Režijní náklady se pak obtížně přiřazují ke 

konkrétnímu výkonu nebo činnosti, což vyplývá z nejednoznačnosti mezi jejich spotřebou 

a účelem jejich vynaložení. 

Jednicové náklady podniku lze rozčlenit na: 

 Jednicový materiál zahrnují suroviny, materiál, konstrukční celky, nakoupené 

součástky a díly, které se stávají součástí výrobku, tj. vstupují přímo do materiálové 

struktury výrobku. Pro stanovení jednicového materiálu se používají kusovníky, 

receptury, konstrukční podklady apod. 

 Jednicové mzdy představují mzdové náklady, které bezprostředně vznikají a souvisí 

s jednotkou výkonu (výrobku, služby). Určují se pomocí norem pracovního času na 

jednotku výkonu (např. úkolové časy). Do jednicových mezd se nezařazují mzdy 

vedení podniku, mistrů, plánovačů, konstruktérů, přepravních pracovníků, údržby 

strojů atd. 

 Ostatní jednicové náklady zahrnují další náklady, které lze přímo přiřadit jednotce 

výkonu, např. individuální úpravy výrobku či služby, zvláštní způsob přepravy 

výrobku. 
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Režijní náklady podniku lze dále třídit podle podnikových funkcí následovně: 

 Zásobovací režie, spadají zde náklady spojené se zajištěním materiálu a dalších 

pořizovaných zásob, tj. nákup, příjem, uskladnění apod. 

 Výrobní režie zahrnuje náklady související s výrobou a přidruženými činnostmi. 

 Odbytová režie sdružuje náklady na prodej, expedici, reklamu a další náklady spojené 

s prodejem. 

 Správní režie, zde se převážně řadí náklady spjaté s infrastrukturou podniku, což lze 

označit jako náklady fixního charakteru. 

3.2 Nástroje řízení jednicových a režijních 

variabilních nákladů 

3.2.1 Kalkulace, receptury a kusovníky  

Snahou manažerů je poznat strukturu nákladů a řídit jejich vynaložení hospodárně. Nástrojem 

pro řízení variabilních nákladů jsou kalkulace výrobků vypočtené na základě měrné spotřeby 

jednicových vstupů a jejich ceny.  

Podle Krále kalkulací rozumíme propočet nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové 

veličiny na výrobek, práci nebo službu, případně na činnost nebo operaci, kterou je třeba 

provést. Právě skutečnost, že kalkulace zobrazuje ve vzájemné souvislosti jak naturálně, tak 

hodnotově vyjádřenou jednotku výkonu, z ní činí nejvýznamnější nástroj ekonomického 

řízení. [9] 

Kalkulace výrobků se rozlišují podle druhu podkladů, ze kterých se vypočítávají náklady na 

jednicový materiál. Kalkulace zpracované na základě: 

 receptur, 

 kusovníků. 

Receptury se využívají při výrobě s fyzikálně chemickým zaměřením nebo fyzikálně 

mechanickými výrobními procesy (např. vysoké pece, koksovny, výroba potravin nebo léčiv). 

Kusovníky se používají v podnicích zaměřených na montážní a kompletační výrobní procesy 

(např. výroba počítačů, strojů a aut). 
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Kalkulační jednice, kalkulační jednotka, kalkulační množství a kalkulační vzorec vymezuje 

předmět kalkulace. Kalkulační jednice určuje, jak je početně vymezen výkon (výrobek, 

polotovar, práce nebo služba), tj. kolik předmětů kalkulace tvoří jednotku výkonu. Kalkulační 

jednice je udávána v měřitelných jednotkách, např. množství, hmotnosti, plochy, času apod. 

Kalkulované množství vyčísluje, kolik je počítáno kalkulačních jednotek najednou, což je 

důležité pro pozdější určení výpočtu kalkulace. Kalkulační vzorec představuje strukturu 

nákladů a výnosů, které vycházejí ze specifikace produkce podniku. 

Typový kalkulační vzorec 

Obecná struktura druhů nákladů je zachycena následujícím tzv. typovým kalkulačním 

vzorcem, který je doplněn o číselné vyjádření jednotlivých položek vztahující se ke 

kalkulovanému výkonu. Jeho struktura je vyjádřena ve vzorci (16). 

1. přímý materiál 

2. přímé mzdy 

3. ostatní přímé náklady 

PŘÍMÉ NÁKLADY 

4. výrobní režie 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

5. správní režie (16) 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

6. odbytové náklady 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

7. zisk 

8. daň z přidané hodnoty 

CENA VÝROBKU s DPH, tj. výrobní cena 

Struktura nákladů v typovém kalkulačním vzorci není podrobná a z toho vyplývají určité 

nedostatky: 

 Jedná se o statistické zobrazení nákladů, kdy u většiny položek poskytuje informaci 

o průměrné výši nákladů ve sledované kalkulační jednici. 

 Slučuje nákladové položky tak, že nezohledňuje jejich alokaci, neboť mají různý vztah 

ke kalkulovaným výkonům. 
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 Sdružuje nákladové položky bez ohledu na jejich ovlivnitelnost neboli rozhodovací 

hledisko, zda jde o relevantní či irelevantní náklady. 

Dynamický kalkulační vzorec 

Dynamický kalkulační vzorec řeší nedostatky typového vzorce týkající se rozlišování nákladů 

na variabilní a fixní. Základem pro dynamický kalkulační vzorec je kalkulační členění 

nákladů na jednicové, zjistitelné na kalkulační jednici, režijní, společné pro více kalkulačních 

jednic a dále členění nákladů a výnosů na variabilní a fixní. Struktura dynamického 

kalkulačního vzorce je popsána ve vzorci (17). 

1. jednicový materiál 

2. jednicové mzdy 

3. ostatní jednicové náklady 

JEDNICOVÉ NÁKLADY CELKEM 

4. výrobní režie 

o variabilní 

o fixní (17) 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

5. správní režie 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

o variabilní 

o fixní 

6. odbytové režie 

o variabilní 

o fixní 

ÚPLNÉ NÁKLADY VÝKONU 

Je vhodné každé kalkulační položce zvlášť jednotlivé druhy variabilních nákladů z důvodu 

následnému využití dynamického kalkulačního vzorce pro výpočet tzv. přepočteného plánu 

variabilních nákladů na skutečný objem výkonů. 
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Základní požadovanou znalostí pro sestavení kalkulačních položek jednicových nákladů jsou 

dva činitelé: 

 Norma, která vychází z měrné spotřeby jednicového vstupu na jednotku jednotlivých 

kalkulačních jednic (kolik spotřebuji materiálu). Za normu zodpovídají technologové. 

Důvodem je řídit spotřebu jednicových nákladů ve výrobě. 

 Cena jednicového vstupu, za kterou zodpovídají pracovníci zabývající se nákupem. 

Tento typ kalkulačního vzorce umožňuje využít kalkulace pro výpočet vlivu změny objemu 

prováděných výkonů na jednotlivé variabilní náklady a výnosy a tím na krycí příspěvek. 

3.2.2 Přepočtený plán variabilních nákladů  

Výpočet tzv. přepočteného plánu variabilních nákladů na skutečný objem a skladbu výkonů 

zajišťuje dynamický kalkulační vzorec, který je popsán v předchozí kapitole 3.2.1 Kalkulace, 

receptury a kusovníky. Výpočet tohoto přepočteného plánu se provádí na konci hodnoceného 

období. 

Původní plán variabilních nákladů vychází z plánovaného objemu a skladby výkonů 

(kalkulačních jednic), z plánovaných měrných spotřeb (norem) a z plánovaných cen. 

Pomocí součinu plánované výše variabilních nákladů na jednici výkonů v detailu za 

jednotlivé kalkulační položky variabilních nákladů a skutečného objemu těchto výkonů za 

dané období se vyčíslí hodnota variabilních nákladů na skutečný objem a skutečnou skladbu 

výkonů. Je zachována plánovaná výše variabilních nákladů na jednotku jednotlivých výkonů, 

kdy variabilní jednicové náklady jsou dány plánovanými cenami a plánovanými měrnými 

spotřebami (normami). 

Přepočtený plán vychází ze skutečného objemu a skladby výkonů, z plánované výše měrných 

spotřeb (norem) a z plánovaných cen. 

3.2.3 Porovnání původního  a přepočteného plánu  

Rozdíl mezi hlavním plánem a přepočteným plánem variabilních nákladů je dán vlivem 

objemu výkonů a vlivem skladby výkonů na jejich výši. Nejprve se vypočítá vliv objemu 

výkonů a vliv skladby výkonů se pak vypočítá jako zbývající hodnota do celkového  

rozdílu. [9] 
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Celkový vliv rozdílu mezi hlavním a přepočteným plánem variabilních nákladů na 

hospodářský výsledek se vypočítá podle vzorce (18), tj. rozdílem celkové výše variabilních 

nákladů definované v původním plánu a celkové výše variabilních nákladů vypočítané 

v přepočteném plánu. 

                       (18) 

            – celkový vliv variabilních nákladů (Kč) 

     – celková výše variabilních nákladů definovaná v hlavním plánu (Kč) 

     – celková výše variabilních nákladů vypočítaná v přepočteném plánu (Kč) 

HP – hlavní plán 

PP – přepočtený plán 

Vliv objemu výkonů na variabilní náklady se zjistí podle vzorce (19). 

                        ⁄  (19) 

     – vliv objemu výkonů na variabilní náklady (Kč) 

    – celkový skutečný objem výkonů za všechny výrobky (měrné jednotky) 

    – celkový plánovaný objem výkonů za všechny výrobky (měrné jednotky) 

     – celková výše variabilních nákladů definovaná v hlavním plánu (Kč) 

Vliv skladby výkonů na variabilní náklady lze odvodit podle vzorce (20). 

                     (20) 

     – vliv skladby výkonů na variabilní náklady (Kč) 

            – celkový vliv variabilních nákladů (Kč) 

     – vliv objemu výkonů na variabilní náklady (Kč) 
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3.2.4 Porovnání přepočteného plánu se skutečností  

3.2.4.1 Porovnání přepočteného plánu se skutečností variabilních 

jednicových nákladů 

Rozdíl mezi přepočteným plánem a skutečností variabilních jednicových nákladů je dán 

vlivem měrné spotřeby a vlivem ceny na jejich výši. Jednodušší je nejprve vypočítat vliv cen 

a vliv měrné spotřeby se pak vypočítá jako zbývající hodnota do celkového rozdílu. [9] 

Celkový vliv rozdílu mezi přepočteným plánem a skutečností variabilních jednicových 

nákladů se vypočítá podle vzorce (21), tj. rozdílem celkové výše variabilních jednicových 

nákladů v přepočteném plánu a celkové skutečné výše variabilních jednicových nákladů. 

                        (21) 

            – celkový vliv variabilních jednicových nákladů (Kč) 

      – celková výše variabilních jednicových nákladů v přepočteném plánu (Kč) 

      – celková výše variabilních jednicových nákladů (Kč) 

Vliv cen variabilní jednicové náklady zachycuje vzorce (22). 

                                         (22) 

         – vliv ceny na variabilní jednicové náklady (Kč) 

           – plánovaná cena variabilních jednicových nákladů v přepočteném plánu, která je 

rovna ceně v hlavním plánu (Kč) 

            – skutečná cena variabilního jednicového nákladu (Kč) 

         – skutečné spotřebované množství variabilních jednicových nákladů (měrné 

jednotky) 

Vliv měrné spotřeby na variabilní jednicové náklady se odvozuje podle vzorce (23). 

                            (23) 

       – vliv měrné spotřeby na variabilní jednicové náklady (Kč) 

            – celkový vliv variabilních jednicových nákladů (Kč) 

         – vliv ceny na variabilní jednicové náklady (Kč) 
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3.2.4.2 Porovnání přepočteného plánu se skutečností variabilních režijních 

nákladů 

Rozdíl mezi přepočteným plánem a skutečností variabilních režijních nákladů je způsoben 

vlivem rozdílné plánované a skutečné měrné výše těchto nákladů, tj. nákladů v Kč/jednotku 

kalkulační jednice. U variabilních režijních nákladů není známa měrná spotřeba na jednotku 

kalkulační jednice, a proto nelze od celkového vlivu rozlišit vliv měrných spotřeb a vliv ceny. 

Měrný variabilní režijní náklad vyjadřuje rozvrženou výši konkrétního variabilního režijního 

nákladu na jednotku jednotlivých kalkulačních jednic (například skutečných nákladů na 

elektrickou energii). [9] 

Celkový rozdíl mezi přepočteným plánem a skutečností variabilních režijních nákladů na 

hospodářský výsledek je roven vlivu měrné výše těchto nákladů, což zachycuje vzorec (24). 

                        (24) 

            – celkový vliv variabilních režijních nákladů (Kč) 

      – celková výše variabilních režijních nákladů vypočtená v přepočteném plánu (Kč) 

      – celková výše variabilních režijních nákladů (Kč) 

3.2.5 Analýza skutečných variabilních nákladů  

Kontrola plnění plánů umožňuje kvantifikovat a analyzovat rozdíly mezi dosaženou 

skutečností a přepočteným plánem variabilních nákladů. 

Výpočet rozdílu mezi plánovanou a skutečnou výší variabilních nákladů je popsán 

v předchozí kapitole 3.2.3 Porovnání původního a přepočteného plánu a v kapitole 

3.2.4 Porovnání přepočteného plánu se skutečností. Rozdíl neboli vliv se vyjadřuje 

v hodnotovém vyjádření (Kč), v procentech a podle druhu odchylky i v měrných jednotkách 

a v poměrovém vyjádření. Vypočítaný rozdíl s pozitivním vlivem na hospodářský výsledek 

dosahuje kladné hodnoty a naopak s negativním vlivem záporné hodnoty. 

Porovnáním původního plánu variabilních nákladů s přepočteným plánem variabilních 

nákladů se vyhodnotí vliv objemu a skladby výkonů na jejich výši.  
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Při porovnávání přepočteného plánu se skutečností variabilních nákladů se rozlišují jednicové 

a režijní variabilní náklady. V případě porovnání přepočteného plánu variabilních jednicových 

nákladů se skutečností se vyhodnocují dva vlivy, a to vliv měrných spotřeb a vliv cen na 

jejich výši. Porovnáním přepočteného plánu variabilních režijních nákladů a skutečností se 

vypočítá celkový vliv měrných nákladů na jejich výši. U variabilních režijních nákladů nelze 

od celkového vlivu rozlišit vliv měrných spotřeb a vliv ceny, protože není známa měrná 

spotřeba na jednotku výkonu. 

Rozdíl mezi plánovanou a skutečnou výší variabilních nákladů je tedy způsoben vlivem 

objemu výkonů, vlivem skladby výkonů, vlivem měrných spotřeb a vlivem cen jednicových 

vstupů, což současně ovlivňuje hospodářský výsledek výrobního podniku. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na variabilní náklady výrobního podniku. Jejím cílem je provést 

klasifikaci nákladů na základě poznatků z odborné literatury, kdy se členění nákladů využívá 

jako nástroj pro řízení nákladů výrobního podniku. 

Dalším cílem bakalářské práce je vyhodnocení variabilních nákladů z pohledu bodu zvratu, 

neboť celková výše variabilních nákladů ovlivňuje výši celkových nákladů a tím i bod zvratu, 

tzn. objem výkonů, při kterém se celkové výnosy rovnají celkovým nákladům. 

Nejdůležitější částí bakalářské práce je posouzení možností řízení jednicových a režijních 

variabilních nákladů. Nejprve je zapotřebí klasifikovat jednicové a režijní náklady a popsat 

strukturu kalkulačních vzorců. Dále definovat rozdíly mezi původním a přepočteným plánem 

variabilních nákladů. V závěrečné části práce se pak zaměřit na porovnání přepočteného plánu 

variabilních nákladů se skutečností a posoudit vlivy na hospodářský výsledek výrobního 

podniku. 

První část bakalářské práce řeší Klasifikaci nákladů v odborné literatuře. Rozlišování 

struktury nákladů a jednotlivých druhů je potřebné pro účinné řízení nákladů. Jedna 

z nejvýznamnějších klasifikací je účelové členění nákladů podle závislosti na změnách 

v objemu prováděných výkonů, tj. na fixní a variabilní náklady. Fixní náklady jsou neměnné 

při různých úrovních objemu výkonů během určitého časového období. Variabilní náklady 

jsou obecně definovány jako náklady, jejichž výše se mění v závislosti na změně objemu 

výkonů. Variabilní náklady se dále člení podle závislosti na objemu výkonu na 

proporcionální, podproporcionální a nadproporcionální. 

Ve druhé části je řešena problematika Variabilních nákladů z pohledu bodu zvratu. Bod 

zvratu je definován jako takový objem produkce, při kterém dosažené výnosy pokryjí 

vynaložené náklady. Jedná se o hraniční mez, která určuje, zda podnik dosáhne zisku či 

ztráty. Pro odvození bodu zvratu je nutná jednoznačná klasifikace nákladů na variabilní 

a fixní. Na základě grafické analýzy lze odvodit vliv změny objemu výkonů v měrných 

jednotkách na objem výnosů, nákladů a zisku v peněžních jednotkách. Pomocí výpočtu bodu 

zvratu je možné odvodit míru vlivu změn jednotlivých faktorů (např. produkované množství, 

prodejní ceny, vliv fixních a variabilních nákladů) na výši dosahovaného zisku a posoudit 

možnosti k dosažení maximalizace zisku. Bod zvratu je tzv. kritickým bodem rentability, 
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neboť určuje, jaký objem výkonů pokryje variabilní i fixní náklady podniku a kdy se začne 

tvořit zisk. Bod zvratu je také nástrojem pro definování změn a následná přijetí opatření, která 

povedou k optimálnímu množství produkce. Za předpokladu zachování produkce lze snížit 

variabilní i  celkové náklady snížením hodnoty jednotkových variabilních nákladů. Řízením 

jednicových a režijních variabilních nákladů lze dosáhnout co nejnižších variabilních nákladů 

na jednotku výroby, což je pro výrobní podnik efektivní z ekonomického a finančního 

hlediska. 

Ve třetí kapitole je řešen poslední bod zadání, který je hlavním cílem bakalářské práce, a to 

Posouzení možností řízení jednicových a režijních variabilních nákladů. Nejprve jsou 

definovány pojmy jednicové a režijní variabilní náklady, kalkulační jednice a kalkulace. 

Pro řízení jednicových a režijních variabilních nákladů navrhuji využívat dynamický 

kalkulační vzorec, a to nejčastěji v podobě plánové kalkulace. Ta se sestavuje na základě 

plánovaných měrných spotřeb (norem) jednicových vstupů (materiál, mzdy). Plánové 

dynamické kalkulace se pro řízení jednicových a režijních variabilních nákladů používají pro 

výpočet přepočteného plánu těchto nákladů. Přepočtený plán variabilních nákladů na 

skutečný objem a skladbu výkonů se stanoví vynásobením plánované výše variabilních 

nákladů na jednotku výkonů se skutečným objemem těchto výkonů. Porovnáním plánové 

dynamické kalkulace variabilních nákladů s přepočteným plánem variabilních nákladů se 

vyhodnotí vliv objemu a skladby výkonů na jejich výši. Porovnáním přepočteného plánu 

variabilních jednicových nákladů se skutečností se vyhodnocují dva vlivy, a to vliv měrných 

spotřeb a vliv cen na jejich výši. Porovnáním přepočteného plánu variabilních režijních 

nákladů a skutečnosti se vypočítá celkový vliv měrných nákladů na jejich výši. Rozdíl mezi 

plánovanou a skutečnou výší variabilních nákladů je tedy způsoben vlivem objemu výkonů, 

vlivem skladby výkonů, vlivem měrných spotřeb a vlivem cen jednicových vstupů, což 

současně ovlivňuje hospodářský výsledek výrobního podniku. 

Variabilní náklady definované v bakalářské práci jsou jen jedním z faktorů působících na 

hospodářský výsledek podniku. Je zapotřebí sledovat a řídit také výnosy a další faktory, jejich 

vzájemný vliv a zohledňovat je při řízení výkonů. Pro efektivní řízení podniku je zapotřebí 

mít veškeré informace, které se týkají celkové ekonomické a finanční situace výrobního 

podniku. 
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SEZNAM ZKRATEK 

FN fixní náklady (Kč) 

fn jednotkové fixní náklady (Kč) 

HV hospodářský výsledek: zisk nebo ztráta (Kč) 

j měrné jednotky 

N celkové náklady (Kč) 

p prodejní cena (Kč) 

Q objem produkce (měrné jednotky) 

Q(BZ) bod zvratu (měrné jednotky) 

Qopt optimální objem produkce (měrné jednotky) 

T tržby (Kč) 

vn jednotkové variabilní náklady (Kč) 

VN variabilní náklady (Kč) 

Z zisk (Kč) 

Zmax maximální zisk (Kč) 
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