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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je plánování a vyhodnocování režijních nákladů. Náklady 

jsou velmi důležitým tématem každé firmy, protože určují také celkový zisk firmy. Tato práce 

pojednává o režijních nákladech na teoretické úrovni. Popisuje jejich význam, jejich vliv na 

kalkulace. Charakterizovány jsou také možnosti jejich zpřesnění a to, jak je vhodné je 

plánovat a hodnotit. Režijní náklady jsou podstatnou součástí kalkulace, přičemž kalkulace 

jsou jedním z důležitých podkladů pro cenová jednání. Proto je nutné dbát vždy na to, aby 

režijním nákladům byla věnována maximální pozornost, ať v oblasti jejich plánování, tak 

i vyhodnocování. 

 

Abstract 

The topic of this thesis is the planning and evaluation of overhead costs. Costs are very 

important theme of each company, as well as determine the total profit of the company. This 

paper discusses the overhead costs on a theoretical level. It describes their importance, their 

influence on the calculation. Options are also characterized by their precision and how they 

should be planned and evaluated. Overheads are an essential part of the calculation, the 

calculation shows the price of a product on the market. Therefore, you must always ensure 

that the costs were always carefully planned and reviewed. 
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1 ÚVOD  

Téma bakalářské práce Plánování a vyhodnocování režijních nákladů se týká 

významné oblasti ekonomického řízení každé výrobní společnosti. Zvláště, když vlivem 

automatizace výroby podíl režijních nákladů neustále roste. Toto téma jsem si zvolila proto, 

že se jedná o zajímavé a důležité téma. Přes tuto důležitost mu však není v odborné literatuře, 

podle mých zjištění, věnována patřičná pozornost.  

Režijní náklady jsou důležitou položkou, kterou by měl sledovat a hodnotit každý 

podnik. Bez relevantních informací, které podniku poskytnou přehled o výši a příčinách 

vzniku nákladů, nemůže vrcholový management podnik správně řídit.  

Řídit režijní náklady vyžaduje mít o nich dostatek přesných informací, bez kterých 

nelze tyto náklady správně plánovat ani vyhodnocovat. Bez znalosti příčin vzniku režijních 

nákladů nemá plánování a vyhodnocování žádný smysl.  

Ze zadání práce plynou tyto úkoly:  

 definování a zhodnocení současných metod plánování a vyhodnocování 

režijních nákladů,  

 využití plánových kalkulací při plánování a vyhodnocování režijních nákladů,  

 posouzení možností zpřesnění plánování a vyhodnocování režijních nákladů 

ve výrobních podnicích.  

První teoretická kapitola se zabývá plánováním režijních nákladů a jsou zde popsány 

faktory jako metody plánování, rozpočetnictví a kalkulace. Dále je popsáno využití 

plánových kalkulací pro řízení režijních nákladů a také možnosti zpřesnění plánování 

a vyhodnocování režijních nákladů. Poslední kapitola popisuje možnosti zpřesnění plánování 

a vyhodnocování režijních nákladů.  

Následuje kapitola č. 3., která pojednává o rozpočtech. Jsou v ní popsány odchylky, 

spotřeba a přepočtený plán nákladů. Plánování nákladů je velmi důležité a základem kontroly 

nákladů je kvantifikace a analýza odchylek. To znamená, že se hodnotí dosažená 

a rozpočtovaná úroveň hodnocené veličiny.  
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2 Plánování režijních nákladů  

Plánování je určitý rozhodovací proces, kdy manažeři nebo ředitelé podniku přemýšlí 

o rozvoji daného podniku. Formulují cíle, cesty a možnosti, jak dosáhnout rozvoje podniku. 

Plánování se zaměřuje na budoucnost, v podstatě určitým dokumentem, projektem spojuje 

současnost a budoucnost. Charakteristikami plánování jsou následující body:  

 dosahujeme tak stanovených cílů a záměrů,  

 plánování je jednou z nejčastějších a nejdůležitějších manažerských prací,  

 plánování je spojeno s naprosto všemi činnostmi a aktivitami podniku,  

 díky plánování mohou být činnosti a procesy efektivní, nejsou zbytečně 

zdržovány, může se zamezit rizikům,  

 plánování je spojeno se všemi činnostmi a aktivitami v podniku na všech 

stupních zaměstnaneckých pozic – od uklizečky po ředitele.  

Výchozím plánem by měl být plán marketingu, který je zaměřen na sestavení výchozí 

informační základny pro naplánování dalších aktivit podniku. Z tohoto plánu vyplyne 

marketingová analýza, která hodnotí segmenty trhu, konkurenci, prostředí, a tím může být 

odhadnut objem prodeje, a následně i plán výroby. Plán prodeje vychází z technických 

a technologických možností výroby. Plán prodeje musí být zpracován detailně, aby mohla 

být naplánována výroba tak, aby byla zajištěna dostatečná materiálová zásoba. Informace 

zvedené v plánu prodeje také slouží k výpočtu plánových kalkulací. [12] str. 76  

Plán nákladů se sestavuje v rámci tzv. rozpočtu, který je součástí finančního plánu. 

Ten obsahuje plán výnosů, nákladů a zisku, plán rozdělení zisku a další plány. Plán nákladů 

je součástí podnikového plánovacího procesu. [12] str. 76  

Cílem plánování nákladů je dosáhnutí jejich snížení. Proto plánování nákladů není jen 

pasivním odrazem skutečnosti, ale aktivně působí tak, že vytváří tlak na snižování nákladů ve 

všech oblastech podnikové činnosti. V poslední době se používají i nové metody snižování 

nákladů, které jsou některými autory označovány jako optimalizační nákladové metody:  

 outsourcing,  

 offshoring,  

 insourcing,  

 franchising.  
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Mnoho podniků plánuje náklady, které její činnost provází. Náklady jsou spojeny 

s výdejem peněz, jedná se o spotřebu ekonomického či jiného zdroje. [1] str. 4  

2.1    Definice nákladů a jejich druhů  

Náklady jsou jednou z ekonomických veličin, které jsou důležitým ukazatelem 

v každém systému řízení podniků a národního hospodářství. Nejedná se, ale jen o absolutní 

výši nákladů, ale o jejich vztah k objemu výroby nebo výkonů a o jejich vztah k vývoji zisku 

a jiných ukazatelů. Jedná se o náklady na spotřebu elektrické energie, odpisy, mzdy režijních 

pracovníků, administrativní zázemí apod. Není jednoduché tyto náklady přiřadit ve správné 

hodnotě ke správnému výrobku, proto se používají různé metody, jak je do hodnoty výrobku 

zařadit. O tom bude pojednáváno v práci nadále.  

Náklady jsou peněžní vyjádření spotřebovaných výrobních faktorů. Náklady se člení 

podle mnoha různých hledisek, rozlišujeme následující náklady:  

 adresné (u tohoto typu nákladů přesně víme, jak a proč náklad vznikl, 

k jakému středisku, výrobku nebo zaměstnanci náklad patří) x neadresné (není 

možno přesně určit, kde a jak náklad vznikl, kdo daný finanční výdaj učinil),  

 fixní (náklady, jejichž výše není přímo závislá na objemu výroby) x variabilní 

(náklady, jejichž výše je přímo závislá na objemu výroby),  

 interní (vznikají v souvislosti s vnitřní vazbou, s určitým procesem nebo 

činností, který funguje vně podniku, například náklady na mzdy zaměstnanců) 

x externí (externí náklad souvisí se vznikem finančního výdaje v rámci 

spolupráce podniku s okolím, může se jednat o nákupy od dodavatelů),  

 provozní (jsou spojené přímo s výrobním procesem, například náklady za 

materiál, služby, mzdové náklady) x finanční (náklady, které souvisí 

s finančními transakcemi, úroky, poplatky, kurzové ztráty) x mimořádné 

(náklady, které mají neobvyklou povahu, podnik s nimi obvykle nepočítá, 

objevují se nahodile, například manka a škody),  

 přímé (spotřeba nákladů na kalkulační jednici je přímo zjistitelná, týkají se 

konkrétního výrobku) x nepřímé (nelze přímo zjistit náklady na kalkulační 

jednici, používají se režie). [15] str. 98  

Plánované režijní náklady jsou výsledkem spotřeby výrobních faktorů, které lze 

přiřadit k určitým nákladovým střediskům podniku. Režijní náklady jsou plánovány dle 
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nákladových středisek (v některých podnicích, ale také za celý podnik). Plánované režijní 

náklady jsou tvořeny náklady, které lze shrnout následovně:  

 náklady na dopravu ve skladu,  

 odpisy,  

 spotřeba pohonných hmot a paliv,  

 nájemné prostorů, výrobních hal,  

 dopravné obchodních zástupců, manažerů, náklady na služební cesty,  

 konstrukční náklady,  

 náklady vydané na vadné, chybné, poškozené náklady,  

 náklady vydané na opravy výrobků v záruční lhůtě,  

 náhrada mzdy za dovolenou zaměstnanců,  

 osobní odměny a výdaje, motivace zaměstnanců,  

 mzdy manažerů. [16] str. 900  

Režijní náklady jsou charakteristické tím, že se jedná o náklady nepřímého 

charakteru, které nelze jednoznačně rozdělit na konkrétní výrobky. Proto se musí rozdělovat 

podle určité vybrané veličiny.  

2.2 Metody plánování režijních nákladů  

Podnikové plánování a rozpočetnictví jsou hlavní nástroj řízení podniku pomocí 

controllingu. Jedná se o rozhodovací proces, který definuje budoucí parametry činnosti 

podniku. Důležitou součástí tohoto procesu je analýza vnitřních a vnějších podmínek vývoje 

podniku, prognózy těchto podmínek a vyhodnocení rizik budoucích aktivit. [5] str. 62  

Obvykle se při plánování režijních nákladů používají dva typy plánů:  

 hlavní plán (rozpočet), který vychází z původní neměnné výše, je založen na 

plánovaném objemu a sortimentu výkonů, který by měly být za dané období 

vyrobeny nebo prodány,  

 přepočtený plán – rozpočet, který se sestavuje v oblasti variabilních nákladů 

a výnosů a to na skutečný objem.  

Základem plánování by mělo být předpovídání možného budoucího vývoje, výběr 

požadovaného cílového stavu a stanovení příslušných opatření potřebných k dosažení 

cílového stavu. Plánování zajišťuje, aby se podnik neustále přizpůsoboval externím 
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a interním změnám, a aby se vedení podniku rozhodovalo s přihlédnutím k budoucím 

dopadům jednotlivých opatření. Controller by měl vycházet ze vzájemně provázaného 

a vnitřně soudržného systému plánování. [8] str. 122  

Z hlediska orientace na budoucnost se ekonomické řízení včetně plánování dělí na 

následující tři druhy.  

 Strategické – formulace podnikové filozofie (politiky), strategické cíle 

a strategie.  

 Operativní – krátkodobé usměrnění a koordinace rentability, likvidity 

a hospodárnosti.  

 Taktické – bezprostřední řízení a koordinace v podniku, poskytnutí základních 

údajů pro operativní řízení.  

Z hlediska pojmového vymezení se plán zaměřuje na věcnou (naturální) stránku 

podnikatelského procesu, rozpočet se zaměřuje na jeho hodnotovou stránku.  

Hlavním systémovým prvkem procesu tvorby plánů a rozpočtů je vymezení 

plánovacího horizontu a plánovacích period.  

Plánovací horizont dlouhodobých plánů se pohybuje často v rozmezí 3 až 5 let. 

Krátkodobý finanční plán se sestavuje v plánovacím horizontu jednoho roku. Má běžně 

kvartální či měsíční vnitřní časovou strukturu. Hrubší struktura plánovacího horizontu 

se sebou nese větší nebezpečí tzv. skrytých schodků (skrytá ztráta, kterou manažeři nevidí, 

neví o ní, protože je skryta ve výkazech), které se mohou vytvořit uvnitř plánovacích období, 

a dále neumožňují včasnou aktualizaci plánů, což v případě nastalých změn snižuje reálnost 

či věrohodnost plánu.  

Tvorba a aktualizace krátkodobého plánu může probíhat na bázi klouzavého 

plánování či v rámci kalendářního období. Při klouzavém plánování se roluje před sebou 

konstantní plánovací horizont jednoho roku. [3] str. 497  

Na následujícím obrázku je zobrazena souvislost a závislost mezi součástmi 

plánování, a to, jak na sebe jednotlivé faktory navazují. V obrázku je zobrazen také plán 

odbytu. Naopak zde chybí plán údržby, avšak ten někdy bývá součástí plánu výroby.  

Rozpočty, které vznikají ve střediscích, přeposílají údaje do kalkulačních středisek, 

které na základě poskytnutých údajů mohou vypočítat potřebné hodnoty. Vztažné veličiny 

a celkové náklady jsou důležité hodnoty, které napomáhají plánovat výsledky kalkulačních 
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faktorů. Plánované výsledky v podstatě působí na všechny součásti plánování, protože ty se 

jim musí přizpůsobit. Na nejvyšší úrovni je vždy postaven strategický plán a ostatní plány se 

mu podřizují. A protože režijní náklady se plánují na taktické úrovni, přizpůsobují a podřizují 

se taktickým nákladům operativní plány a činnosti.  

 

Obr. 1. Souvislosti mezi součástmi plánování [3] str. 497  

 

Náklady charakterizují pomocí dvou skupin plánovacích metod – globálních 

a podrobných. Při plánovaní nákladů je nutno postupovat tak, že se nejdříve provede analýza 

celého podniku, poté analýza a prognóza vývoje okolí podniku, následně se posoudí úroveň 

plnění podnikových cílů a dle toho lze vyvodit náklady na budoucí období. Aby plánování 

bylo provedeno správně a bezchybně, pak musí plán brát ohledy na variantnost nákladů, musí 

respektovat všechna rizika, která mohou náklady zvýšit.  

Při plánování (rozpočtování) jednicových nákladů se vychází z plánovaného objemu 

a struktury výkonů (polotovarů, výrobků a služeb), norem spotřeby výrobních faktorů a jejich 

cen a tarifů.  
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2.2.1 Globální metoda  

Globální metody vychází ze základních vztahů v ekonomice podniku, které se 

zachycují různými modely. Velmi často se využívají nákladové funkce, které lze dobře 

použít ke globálnímu plánování a ke kontrole plánovaných nákladů, které se stanovují 

tradičními postupy.  

Nákladová proporcionální funkce lze vyjádřit následujícím vztahem  

y = a + bx  

y – celkové náklady; x – objem produkce; a – odhad fixních nákladů; b – variabilní 

náklady na jednotku produkce  

Náklady by měly být ještě podrobeny dalšímu rozboru, protože se jedná o hodnoty 

z minulého období, a proto je třeba vzít v úvahu např. změny pořizovacích cen materiálu. 

Možné je využívat také regresní nákladové funkce, které pomáhají při plánování režijních 

položek, o kterých nejsou údaje z minulých období, a nelze použít normy. [15] str. 128  

2.2.2 Podrobná metoda  

Podrobná metoda vychází z detailních plánovacích podkladů, jakou jsou např. 

operativní plán výroby, normy spotřeby, nástroji těchto metod jsou rozpočty a kalkulace. Při 

plánování se používají různá členění nákladů (viz. výčet v kapitole 2.1).  

Při plánování nákladů v rámci podrobné metody se postupuje ve dvou fázích.  

Dále lze náklady naplánovat jako relaci k tržbám nebo jako nákladové druhy 

plánované individuálně. V případě, že se plánují náklady jako relace k tržbám, pak 

u podstatných nákladových druhů se zjistí jejich podíl na tržbách v minulém období. 

Vypočítané hodnoty se vynásobí plánovaným objemem tržeb pro plánované období. 

Plánovaní nákladových druhů charakterizuje druhy nákladů a ty analyzuje na následující.  

 Materiálové a energetické náklady – tyto náklady se rozliší na jednicové 

a režijní – počítá se zde spotřeba. Materiálové a energetické náklady se plánují 

tím způsobem, že firma v rámci výrobního plánu (kolik jakých výrobků chce 

za dané období vyrobit) stanoví hodnotu potřebných materiálových zdrojů 

a energií. Protože ví ceny za zdroje, a také zná plánovaný počet výrobků, je 

schopna dopředu odhadnout materiálové a energetické náklady.  
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 Služby – zde se vychází z minulosti a odhaduje se budoucí spotřeba (odhad 

probíhá tak, že se na základě plánu zhodnotí počet výrobků a porovná se 

s počtem vyrobených nákladů v předchozím období – vychází se z hodnoty 

v předchozím období, zahrne se také inflace a analýza cen na trhu). Přihlíží se 

zde ke struktuře a objemu potřebných služeb, k vývoji cen atd.  

 Mzdy – zde se rozlišují jednicové a režijní náklady, přičemž režijní náklady se 

zjišťují jako součin plánovaného počtu režijních pracovníků a průměrné mzdy.  

 Odpisy – ty se plánují dle odpisového plánu.  

Manažerské účetnictví je určitý soubor informací, který je zpracováván pro interní 

potřeby firmy. Tyto informace jsou důvěrné a také pravdivé. Manažerské účetnictví pracuje 

s náklady na základě vnitropodnikových nákladů. Jeho zájmem je maximalizovat zisk 

i pravdivost informace, kalkulovat ceny a pracovat s náklady tak, aby to pro podnik bylo co 

nejvýhodnější. [10] 

2.3 Charakteristika režijních (nepřímých) nákladů  

Hranice mezi přímými a nepřímými náklady je tenká. Avšak obecně platí, že kvalita 

a využitelnost kalkulací roste přičítáním co největšího podílu nákladů přímo na kalkulační 

jednici. Ale s tím je spojen růst nákladů na zjišťování typu nákladů, což odporuje zásadě 

hospodárnosti práce s náklady.  

Režijní náklady lze charakterizovat jako část technologických nákladů 

nesouvisejících s určitou jednotkou (ks, m, kg) výkonu, ale naopak souvisí s technologickým 

procesem výroby, jedná se o náklady na obsluhu, zajištění a řízení výroby. Režijní náklady 

jsou důležitou součástí kalkulace, protože se v ní tímto způsobem zachycují neopomenutelné 

náklady. Jedná se o následující režie.  

Výrobní režie – do ní lze zahrnout náklady na zajišťování a obsluhu výroby. Tyto 

náklad nelze stanovit přímo na kalkulační jednici. Do výrobní režie patří především 

následující:  

 režijní mzdy,  

 opotřebení přístrojů, nástrojů, výrobních zařízení a strojů,  

 odpisy hmotného majetku, který je spojen s výrobou produktů, tedy výrobní 

stroje a zařízení,  
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 spotřeba energie (voda, plyn, elektřina a další),  

 náklady na opravy výrobních strojů, někdy k opravám dlouho nedochází, 

jindy jsou opravy časté a nezbytné,  

 technický rozvoj – vylepšení výrobních zařízení znamená také ušetření 

nákladů v budoucnosti,  

 režijní matriál.  

Zásobovací režie – pořizování, skladování, výdej materiálu.  

Správní režie – správa, řízení, organizace podniku a jeho všech samostatných částí. 

Konkrétně lze do této skupiny zařadit:  

 odpisy administrativních nebo správních budov,  

 platy manažerů, ředitelů, administrativních pracovníků,  

 náklady na poštovné,  

 náklady na telekomunikace (telefon, internet, software),  

 pojištění (strojů, budov),  

 informatika, počítače,  

 náklady na personalistiku,  

 účetnictví, auditorské činnosti, daň z příjmu,  

 finanční náklady – úroky, poplatky,  

 náklady na školení a další vzdělávání zaměstnanců.  

Odbytová režie – skladování hotových výrobků, jejich balení a značení, prodej. Patří 

sem ale také propagační a marketingové akce, náklady na komunikaci, public relations, 

krizový management a mnohé další.  

Do režijních nákladů patří konkrétně následující prvky: mazadla, oleje, elektrická 

energie, odpisy, náklady na údržbu, mzdy nevýrobních pracovníků, náklady pomocných 

oddělení podniku atd. [12] str. 52  

Odpisy se stanovují dle počtu strojů v hospodářském středisku a platných odpisových 

norem, spotřebu elektrické energie pro pohon strojů dle příkonu instalovaných strojů, 
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plánovaného časového fondu strojů, tarifu a sazby za 1 kWh. Podrobný rozpis je zobrazen 

v následující tabulce.  

 

Tab. 1. Náklady a jejich plánování [Zdroj: vlastní zpracování]  

Náklad Způsob plánování 

náklady na dopravu ve skladu  hodnoty a zkušenosti z minulosti  

odpisy  
počet odepisovaných zařízení, odpisové 
skupiny, normy  

spotřeba pohonných hmot a paliv  
hodnoty a zkušenosti z minulosti, změna 
cen komodity  

nájemné prostorů, výrobních hal  smlouva, cena z m2  

dopravné obchodních zástupců, manažerů, 
náklady na služební cesty  

hodnoty a zkušenosti z minulosti, změna 
cen komodity  

konstrukční náklady  hodnoty a zkušenosti z minulosti  

náklady vydané na vadné, chybné, poškozen
náklady  hodnoty a zkušenosti z minulosti  

náklady vydané na opravy výrobků v záručn
lhůtě  hodnoty a zkušenosti z minulosti  
náhrada mzdy za dovolenou zaměstnanců  počet dnů dovolené, počet zaměstnanců  

osobní odměny a výdaje, motivace 
zaměstnanců  hodnoty a zkušenosti z minulosti  
mzdy manažerů  pracovní smlouva  

spotřeba elektrické energie  
příkon strojů, časový fond strojů, cena za 
1kWh  

 

Někdy, pokud se jedná o menší firmu, si firma vystačí s globálnějšími způsoby 

výpočtu, při kterých se vychází ze zkušeností z minulých let (což je např. plánování spotřeby 

materiálu), ze znalostí nákladových funkcí stanovených regresní a korelační analýzou. 

Používají se v nich jako nezávislé proměnné (vztahové veličiny) objem výroby, ale i další 

veličiny, např. počet strojních hodin, velikost mezd. [15] str. 99  

Řízení režijních nákladů je složité a zahrnuje dlouhou řadu činností, které jsou 

neopomenutelní. Patří mezi ně např.:  

 stanovení cílů do budoucnosti, například cíl snížit náklady o 20 % oproti 

loňskému období,  

 evidence, kontrola, vyhodnocování všech typů nákladů, především režijních,  

 systém hmotné zainteresovanosti a odpovědnosti,  



 11

 členění nákladů, ty se člení z mnoha různých hledisek,  

 práce s rozpočty, což jsou základní nástroje řízení režijních nákladů,  

 stanovení a charakteristika základních útvarů, za které se rozpočty sestavují,  

 kontrola nákladů. [18] 

Kontrola nákladů je velmi důležitá, zabývá se jí controling, který hodnotí plány 

a fungování jejich dodržování. [3] 

Reporting je systém vnitropodnikových výkazů, nepoužívá se jen ke kontrole, ale také 

k vyhodnocování dosavadního vývoje hospodaření. Je důležitý také v rámci plánování 

a k rozhodování o tom, jaká nová opatření a zlepšení budou ve firmě zavedena. Reporting 

pracuje také s náklady. [4] 

2.4 Standardní náklady  

Standardní náklady je metoda, která analyzuje, řídí a kontroluje náklady v podniku. 

Tato metoda je kompletně hodnotí tak, aby o nich měl podnik podrobný přehled. [2] str. 472  

V praxi se používá metoda standardních nákladů, která je vhodná k plánování 

a kontrole nákladů. Vypočítá se dle následujícího vzorce. Standardní náklady kalkulační 

položky = standardní množství (standardní spotřeba na jednotku výroby) x standardní 

náklady (standardní cena).  

Postup stanovování standardních nákladů má pět kroků. V prvním kroku se stanoví 

standardy daných nákladů, aby se mohly následně zjistit skutečné veličiny nákladů (v ks 

i v Kč). Poté se provede kontrola dodržení standardů a zjistí se odchylky. Ty se poté 

analyzují dle příčin vzniku. Posledním krokem je provedení opatření, aby v budoucnu 

náklady nevznikaly zbytečně. [20]  

Standardní náklady jsou stanoveny na následujících principech:  

 výrobní proces se analyzuje dopředu,  

 hodnotí se naturální i hodnotové prvky výroby,  

 aktivují se nástroje usměrňování naturálních prostředků (zavedou se normy 

spotřeby, lhůty pro spotřebu apod.),  

 aktivují se nástroje usměrňování peněžních prostředků:  

o peněžní normy,  
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o předběžné kalkulace,  

o rozpočty,  

o plány nákladů,  

 využívá se řízení za pomoci odchylek, které jsou důležité hlavně pro 

krátkodobé řízení, jednicové náklady se řídí operativními normami, režijní 

náklady se řídí rozpočty.  

Standardní provozní náklady nejsou skutečnými náklady, ale pouze náklady 

kalkulovanými. Ty se dodrží pouze při respektování požadované hospodárnosti na výkon, 

výrobu produktu. [9] str. 224 V případě, že firma hodnotí své náklady, používá k tomu 

standardní náklady.  

Náklady pracují také s kalkulacemi, kterých je velmi mnoho druhů a které pomáhají 

stanovovat cenu výrobků tak, aby nebyly opomenuty žádné náklady. [11] str. 29  

 Kalkulace je součástí manažerského účetnictví a jedná se o přiřazování nákladů na 

jednotku výkonu. Existuje několik druhů kalkulací a tyto kalkulace rozlišují také druhy 

nákladů. Mnoho podniků si kalkulace různě přizpůsobuje a mění pro lepší funkčnost 

s ohledem na specifika podniku. [13] str. 341 
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3 Rozpočty režijních nákladů  

Rozpočty jsou nástroji vnitropodnikového řízení, ve srovnání s finančním plánem 

jsou charakteristické svou větší podrobností a orientací na kratší časový úsek. Rozpočty 

obvykle sestavují vedoucí zaměstnanci, kteří mají odpovědnost za určitý úsek, oblast. 

Rozpočty se člení podle různých hledisek. Existují programové rozpočty, které jsou 

vytvářeny zvlášť pro určité oblasti (odbyt, finance, marketing, personalistika, výroba atd.). 

Dále odpovědnostní rozpočty, které závisí na odpovědných osobách (konkrétních 

zaměstnancích) nebo na konkrétních odděleních či střediscích. K rozpočtování běžné 

provozní činnosti slouží běžné rozpočty. A k investičnímu majetku patří investiční rozpočty. 

Dále rozdělujeme rozpočty z časového hlediska a to na dlouhodobé, střednědobé nebo 

krátkodobé rozpočty. Jednotlivé druhy rozpočtů můžeme dělit dále, a to podle konkrétních 

požadavků. Rozpočty je možno zpracovávat v podstatě k čemukoliv, jakkoliv:  

 rozpočty zásob,  

 rozpočty prodeje,  

 rozpočty prodeje,  

 rozpočty odbytu,  

 rozpočty výroby,  

 rozpočty přímého materiálu,  

 rozpočty přímých mezd,  

 rozpočty zásob,  

 rozpočty závazků,  

 rozpočty investičních výdajů,  

 rozpočty nákladů na výzkum a vývoj,  

 rozpočet rozvahy,  

 rozpočet výsledovky,  

 rozpočet cash-flow,  

 rozpočet dluhů, úvěrů,  
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Dále rozlišujeme určité formy rozpočtů. Pevné rozpočty nerozlišují a nepracují zvlášť 

s variabilními a fixními náklady. Znají jen jedinou úroveň činnosti bez ohledu na variabilitu 

nebo fádnost nákladů. Variantní rozpočty se zpracovávají pro různé varianty budoucnosti, 

budoucího vývoje. Indexní rozpočtování pracuje s výsledky z předchozích období, avšak 

jedná se o nepřesnou a neefektivní metodu, která se nyní již nepoužívá. Klouzavé rozpočty 

spočívají v průběžné aktualizaci rozpočtovaného období v budoucnosti. Limitní rozpočty 

jsou založení na nepřekročitelnosti. Indikativní rozpočty spočívají v tom, že výše rozpočtu se 

váže na dosažení některé důležité veličiny, jako je například návratnost, zisk, výnos.  

Tvorba rozpočtů není upravena zákony, legislativními předpisy nebo vyhláškami. 

Avšak i přesto je nutno při práci s rozpočty vycházet z určitých principů a zásad. Podstatné je 

stanovení jasné organizační struktury, firma musí vědět, do kterého útvaru který zaměstnanec 

patří, jaká je jeho pracovní náplň, práva a povinnosti. Nejvyšší management musí 

spolupracovat se středním managementem i s nižším managementem, vše musí být 

provázáno a propojeno. Rozpočet musí obsahovat dosažitelné, ovlivnitelné a realistické cíle, 

které by měly splňovat zásady SMART. Rozpočet musí být v souladu s obchodními, 

politickými cíli podniku.  

Rozpočet je možno sestavit za pomoci dvou metod, zdola nahoru a naopak shora 

dolů. Metoda zdola nahoru je založena na vytvoření rozpočtu jednotlivými úrovněmi řízení 

podniku. Tento rozpočet se následně předloží vrcholovému vedení, které ho schválí nebo 

odmítne. Výhodou je to, že nositelé rozpočtu přesně vědí, jaké úkoly mají plnit, jsou 

obeznámeni se svými povinnostmi. Nevýhodou je, že stanovení rozpočtu na celý podnik je 

to, že je tvořen souhrnem jednotlivých rozpočtů. Tudíž může být v rozporu s dlouhodobými 

cíli podniku. Naopak metoda shora dolů je zpracována tím způsobem, že rozpočty stanoví 

vrcholové vedení a to rozpočty dále jednoduše předloží zaměstnancům na nižších úrovních. 

Výhodou je to, že celá soustava rozpočtů je konzistentní. Avšak to, že manažeři nebyli 

zapojeni do přípravy rozpočtu, vede k nevýhodě, že manažeři mají k rozpočtu rezervovaný, 

někdy až znechucený přístup. [17] str. 72 

Rozpočtový proces je velmi složitý a obsahuje velmi mnoho činností a aktivit, které 

jsou spolu vzájemně provázány a musí mít určitou posloupnost. Tento proces je vyobrazen 

v příloze č. 1.  
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4 Hodnocení režijních nákladů  

Základní dělení odchylek je podle jejich vzniku a podle zodpovědnosti za dané 

odchylky. Jedná se o tyto typy:  

 kvalitativní odchylky – vznikají kvůli rozdílu mezi rozpočtovanou a skutečnou 

cenou,  

 kvantitativní odchylky – vznikají kvůli rozdílu mezi rozpočtovaným 

a skutečným objemem,  

 sortimentní odchylky – rozdíl sortimentní skladby mezi vyrobenými 

a prodanými výrobky,  

 odchylky výtěžnosti a úspornosti – vynakládané ekonomické zdroje, jedná se 

o oblast měrných spotřeb vstupů a to na jednotku dané kalkulační jednice. [12] 

str. 137  

Zjištěné odchylky se člení podle různých hledisek, např. dle příčiny vzniku se 

odchylky u jednicových nákladů dělá na nákladové (cenové) a množstevní (kvantitativní) 

odchylky. U režijních variabilních nákladů jsou to spotřební a objemové odchylky. Další 

důležité zjištění vzniku odchylek je podle místa vzniku a podle odpovědnosti, což je dle 

jednotlivých středisek. Je nutné dokumentovat každou vzniklou odchylku od standardu, 

zjistit její příčinu, místo vzniku, odměnit nebo naopak postihnout středisko, které odchylku 

způsobilo a učinit opatření, aby se překročení standardních nákladů neopakovalo. V dnešní 

době se řízení nákladů stává součástí controllingu. [15] str. 100 

Odchylky jsou způsobeny nereálně stanoveným úkolem rozpočtu nebo odlišným 

vývojem podmínek v daném období, než tak, jak tomu stanovil rozpočet. Odchylka 

variabilních nákladů zase definuje změnu skutečné výše variabilních nákladů na jednotku 

a to, jak jejich výše ovlivňuje zisk oproti standardní výši variabilních nákladů. Plánování 

a hodnocení režijních nákladů je součástí řízení nákladů, které se v dnešní době stává 

součástí controllingu. [20] 
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Obr. 2. Odchylky nákladů [7] str. 162  

 

4.1  Odchylka množstevní  

Množstevní odchylka (tedy odchylka kvantitativní) je odchylka spotřeby jednicových 

nákladů, jež odráží odchylku ve spotřebovávaném množství určitého ekonomického zdroje 

a to při konstantní standardní ceně daného ekonomického zdroje. Množstevní odchylka 

pojednává o vstupu. [7] str. 162  

4.2  Odchylka nákupní ceny  

Cenová odchylka je naopak kvalitativní odchylkou, která pojednává o spotřebě 

jednicových nákladů. Ta hodnotí skutečné množství spotřebovávaného vstupu. Promítá 

změnu do snížení (zvýšení) zisku a to na základě porovnání skutečné nákupní ceny vstupu 

a standardní ceny vstupu. [7] str. 162  

4.3  Spotřeba  

V rámci rozboru odchylek se hodnotí spotřeba režijních nákladů. Porovnává se 

spotřební a objemová odchylka. Spotřební odchylka nám říká, o jakou konkrétní hodnotu se 

skutečná spotřeba režijních nákladů lišila od spotřeby režijních nákladů. Spotřební odchylku 

je možno vypočítat pružným rozpočtem pro skutečný rozsah aktivity analyzovaného 

střediska. Se spotřební odchylkou přímo souvisí objemová odchylka, která hodnotí, zda 

částka standardních režijních nákladů střediska byla pokryta dosaženým objemem výrobků. 

Také hodnotí, zda úhrn všech standardních režijních sazeb připočtených k nákladům 

překročil nebo nepřekročil původní rozpočtovanou částku režijních nákladů. [7] str. 167  
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Obr. 3. Náklady a jejich spotřeba [7] str. 86  

 

 Výše uvedený obrázek ukazuje členění nákladů v podniku.  

4.4  Přepočtený plán  

Především v případě plánování variabilních nákladů je doporučováno, aby byl 

sestaven nejen původní rozpočet (například roční rozpočet, plán), ale aby se používal také 

přepočtený rozpočet. Ten se provádí po ukončení hodnoceného období, což může být měsíc, 

nebo více měsíců. V tomto případě se používají plánové kalkulace variabilních nákladů. 

Plánovaná výše nákladů na jednici výroby se vynásobí skutečným objemem jednic. Díky 

tomu firma získá hodnotu skutečného objemu a skutečnou skladbu výkonu. [12] str. 109 
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5 Využití plánových kalkulací pro řízení režijních nákladů  

Jak již bylo zmíněno, režijní náklady jsou položkami, u nichž není známá jejich 

spotřeba za jednotku výroby jednotlivých výkonů (kalkulačních jednic). Je znám celkový 

náklad za celé středisko. Z toho důvodu musí plán režijních nákladů vycházet ze 

střediskových rozpočtů těchto nákladů, přičemž tyto náklady se musí na jednotku výroby 

rozvrhnout.  

Metodou, která je nejvhodnější a nejpřesnější a která se zabývá rozvrhováním 

režijních nákladů je metoda ABC – Aktivity Based Costing. Tato metoda využívá vztahové 

veličiny a jedná se o metodu velmi náročnou vzhledem k nutnosti správného a bezchybného 

plánování veličin, kterými jsou spotřeby jednotek výkonů v rámci výrobních zařízení, jimiž 

kalkulační jednice prochází. Aby byly všechny veličiny správně naplánovány, musí být 

zpracována také materiálová a časová bilance výkonů za všechny jednotlivé fáze výroby. 

Důležité jsou i objemy kalkulačních jednic. Poté se celková hodnota režijních nákladů vydělí 

součtem součinů plánovaného objemu kalkulačních jednic a měrné spotřeby vztažných 

veličin. Výsledkem je kalkulační sazba za jednotku výkonu. Ta už se jednoduše vynásobí 

počtem výkonů a tím se získá hodnota režijních nákladů na výrobu.  

Za pomoci metody ABC byly zhodnoceny celkové náklady činnosti výrobního 

střediska na kalkulační jednici. Obvykle je používána pro rozvrhování fixních režijních 

nákladů na kalkulační jednici využívána metoda rozvrhování dle pracnosti. Na výkon, který 

má větší pracnost se přiřazuje větší podíl nákladů. Pracnost je v podstatě obrácenou hodnotou 

výkonu, přičemž výkon definuje, kolik se vyrobí za jednotku času a pracnost definuje, jak 

dlouho trvá vyrobit jednotku výroby.  

Je nutné, aby manažer vždy znal plánované objemy kalkulačních jednic. Kalkulační 

sazba za jednotku pracnosti se získá tak, že se celková hodnota režijního nákladu střediska 

vydělí součtem součinů plánovaného objemu kalkulačních jednic a pracnosti za ně. Režijní 

náklady za činnost jsou zobrazeny na následujícím obrázku. [12] str. 119  
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Obr. 4. Příklad rozvržení celkových režijních nákladů [12] str. 120  

 

Dalším příkladem může být rozvržení režijních mezd střediska na kalkulační jednice 

v poměru velikosti pracnosti jednotlivých kalkulačních jednic. Rozvrhování fixních režijních 

nákladů dle pracnosti není vhodné vždy, ale je správné v případě, kdy je vlastní kapacita plně 

vytížena. Výrobky s vysokou pracností jsou přirozeně nákladnějšími a tudíž i méně 

rentabilnějšími.  



 20

Obr. 5. Příklad rozvržení režijních mezd [12] str. 121  

 

Metoda rozvrhování podle koeficientů náročnosti jednotlivých kalkulačních jednic na 

spotřebu variabilního režijního nákladu slouží pro rozvrhování variabilních režijních nákladů 

na kalkulační jednici.  

Příklad rozvržení variabilního režijního nákladu (spotřeby elektrické energie) na 

kalkulační jednici v poměru energetické náročnosti je zobrazen v následující tabulce.  
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Obr. 6. Příklad rozvržení variabilních režijních nákladů [12] str. 122  

 

Při plánování plánových kalkulací se postupuje tak, že prvním krokem je výpočet 

kalkulačních položek jednicových nákladů a následuje výpočet kalkulačních položek 

režijních nákladů. Výpočet režijních nákladů je složitým procesem a metody výpočtu byly 

zobrazeny v předcházejících tabulkách. [12] str. 119  

5.1   Vliv objemu  

Každá firma chce své náklady snižovat a vynakládat hospodárně Management touží 

po tom náklady optimalizovat tak, aby firma byla schopná v rámci konkurenčního boje. 

Někdy je také objem nákladů otázkou přežití firmy. Mnoho firem své náklady snižuje tím 

způsobem, že propustí určité množství zaměstnanců. Tím se samozřejmě sníží objem 

nákladů, ale je otázkou, zda se jedná o optimální snížení nákladů, protože souvisí také se 

snížením objemu výkonů. Omezování výkonů není vhodné. Fixní náklady svůj objem ve 

vztahu k výkonům nemění, tudíž v tomto případě nemají vliv na objem. Snižování objemu 

výkonů v případě vysokého podílu fixních nákladů má na zisk podniku spíše negativní vliv. 

[14] str. 22  
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5.2    Řízení podle odchylek  

Výše odchylek by firma neměla hodnotit jen v absolutní hodnotě (v Kč), ale také 

v procentuálním vyjádření. Také by se měly odchylky analyzovat v materiálním 

a v poměrovém vyjádření. Odchylka je vyjádřením rozdílu mezi skutečnou a plánovanou 

hodnotou daného konkrétního nákladu. Je nutno vždy zhodnotit, jak a proč odchylka 

ovlivňuje celou společnost a její hospodářský výsledek. Zda má vliv na ziskovost nebo 

ztrátovost podniku, zda ovlivňuje výrobní program. Je nutné, aby odchylky měly správné 

znaménko a na hodnocení měly ten správný vliv. Odchylky, které mají pozitivní vliv, mají 

kladné znaménko, odchylky, které mají negativní vliv, mají záporné znaménko. Odchylky 

nákladů se počítají vždy jako rozdíl mezi plánem a skutečností. Tak je zajištěna správná 

polarita.  

V praxi odpovídá výpočet odchylek z pohledu jejich vlivu na výsledek hospodaření, 

častěji se používá tedy termín vliv, než termín odchylka. Hodnotí se, jaký vliv má změna 

nákladů na hospodářský výsledek.  

V okamžiku, kdy se analyzuje dosažený hospodářský výsledek, mělo by hodnocení 

probíhat ve dvou fázích. První fázi je porovnání hlavního plánu a přepočteného plánu. 

V rámci variabilních nákladů se vypočítá vliv objemu výroby a také vliv skladby výrobků na 

výši objemu výroby. Fixní náklady nejsou předmětem přepočteného plánu, proto se v první 

fázi ani neřeší. Druhá fáze znamená porovnání přepočteného plánu variabilních nákladů se 

skutečností a hlavní plán fixních nákladů se skutečností. Co se týče variabilních režijních 

nákladů, pak je vypočten jeden vliv měrných nákladů na výši nákladů a to jako rozdíl mezi 

přepočteným plánem a skutečností. S ohledem na to, že u režijních nákladů neznáme měrnou 

spotřebu na jednotku, nelze také hodnotit celkový vliv měrných spotřeba a cen. [12] str. 137 
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6 Možnosti zpřesnění plánování a vyhodnocování režijních 

nákladů  

Obvykle se ovšem režijní náklady zpřesňují tak, že se určuje konkrétní základna, 

kterou obvykle bývá objem přímých nákladů na dané výkony (přímé mzdy, přímé náklady). 

Ne vždy se volí peněžní základny, je možno zvolit také nepeněžní základny (strojové hodiny, 

hmotnost materiálu). [6]  

Je důležité také spočítat rozbor rozdílu mezi přepočteným plánem (PP) a skutečností 

(SK) u režijních nákladů.  Tento rozdíl je způsoben vlivy rozdílného plánování a skutečné 

výše nákladů. Především u variabilních režijních nákladů není známá měrná spotřeba na 

jednotku kalkulační jednice. Nelze od celkového vlivu odlišit vliv ceny a vliv měrných 

spotřeb, protože měrný variabilní režijní náklad vyjadřuje rozvrženou výši konkrétního 

variabilního režijního nákladu na jednotku.  

Celkový rozdíl mezi přepočteným plánem a skutečností variabilních režijních nákladů na 

hospodářský výsledek = vliv měrné výše variabilních režijních nákladů = Δ VRN(PP – SK) = 

(VRNPP – VRNSK)  

Δ VRN(PP – SK) = celkový vliv variabilních režijních nákladů v Kč  

VRNPP = celková výše variabilních režijních nákladů vypočtená v PP v Kč  

VRNSK = celková skutečná výše variabilních režijních nákladů v Kč [12] s. 142.  

Cílem alokace nákladů je poskytnou informace o nákladech. Neexistuje žádný 

správný či špatný způsob přiřazení režijního nákladu příslušnému výkonu, podnik sám musí 

usoudit, jaký způsob je konkrétně pro něj nejvhodnější. Alokace režijních nákladů probíhá ve 

dvou fázích.  

První fází je alokace nákladů obslužných středisek na hlavní střediska. Za tato 

střediska se zpracovávají kalkulace hlavních výkonů. S ohledem na hlavní středisko mají 

náklady jednotlivých středisek, úseků, povahu režijních nákladů, představují tedy sekundární 

režijní náklady hlavních středisek.  

Ve druhé fázi dochází k alokaci primárních a sekundárních režijních nákladů hlavních 

středisek na kalkulační jednici.  

Existují určité alokační klíče, které se používají pro alokaci režijních nákladů. Prvním 

klíčem jsou vztažné veličiny, které vyjadřují příčinnou souvislost mezi hodnotou 



 24

rozdělovaného nákladu a subjekty tohoto rozdělování. Druhý klíč spočívá v tom, že naopak 

vztažné veličiny nevyjadřují danou souvislost. Příklady vztažných veličin jsou zobrazeny na 

následujícím obrázku.  

Obr. 7. Vztažné veličiny [12] str. 112  

 

Režijní náklady za hlavní středisko se na jednotlivé kalkulační jednice rozvrhují 

následujícími třemi způsoby.  

 Rozdělení režijního nákladu za pomoci metody prostého dělení hodnoty 

tohoto nákladu celkovým objemem kalkulačních jednic za účetní středisko.  

 Rozdělení režijního nákladu za pomoci určitého alokačního klíče (uvedeny 

výše). [12] str. 111  

V současné době hledají manažeři efektivnější a vhodnější metody, jak zacházet 

a pracovat s náklady. Některé firmy dokonce přestaly rozpočty tradiční cestou tvořit úplně. 

Zrušily běžné postupy a tak ušetřily mnoho práce. Existuje mnoho metod, jak pracovat 

s režijními náklady.  

Jednou z možností je používat volné rozpočty místo pevných. „Efektivní plánovací 

systém by měl být schopen přizpůsobit se případným změnám a výkyvům v hospodaření 



 25

společnosti. Nemůžeme přece hodnotit negativně útvar, který nedodržel své rozpočtové cíle 

z důvodu odřeknutí významné zakázky odběratelem těsně před jejím zahájením nebo 

z důvodu změn vstupních cen materiálu nebo práce. Rozpočetnictví by se mělo změnám, ke 

kterým v podnikatelském prostředí dochází téměř neustále, plynule přizpůsobovat. Rozpočty 

by měly být flexibilní.“  

Dalším způsobem je hodnocení organizačních jednotek a to na základě ukazatelů 

výkonnosti. Útvary firmy jsou schopny pracovat efektivněji tehdy, kdy jsou více 

decentralizovány a mají možnost samy přímo ovlivňovat faktory své výkonnosti. Pracuje se 

s ukazateli výkonnosti KPI.  

Změna procesu plánování funguje na základě různých efektů a trendů, které se 

v rámci progresivních firem odráží do ročních rozpočtů. S tímto souvisí také rozpočtování 

podle aktivit, Beyond Budgeting, rozpočtování s nulovým základem. [14] str. 203  

6.1    Acitivity-Based Budgeting  

Součástí nástrojů procesního řízení nákladů je rozpočtování podle aktivit. To úzce 

souvisí s nástroji řízení podle aktivit, jedná se o aplikaci principů souvisejících s a metodou 

Aktivit nákladů. Tento systém dokáže velmi kvalitně řídit podnikové procesy a aktivity. Je 

nutné, aby firma pochopila podmínky aplikace základních prvků tohoto systému. Organizace, 

která pracuje s operativním ABC/M systémem je schopna bez problémů implementovat také 

systém ABB. V tomto systému je cílem tvorba hodnot, která probíhá díky aktivitám, které se 

vykonávají v podniku. Důležité je pečlivě měřit hodnoty a pozorovat činnosti, útvary 

a organizační jednotky. Jen tak firma pochopí, kdo jakou aktivitu vyvíjí a jak se to odráží na 

režijních nákladech. Plány nákladů jsou tvořeny na základě očekávané spotřeby výkonu, 

firma je pak schopna měřit skutečné jednotky výkonu. Pokud firma počítá náklady a pracuje 

s rozpočty založenými na principu hodnocení aktivit, pak má informace o limitech nákladů 

a výnosů, o skutečných výkonech, o předpokladech o výkonech. Pak má firma srozumitelné 

a přehledné údaje.  

V rámci této metody firma pracuje tím způsobem, že v první etapě analyzuje strategii. 

Zhodnotí kritické faktory, jako je spokojenost nebo nespokojenost zákazníků, nízká 

produktivita nebo růst konkurence. U těchto faktorů firma zhodnotí, zda u nich nelze snížit 

náklady, například za pomoci procentní redukce nákladů, redukce zaměstnanců apod.  
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Druhým krokem je analýza hodnotového řetězce. Zjistí se, které aktivity je nutno 

zanechat a provádět a které ne. Je možno eliminovat zbytečné procesy a tím ušetřit celou 

řadu režijních nákladů.  

Následuje předpověď pracovního zatížení, kdy se identifikuje objem pracovního 

zatížení s ohledem na aktivity a procesy.  

Následují další kroky jako plánovací směrnice, analýza procesů a aktivit, analýza 

investic do aktivit, analýza úrovně aktivit, míra výkonu aktivit, kalkulace nákladů procesů 

a produktů, sestavení rozpočtu a stanovení rozpočtového zisku. [14] str. 205 

6.2    Beyond Budgeting  

Firma se obvykle potýká se zásadním problémem, kterým je strnulost rozpočtů. Tato 

strnulost znamená, že rozpočty jsou vázány na určitá časová období. Problémem je také to, 

že se firmy někdy zaměří jen na omezený počet ukazatelů a jiné ukazatele ignorují. Jakmile 

si firma uvědomí výše uvedené nedostatky, pak se bude snažit je odstranit. Existuje systém 

Beyond Budgeting, který spočívá v následujících úkolech:  

 „časová a věcná flexibilita či přizpůsobivost rozpočtu místo fixních ročních 

plánů,  

 decentralizace místo centralizace,  

 přijetí skutečných měřítek výkonnosti místo zjednodušených finančních 

ukazatelů.“  

V případě, že se firma rozhodne, že bude pracovat odlišným způsobem a fungovat na 

nových principech vyhodnocování režijních nákladů, pak musí správně definovat cíle, 

vhodně nastavit odměňování, plánování nákladů, analýza potřebných zdrojů, koordinace 

všech podnikových složek, kontrola výkonnosti a výsledků. [14] str. 211  
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Obr. 8. Principy Beyond Budgeting [14] str. 213  

 

Tuto metodu lze úspěšně implementovat za pomoci několika následujících postupů 

a činností:  

 iniciování,  

 komunikace,  

 návrh,  

 realizace,  

 neustálé zlepšování.  

Vše musí být zpracováno do jednoho celku, který funguje bezchybně 

a bezproblémově s ohledem na specifické vlastnosti firmy.  

6.3    Zero-Based Budgeting  

Moderním nástrojem práce s režijními náklady je také rozpočtování s nulovým 

základem. Jedná se o modifikaci tradičních systémů. Rozpočet režijních nákladů a režijních 

útvarů není vždy možné počítat za pomoci odhadu nebo analýzy budoucích výkonů Režijní 

náklady mají někdy fixní charakter, a proto jsou nezávislé na objemu budoucích výkonů. 

Proto se rozpočty režijních útvarů sestavují na základě údajů z minulosti.  

„Základní zásadou a nutností metody ZZB je, že všechny náklady musí být určovány 

nově na každé další rozpočtované období. Na rozdíl od jiných metod, kdy se obvykle 
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rozpočet odvíjí od zkušeností a historických hodnot minulých období. Rozpočet na budoucí 

období vychází pouze a jen z činnosti, které budou v budoucím období prováděny. 

Skutečnost sama o sobě nutí vedoucí manažery jednotlivých útvarů zamyslet se nad 

potřebností a rentabilitou každé jednotlivé činnosti.“ [19] str. 77 

Sestavování rozpočtu je tedy často spojeno s pohledem do minulosti a s opomíjením 

trendů do budoucnosti. Proto mohou být ve výsledcích chyby. Principem této metody je 

sestavování rozpočtu od nuly, od základu. Nejedná se o zkopírování loňského rozpočtu, ale 

rozpočet se tvoří od začátku. Tato metoda je založena na pravidelném zkoumání 

smysluplnosti dosud prováděných aktivit. Na všechny procesy a činnosti se pohlíží kriticky. 

Důležité je zavedení průhlednosti do nepřímých výkonů, díky čemuž se sníží náklady.  

Ve firmách bývá tato metoda rozdělována do dvou variant a to na downsizing 

a rightsizing. Downsizing spočívá v tom, že se nově ohodnotí všechny aktivity, které 

znamenají vznik režijních nákladů. Smyslem je náklady snížit. Rightsizing znamená 

přerozdělení úkolů tak, aby byla vytížena všechna kapacita. V případě, že se firma rozhodně, 

že některou z metod zavede, pak musí systém ZBB implementovat v šesti krocích.  

Vymezení objektu aplikace. Tento systém se aplikuje na dílčí část firmy, takže je 

nutno rozhodnout, které útvary, oddělení, výrobní závody apod. se podrobí metodě ZBB. 

Také se stanoví tým, který realizaci projektu zajistí.  

Dalším krokem je funkční analýza, která znamená přezkoumání a vyhodnocení aktivit 

a činností útvarů, na kterých se bude uplatňovat ZBB. Vyhodnotí se také struktura výstupů 

daných útvarů a vyhodnotí se, zda a jak je možno snížit stávající náklady.  

Třetí krok spočívá v brainstormingu. „Výkony, jejich vazby a souvislosti v oblasti 

režijních útvarů se vyznačují natolik vysokou mírou komplexnosti, že se v jejich rámci velice 

obtížně uplatňují nějaké obecně aplikovatelné optimalizační postupy. Možnosti snížení 

a optimalizace nákladů se hledají pomocí identifikace potenciálů ke změně, na základě 

brainstormingu, tedy týmové diskuse a formulace návrhů.“ 

Tvorba výkonových balíčků a stanovení výkonové úrovně je dalším krokem. 

Prováděné činnosti se zpracují do určitých balíčků, což jsou svazky k sobě patřících výkonů. 

Díky tomu se pracuje na základě racionálních postupů a ušetří se jak časové, tak i finanční 

náklady.  
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Neopomenutelným krokem je seřadit priorit. Výkonové balíčky se seřadí podle jejich 

důležitosti a významu. Ten se stanovuje na základě nákladů a přínosů jednotlivého balíčku 

činností.  

Posledním krokem je rozpočtový řez, kdy se již snižují náklady. „Poté, co mají 

manažeři k dispozici přehled činností, které j sou v rámci organizace či útvaru prováděny, 

a jsou seznámeni s náklady a přínosy těchto činností, stanoví pomyslnou čáru, na které se 

požadavky na zdroje, související se zajištěním uvedených činností, budou rovnat dostupným 

zdrojům firmy. Tato tzv. linie rozpočtového řezu v podstatě znamená odříznutí a eliminaci 

těch výkonů, které jsou z hlediska vynaložených nákladů a přínosů z nich plynoucích 

neefektivní. Linie rozpočtového řezu tak bude tvořit přirozené dělítko mezi prováděnými 

činnostmi a činnostmi, které byly na základě této analýzy odmítnuty.“ [14] str. 217  
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7 ZÁVĚR 

Faktem je, že plánování a sledování režijních nákladů není ničím novým, firmy 

v posledních desetiletích neustále důkladněji sledují a hodnotí své náklady. Zvláště v období 

hospodářské krize a zpomalení ekonomického růstu je velmi důležité hodnotit náklady. 

Firma musí režijní náklady nejdříve správně naplánovat, bez správného plánu nemůže 

náklady řídit. Faktem ale je, že i přesto, že podnik své náklady sleduje a hodnotí, musí být 

stále ve střehu, musí být schopen rychle reagovat na změny v okolí. Protože plánování 

a vyhodnocování režijních nákladů může pomoci předcházet finančním problémům. 

Režijní náklady u některých firem tvoří více než polovinu všech podnikových 

nákladů. A proto správně vytvořený systém plánování a vyhodnocování režijních nákladů 

a pracovávání odchylek, kterými se hodnotí dosažené výsledky, jsou stěžejní.  

Existuje celá řada kritických míst (zbytečná zmetkovitost, zbytečně vysoké náklady 

na administrativu), které mohou ohrozit výši nákladů. Je nutno posuzovat nejen výši nákladů, 

ale také hodnotu výnosů, které jsou s náklady spojeny.  

V práci jsou popsány současné metody plánování a vyhodnocování režijních nákladů. 

Tyto metody se v průběhu času měnily a inovovaly, protože dynamika společnosti 

nedovoluje používat stále stejné metody plánování a vyhodnocování režijních nákladů. Dále 

jsou popsány kalkulace a postupy při plánování a vyhodnocování. Není opomenuto taktéž 

posouzení možností zpřesnění práce s náklady.  
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9 Přílohy 

Příloha č. 1. Proces rozpočetnictví 

 

 


