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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřená na klasifikování nákladů a plánování ve 

výrobním podniku. Hlavním cílem této bakalářské práce je posouzení možnosti plánování 

režijních nákladů ve výrobním podniku. Pro modelový příklad byly režijní náklady rozděleny 

na variabilní a fixní. Pro tyto náklady byl sestaven plán.  
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Abstract 

This bachelor´s project is oriented on classification cost and planning in the production 

enterprise. The main aim of this bachelor project is assessment planning overhead cost in the 

production enterprise. For modeled example overhead cost were diveded on varabile and 

fixed. For these cost were created plan. 
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1. Úvod 

Základním cílem všech podniků je dosažení dlouhodobého zisku a udržet si své postavení na 

trhu. V dnešní době působí na trhu velká konkurence, a proto je nutné, aby podnik plánoval a 

řídil své náklady. Členění nákladů je předpokladem účinného řízení nákladů. 

Cílem bakalářské práce je posouzení možnosti plánování režijních nákladů ve výrobním 

podniku. 

Bakalářská práce je rozdělena do následujících kapitol: 

Druhá kapitola bakalářské práce se zabývá klasifikováním nákladů v odborné literatuře. 

Členění nákladů patří mezi hlavní předpoklady, které vedou k efektivnímu řízení podniku. 

Tato kapitola popisuje členění nákladů dle různých hledisek. Nejdůležitějším členěním 

nákladů ve výrobním podniku je členění dle závislosti na objemu výroby tj. na fixní a 

variabilní náklady. Toto členění je základem pro většinu propočtů, zejména při plánování. 

Součástí této kapitoly je také analýza bodu zvratu.  

Třetí kapitola se zabývá druhy plánu ve výrobním podniku. Plánování v dnešní době patří 

mezi nejdůležitější funkce managementu, což představuje manažerskou aktivitu zaměřenou na 

budoucí vývoj organizace. Plánování je zde popsáno podle jednotlivých úrovní managementu.  

Obsahem této kapitoly je hlavně funkční struktura plánování ve výrobním podniku, která 

vychází z jednotlivých činností podniku.  

Zaměřením čtvrté kapitoly je posouzení možnosti plánování režijních nákladů ve výrobním 

podniku. Plánování režijních nákladů tvoří významnou část podnikového plánování. 

K plánování režijních nákladů se ve výrobních podnicích používá rozpočet nákladů a výnosů. 

Metodika sestavování rozpočtu režijních nákladů ve výrobních podnicích je rovněž 

definována v této kapitole. 
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2. Vymezení klasifikace nákladů v odborné literatuře  

Ve finančním účetnictví náklady představují úbytek ekonomického prospěchu, který se 

projeví poklesem aktiv nebo přírůstkem pasiv, což vede ke snížení vlastního kapitálu. 

Zjednodušeně lze říct, že takto pojatý náklad se označí jako ekonomický zdroj obětovaný.  

V manažerském účetnictví se náklady definují, jako hodnotové vyjádření, účelného 

vynaložení ekonomických zdrojů podniku, které účelově souvisí s ekonomickou činností. 

Tohle definování zdůrazňuje nikoliv jen potřebu a následné zobrazení jejich reálné výše, ale 

především nutnost rozumného hospodárného vynakládání [5]. 

2.1. Klasifikace nákladů 

Náklady představují důležitý souhrnný ukazatel kvality činnosti podniku a management má za 

úkol tyto náklady vhodně usměrňovat a řídit. Pro řízení nákladů se vyžaduje jejich podrobné 

třídění. Členění nákladů podle rozhodovacích úloh je zobrazeno na obrázku 1. Schematický 

přehled členění nejčastěji používaných nákladů je uveden na obrázku 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Členění nákladů podle rozhodovacích úloh [3] 
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KLASIFIKACE NÁKLADŮ 

 Druhové členění nákladů 

 Účelové členění nákladů 

 Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik 

 Kalkulační členění nákladů 

 Členění nákladů z hlediska potřeb rozhodování 

Přehled nejčastěji používaných nákladů [6]:  

 

 

 

 

 

Obr. 2 Přehled nejčastěji používaných členění nákladů [6] 

2.1.1. Druhové členění nákladů 

Toto členění představuje soustřeďování nákladů do stejnorodých skupin, které souvisí 

s činností jednotlivých výrobních faktorů (materiálu, práce a dlouhodobého majetku) [4].  

Pro nákladové druhy jsou charakteristické tři vlastnosti [3]: 

 Z hlediska účetního jsou zobrazeny jako prvotní a stávají se předmětem zobrazení 

hned při vstupu do podniku. 

 Považujeme je za náklady externí, které vznikají spotřebou materiálu, výrobků, prací a 

služeb od jiných subjektů (dodavatelů). 

 Z hlediska možnosti jejich podrobnějšího členění v podniku jsou tyto náklady 

jednoduché. 

Základními nákladovými druhy jsou [10]: 

 Spotřeba (materiálu, surovin, paliv, energií, provozních látek), 

 odpisy hmotného majetku (budovy, stroje, výrobní zařízení, nástroje) a nehmotného 

majetku, 

 mzdové a ostatní osobní náklady (mzdy, platy, provize, zdravotní a sociální 

pojištění), 

 finanční náklady (úroky, poplatky, placené úroky), 

 náklady na externí služby (opravy a udržování, nájemné, dopravné, cestovné). 

Vhodným členěním základních druhových nákladů, lze zjistit informace o tom, co bylo 

spotřebováno (například materiál, energie), od koho (například od kterého konkrétního 

dodavatele) a kdy [3].  
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Podrobnější druhové členění se uplatňuje například ve výkazu zisků a ztrát (výsledovce), nebo 

v účtové osnově. Hlavní význam druhového členění nákladů je informační podklad pro 

zajištění proporcí, stability a rovnováhy mezi potřebou těchto zdrojů v podniku a zabezpečení 

těchto zdrojů od externích partnerů (dodavatelů, zaměstnanců).  

Předností druhového členění je průkaznost a jednoznačný výkaz spotřeby zdrojů v podniku 

[3]. Tohle členění je důležité také pro kontrolu úplnosti účetních informací v daném období.  

Omezením druhového členění je, že se nezabývá příčinou vynaložení nákladů, neboli jejich 

bezprostředním či zprostředkovaným vztahem k operacím (výkonům, činnostem).  

2.1.2. Účelové členění nákladů 

K zjištění efektivnosti prováděných operací (činností, výkonů), je druhové členění nákladů 

nevyhovující. Pro určení vztahu pro jednotlivé druhy nákladů k jednotlivým druhům výkonů 

(výrobkům, činnostem) se pro zjištění efektivnosti těchto výkonu používá účelové členění 

nákladů. Hlavní skupinou rozhodovacích úloh jsou úlohy, které zajišťují řízení hospodárnosti 

vynaložených nákladů. Jejich úkolem je zjistit, zda se v podniku náklady spoří, anebo 

překračují. 

Náklady dle vztahu k procesu se dělí na: 

 Náklady technologické jsou bezprostředně vyvolané nějakou technologii, nebo 

s danou činností účelově souvisí [8]. Může se jednat například o spotřebu plechů 

určité kvality na výrobu karoserie automobilu. Do technologických nákladů se také 

zařazují i náklady pomocné. Jsou to například mazadla a provozní kapaliny používané 

k udržování výrobních zařízení. 

 Náklady na obsluhu a řízení jsou vynaloženy na vytvoření, zajištění a udržení 

technologického procesu. Takovými náklady je například spotřeba energie, vytápění a 

osvětlení budov a mzdy pracovníku na všech úrovních. 

Členění nákladů na jednicové a režijní 

Náklady jednicové a režijní navazují na členění nákladů na technologické a na obsluhu a 

řízení, které jsou jejich podrobnějším členěním. Náklady, které slouží na obsluhu a řízení jsou 

vždy režijní. Náklady technologické zahrnují jak jednicové, tak i režijní náklady. 
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Jednicové náklady jsou části nákladů technologických, které přímo souvisejí s určitým 

výkonem. Jednicové náklady mají bezprostřední vztah k jednotce (kg, km, ks,…) dílčího, 

nebo finálního výkonu (výrobku), či konkrétní operaci a ty je možné vypočítat pomocí 

měrných spotřeb (norem).  

Norma je nástrojem sloužícím pro řízení, kdy stanovením úkolu ve spotřebě ekonomických 

zdrojů příčinně vyvolá vymezenou konkrétní jednotku výkonu. Norma spotřeby (materiálu, 

subdodávek, pracovního času, energie) je vyjádřena v naturálních jednotkách, které vyjadřují 

spotřebu ekonomických zdrojů za předpokladu zajištění konkrétně definovaných technických, 

technologických a organizačních podmínek tvorby výkonu a kvality vstupů. 

Při ocenění naturální spotřeby ekonomického zdroje, který je vyvolán jednotkou výkonu, 

vzniká kalkulace jednicového nákladu, což představuje informační nástroj pro řízení 

hospodárnosti jednicových nákladů. 

Příkladem jednicových nákladů je například (spotřebovaný materiál nebo mzda pracovníka 

při výrobě jednoho druhu výrobků na jednom stroji v daný okamžik).   

Režijní náklady v sobě obsahují náklady na obsluhu a řízení a tu část technologických 

nákladů, jež nemůžeme vyjádřit jednotkou výkonu (kg, km, ks,…) tj. na kalkulační jednici, 

ale pouze s technologickým procesem jako celkem. Jsou to společné náklady druhu výkonu, 

skupiny výkonů a útvaru.  

Řízení hospodárnosti režijních nákladů se provádí pomocí rozpočtu režijních nákladových 

útvarů. Kontrola přiměřenosti režijních nákladů je založena na odpovědnosti řídících 

pracovníků.  

Rozpočet režijních nákladů slouží jako nástroj pro řízení nákladů, které jsou nutné pro zjištění 

určitého druhu výkonu například (náklady na design obalu a samotného výrobku, odpis 

jednoúčelového zařízení). Skupiny výkonů a útvaru jako celku, které obsahují například 

(odpisy víceúčelových zařízení, mzdové náklady na obsluhu a řídící pracovníky apod.). 

Rozpočet režijních nákladů stanovuje úkol určitému útvaru v odpovědnosti konkrétního 

řídícího pracovníka na vymezené období a rozsah činností (pokud jsou výkony útvaru 

měřitelné) [3]. 

Režijní náklady „vytvářejí podmínky pro výrobu” například (spotřeba paliv, maziv, energií, 

mzdy pracovníků při výrobě více druhů výrobků). 
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2.1.3. Kalkulační členění nákladů 

Kalkulační členění nákladů odpovídá na otázky, na co byly náklady vynaloženy (na jaké 

výrobky a služby), a to na jejich kalkulační jednici (tuna, kus).  Pro efektivní řízení nákladů je 

základním předpokladem schopnost rozpoznat (identifikovat) jejich účelnost a účelovost 

jejich vynaložení. V manažerských rozhodováních jsou tyto náklady podkladem pro 

rozhodování například o tom, zda výrobek vyrobit nebo koupit. Dle způsobu, podle kterého se 

náklady přiřazují na kalkulační jednici daného výkonu, se rozlišují na náklady [10]:  

 Přímé, 

 nepřímé. 

Přímé náklady jsou takové náklady, které bezprostředně souvisejí s konkrétním druhem 

výkonu a u nichž lze zjistit přímý vztah ke kalkulační jednici.  

Nepřímé náklady jsou takové náklady, které nelze zjistit přímo na kalkulační jednici, nebo 

jejich zjišťování by bylo nehospodárné. Proto se tyto náklady rozvrhují na jednotlivé výkony, 

dle zvolených rozvrhových základen. 

Kalkulační členění nákladů lze charakterizovat pomocí tzv. typového kalkulačního vzorce, 

který je zobrazen v tabulce 1. [9]:  

Tabulka 1. Typový kalkulační vzorec [9]  

Typový kalkulační vzorec 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní (provozní) režie 

1. - 4. Vlastní náklady výroby 

5. Správní režie 

1. - 5. Vlastní náklady výkonu  

6. Odbytové náklady 

1. - 6. Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

1. - 7. Cena výkonu 

Přímý materiál zahrnuje všechny suroviny, základní materiál, pomocný materiál, ostatní 

materiál, polotovary a jiné. Jde o materiál, který je součástí výroby a jeho spotřebu lze zjistit 

přímo na kalkulační jednici. 
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Přímé mzdy obsahují mzdy, které lze určit přímo na kalkulační jednici. Jedná se o mzdy 

výrobních dělníků (úkolové i časové), které zahrnují příplatky a doplatky ke mzdám, prémiím 

a odměnám zahrnovaných do nákladů.  

Ostatní přímé náklady jsou zde zobrazeny, jako další technologické náklady, které jsou 

součástí výrobní procesu a lze je přiřadit přímo k jednotlivým kalkulačním jednicím. Řadí se 

zde technologické palivo, energie, odpisy, údržby a opravy strojů, sociální a zdravotní 

pojištění hrazené zaměstnavatelem. 

Výrobní režie zahrnuje náklady, které se vynakládají na řízení a obsluhu výrobního procesu, 

jež nelze stanovit přímo na kalkulační jednici. Patří zde hlavně režijní mzdy, opotřebení 

nástrojů, spotřeba energie, náklady na údržbu a opravy, odpisy dlouhodobého majetku a další 

nakupované služby. 

Správní režie obsahuje všechny nákladové položky, které souvisí s řízením podniku a 

správou podniku. 

Odbytové (prodejní) náklady jsou takové náklady, které jsou spojené s prodejní činností, 

což jsou náklady na skladování, propagaci, prodej a expedici výrobku. 

2.1.4. Členění nákladů v závislosti na objemu výroby 

Náklady členěné ve vztahu k objemu výkonu, patří k nejvýznamnějším nástrojům pro řízení 

nákladů. Toto členění bývá také považováno za specifický nástroj pro manažerské účetnictví. 

Výše uvedené členění nákladů je zaměřeno na náklady již spotřebované, kdežto členění 

nákladů v závislosti na objem výkonu sleduje chování nákladů na různý objem výkonů. 

V praxi může být objem výkonů měřen celou řadou různých ukazatelů, jako například počet 

vyrobených, objednaných a prodaných kusů či ujetých kilometrů.  

Použití těchto nákladů zodpovídá na otázky [8]:  

 Jaký objem výkonu bude potřeba pro následující rok s příchodem nového produktu? 

 Jak se změní náklady a výnosy při zavedení nového poptávaného výrobku? 

 Měla by se snížit cena výrobků s cílem zvýšení objemu výroby? 

 Jak se změní náklady, výnosy a zisk při zavedení většího nebo menšího objemu 

produkce? 
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Náklady dělíme v závislosti na objemu výkonů na: 

 Variabilní náklady, 

 fixní náklady. 

Variabilní náklady (proměnné) mají tu vlastnost, že se na rozdíl od fixních nákladů, mění 

v závislosti na objemu výkonu. Mezi variabilní náklady patří jednicové a část režijních 

nákladů. Jednicové náklady jsou takové náklady, jejichž spotřeba je známa na jednotku 

výkonu (činnosti, výroby). Mezi jednicové náklady patří výrobní materiál (polotovary), 

mzdové výrobní náklady. Variabilními náklady mohou být i náklady režijní, a to jsou 

náklady, kdy spotřeba není zjistitelná na jednotku konkrétního výkonu, ale je úměrná 

(například proporcionálně) k celkovému objemu těchto výkonů za středisko. Příkladem části 

režijních nákladů je spotřeba energie, pomocného materiálu, opravy a údržby, dopravné. 

Průběh proporcionálních variabilních nákladů je zobrazen na obrázku 3. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Proporcionální variabilní náklady [6] 

VN – Variabilní náklady 

Q – Množství produkce  

Fixní náklady (stálé) jsou definovány, jako náklady, jejichž výše se nemění se změnou 

objemu výkonu, což znamená, že náklady zůstávají stále stejné (neměnné). Pouze v případě, 

že dojde ke změně výrobní kapacity, nebo při velké změně výrobního programu, tak tyto 

náklady nezůstávají neměnné, ale změní se skokově. Jedná se zpravidla o tzv. náklady 

kapacitní (stroje, dopravní prostředky, budovy), které jsou vyvolané potřebou zajištění 

podmínek pro efektivní průběh celého procesu.  

VN 

(Kč) 

Q (ks) 
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Typickými příklady fixních nákladů jsou odpisy budov a zařízení, úroky z hypotečních úvěrů, 

náklady na vytápění a osvětlení budov, pronájmy prostor, leasing automobilů.  Průběh fixních 

nákladů měnící se skokem je zobrazeno na obrázku 4.  

Fixní náklady vznikají i v případě, když se nic nevyrábí (například při celozávodní dovolené, 

při stávce) [10]. 

 

  

  

 

 

 

 

Obr. 4 Fixní náklady měnící se skokem [6] 

FN – Fixní náklady 

Q – Množství produkce  

Remanentní náklady jsou zvláštním typem nákladů fixních. Remanentní náklady jsou 

obdobou nákladu fixních, které se mění skokem. U remanentních nákladů nedochází ke 

skokové změně při nárůstu nebo poklesu objemu výroby, ale v určitém předstihu nebo 

zpoždění. 

U těchto nákladů jsou to například mzdové náklady nových pracovníku, kteří se přijmou do 

podniku (z důvodu zaškolení) dříve, než dojde k rozšíření směn.     

2.1.5. Nákladové funkce  

Vyjadřují vztah mezi náklady a objemem výroby. Náklady, které se vyvíjejí lineárně 

v závislosti na objemu výroby, se nazývají proporcionální náklady, které jsou v grafu 

znázorněny přímkou. Rostou-li náklady rychleji, než je objem produkce, tak se tyto náklady 

nazývají nadproporcionální (označované jako progresivní) a v grafu jsou znázorněny křivkou, 

která roste zleva doprava. Naopak jestli náklady rostou pomaleji, než je objem výroby, tak 

FN 

(Kč) 

Q (ks) 
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jsou tyto náklady označované jako podproporcionální, neboli degresivní. Průběh celkových 

nákladů je znázorněn na obrázku 5. 

Krátkodobé nákladové funkce 

Charakterizují průběh nákladů v krátkém období, kde lze měnit pouze některé výrobní činitele 

(množství vynakládané práce a spotřebu surovin). Ostatní činitele nelze měnit (výrobní 

zařízení, stroje, budovy).  Objem výroby je limitován vybudovanou výrobní kapacitou, která 

je určena fixními výrobními činiteli. 

Dlouhodobé nákladové funkce 

Tato funkce charakterizuje průběh nákladů v dlouhém období, kde lze změnit všechny 

výrobní činitele (vybudovat nové výrobní kapacity, použit jinou technologii výroby apod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Průběh celkových nákladů [10]  

2.2. Bod zvratu 

Bod zvratu udává takový objem výroby, při kterém se celkové výnosy (tržby) rovnají 

celkovým nákladům, kdy není dosáhnuto zisku ani ztráty. 

Analýza bodu zvratu zkoumá, jak změna objemu výkonů (výroby) v naturálních jednotkách 

bude měnit objem výnosů (tržeb), nákladů a zisku v peněžních jednotkách. Tato analýza dává 

odpověď na otázku, při jakém objemu výkonů bude mít podnik pokryty náklady fixní a 

variabilní a kdy začíná tvořit zisk [6]. Analýza bodu zvratu je zobrazena na obrázku 6. 

Nadproporcinální 

náklady 

 

Podproporciální 

náklady 

 

Proporciální 

náklady 

 

Fixní náklady 

 

Objem výroby 
 

 

Náklady 
 

Variabilní 

náklady 



11 
 

Management často hledá odpovědi na otázky prostřednictvím analýzy bodu zvratu. Je to 

analýza a metoda pro stanovení vztahu mezi celkovými náklady a příjmy (tržby) na různých 

úrovních výroby a prodeje [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Analýza bodu zvratu [6] 

FN – Fixní náklady 

VN – Variabilní náklady 

TC – Celkové náklady  

T – Tržby (výnosy) 

Qkrit. (Bod zvratu) – zisk roven 0 od tohoto objemu výkonů vzniká zisk 
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3. Druhy plánů ve výrobním podniku 

Plánování je celkový a složitý proces zahrnující řadu propojených a vzájemně souvisejících 

prvků obsahujících strategické, taktické a operativní plánováni [2]. 

Plánování patří mezi nejdůležitější funkce managementu zaměřené na budoucí vývoj 

organizace, určující čeho a jak má být dosaženo, a také určení toho, co se má stát, ale nikoli 

reakce na to, co se stalo. Plánování se uskutečňuje hlavně na úrovní taktického a operativního 

řízení. Plánování je činnost, která směřuje k určení způsobu, pravidel a taktiky použitých při 

realizaci strategie, jakož i určení upotřebitelných zdrojů, představující určitá omezení. Plán je 

výstupem (výsledkem) procesu plánování [11]. 

Plánování je obecný proces formulování věcných cest a cílů k jejich dosahování. Plán je 

výstupem procesu plánování. Je to obvykle psaný dokument, který vyjadřuje, co je potřeba 

udělat, aby bylo dosaženo stanovených cílů. Obsahuje jednotlivé kroky a jejich časové 

rozložení [12].  

3.1. Fáze plánovacího cyklu 

Proces plánování prochází několika stádii vývoje a je závislý na mnoha faktorech, jako je 

například velikost, nebo odvětví podniku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Jednotlivé fáze plánovacího cyklu [12] 
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Primární, neboli přípravnou fázi tvoří analýza a po této analýze se postupuje ve směru 

hodinových ručiček od 0. Následně se prochází pořadím jednotlivých fází, což je zobrazeno 

na obrázku 7.  

Sběr informací, podkladů a provedení analýzy jednotlivých faktorů [12]:  

 Stanovení cílů a návrhu řešení  

Otázka: Čeho má být dosaženo? 

 Tvorba plánů 

Otázka: Jak nejlépe a nejefektivněji dosáhnout požadovaného cíle? 

 Monitorování plánů a rozpočtů 

Otázka: Jak se splňuje rozpočet a plán? 

 Výsledek 

Otázka: Jaký bude výsledek? 

V praxi se jednotlivé fáze prolínají. Je důležité si jednotlivé fáze uvědomit a než se přejde 

k další fázi, je nutné provést zpětnou kontrolu. Tímto krokem se minimalizují chybná 

rozhodnutí. [12]. 

3.2. Cyklus podnikového plánování 

Cyklus podnikového plánování je uzavřený. Tento cyklus je stejný jak pro velkou národní 

korporaci, tak i pro malý, nebo střední podnik. Rozsah jednotlivých fází v podniku jsou 

modifikovány v závislosti na velikosti a potřebách každého podniku. 

Důležitá je fáze kontroly, která se dělá po jednotlivých krocích, aby předcházela a zamezila 

vzniku ztrát jak finančním, tak i časovým. Jednotlivé úrovně uzavřeného cyklu jsou 

zobrazeny na obrázku 8. [12] 
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Obr. 8 Úrovně uzavřeného cyklu [12] 

3.2.1. Tým pro vytvoření plánů 

Úspěšné naplánování celého procesu závisí hlavně na primárních informacích, jejich kvalitě a 

adekvátnosti. Důležité je věnovat pozornost tomu, kdo se bude celého plánovacího cyklu 

účastnit. Počet členů v plánovacím týmu může záviset na velikosti a struktuře dané firmy. 

Bude-li se například jednat o malou firmu, která má jednostupňové vedení a služby 

ekonomického charakteru si bude najímat externě, pak se bude jednat o tzv. „jednoosobový“ 

tým, který je tvořen zpravidla majitelem a ten je zároveň i manažerem firmy v jedné osobě. 

Plánovací cyklus, který probíhá ve větším podniku, obsahuje organizační strukturu 

vícevrstvou a obsahuje několik samostatných oddělení. Takový podnik by měl mít v týmu 

controllera, ekonoma a hlavně zastoupení vyššího a středního managementu, což jsou zástupci 

jednotlivých oddělení pro nákup, prodej, logistiku, marketing a také účetní oddělení.  

Jednotliví členové týmu mohou zastávat různé funkce. Vyšší a střední management se bude 

podílet na vytvoření firemní strategie, cílů, úkolů a taktice, která povede k jejich dosažení. 

Controller či osoba, která je v podobné pozici, má představovat v týmu koordinátora veškeré 

činnosti. Smyslem a výstupem procesu plánování by měl být srozumitelný a účelný podklad, 

který bude sloužit pro tvorbu rozpočtu, tj. převedení plánů do finanční podoby.  
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3.2.2. Stanovení cílů firmy 

Cíle firmy mají v procesu plánování úzkou spojitost se stanovením vize, mise a cíle 

v manažerském řízení. 

Důležité je, aby vytvořený plán, z kterého vychází rozpočet na budoucí období, byl v souladu 

se stanovenými cíli a misí firmy. Kroky a postupy vyplývající z plánů musí vést k naplnění 

mise a dosažení cílů.  

Stanovení globálních dlouhodobých cílů podniku [12]:  

 Jedná se o dlouhodobé (maximální) cíle, kterých chce podnik dosáhnout. 

 Měl by mít formu písemného dokumentu vydaného vedením firmy. 

 Měly by být dosažitelné a srozumitelné pro všechny zúčastněné. 

 Jsou podkladem pro vytváření strategických plánů (např. zisk, kvalita atd.). 

3.2.3. Strategie  

Strategie je pojem pro stanovení dlouhodobých plánů pro činnost podniku. 

Strategie je [12]:  

 Schéma postupu, jak lze za daných podmínek dosáhnout požadovaných cílů podniku. 

 Definování dlouhodobé orientace podniku. 

 Obecně směr, kterým se podnik chce ubírat a čeho chce dosáhnout. 

3.2.4. Taktika 

Taktika definuje oblasti, ve kterých mají být prováděna rozhodnutí, aby byla jistota, že budou 

z hlediska cílů pevné a budou přispívat k jejich dosažení.  

 Určuje, jakým způsobem se dosáhne strategických cílů. 

 Před taktickým plánem musí být jasně stanovené strategické cíle. 

Taktiky určují, nebo objasňují způsoby rozhodování, které většinou vznikají až na základě 

zkušeností a reakcí okolí na danou situaci [12]. 

3.3. Základní úrovně plánů z pohledu managementu 

Plány se rozdělují do třech základních úrovní, kde každá úroveň je součástí celého procesu 

podnikového plánování. V tabulce 2. jsou uvedeny jednotlivé úrovně managementu a k nim 

příslušné druhy plánování.  
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Tabulka 2. Úrovně plánování [7]: 

Úroveň managementu (řízení) Druh plánování 

Vrcholový management Strategické plánováni; dlouhodobé cíle  

Střední management Funkční nebo taktické plánováni; střednědobé cíle  

Management první linie Operativní plánováni; krátkodobé cíle  

3.3.1. Strategický plán 

Strategické plánování je proces vytváření postupů k dosažení stanoveného cíle [1]. 

Strategický plán řeší otázky o budoucnosti podniku a způsoby, jakými je podnik schopen 

vypořádat se změnami, například [12]: 

 Velikost podniku, 

 produktové rozpětí, 

 finanční strukturu podniku, 

 rozvoj, výzkum a vývoj, 

 investice, 

 technologie. 

3.3.2. Taktický plán 

Taktický plán udává strategický plán do praxe. Je spjat s opětovným rozmístěním a 

přeplánováním zdrojů tak, aby bylo usnadněno dosáhnutí strategických cílů, například [12]: 

 Rozvoj nových odbytišť, 

 vzdělávání a trénink zaměstnanců, 

 plánování a organizování aktivit. 

3.3.3. Operativní plán 

Operativní plán je nejdetailnější úroveň plánů. Zaměřuje se na bezproblémové každodenní 

fungování procesů ve firmě.  

Operativní plány jsou nutné ve všech oblastech a na všech úrovních firmy, například [12]:  

 Plánování mezd, 

 plán výroby, 

 kontrola skladu. 
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3.4. Funkční struktura plánu ve výrobním podniku 

Funkční struktura plánování představuje obsahovou složku plánování, která vychází 

z jednotlivých činností podniku. Jednotlivé činnosti nelze v podniku plánovat odděleně, ale 

pouze s ohledem na vazby s ostatními činnostmi [11]. 

Struktura plánu jednotlivých oblastí [6, 11]: 

1. Plán výzkumu a vývoje 

2. Plán marketingu 

3. Plán prodeje 

4. Plán výroby 

5. Plán nákupu 

6. Plán běžných oprav a údržby 

7. Plán investic a odpisů 

8. Plán lidských zdrojů 

9. Plán finanční 

3.4.1. Plán výzkumu a vývoje 

Plánování výzkumu a vývoje se zaměřuje na oblast výrobního programu, neboli jeho inovace, 

přípravu nových výrobků, technologie, technický rozvoj a inovace z vlastního výzkumu, 

oblast designu. Důležitá je analýza trhu, konkurence a analýza dosavadního výrobního 

programu. Výsledky analýz životního cyklu výrobku mohou dávat informace o nedostatečné 

péči o vznik nových výrobků. Při plánování této činnosti musí být uplatněno i hledisko 

realizace jejich výsledků, bezprostředního dopadu na úspěšnost podniku na trhu, jeho 

výkonnosti, tj. hledisko efektivnosti výzkumné a vývojové činnosti podniku. 

3.4.2. Plán marketingu 

Při plánování marketingu se vychází z výsledků analýzy trhu, analýzy konkurence, 

marketingové analýzy a marketingové strategie. Významem plánování marketingu je, že 

poskytuje základní informace, které jsou nutné pro plánování ostatních činností podniku. 

Marketingová analýza se zaměřuje na zkoumání segmentu trhu, konkurence, marketingového 

makroprostředí, odhad budoucí poptávky a prodeje.  

Od strategické marketingové analýzy se odvíjí [11]:  

 Volba cílových trhů, 
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 stanovení marketingových cílů, které jsou stanoveny pro jednotlivé cílové trhy, 

 formulace cenové strategie, 

 formy distribuce produktů, 

 strategie marketingového mixu. 

Marketingová strategie obsahuje [11]:  

 Marketingové cíle, 

 výrobkovou strategii, 

 cenovou strategii, 

 distribuční a komunikační strategii. 

Plánování marketingu zahrnuje [11]:   

 Vymezení cílových trhů a zákazníků. 

 Plán prodeje v naturálních jednotkách a peněžních jednotkách, plánovaný sortiment a 

cena. 

 Plán marketingového mixu pro jednotlivé cílové trhy. 

Plánování marketingu je plánem pro získání zákazníků [11]. Plán prodeje se promítá do 

ostatních dílčích plánů podniku, jako je plán výroby, výrobní kapacity, investiční a finanční 

plány. 

3.4.3. Plán prodeje 

Plán prodeje navazuje na plán marketingu. Vychází z technických a technologických 

možností výroby pro daný výrobek a to v rámci daného plánovacího období. Důležitou 

podmínkou je, aby plán prodeje byl zpracován na takový detail výroby (výrobků, 

kalkulačních jednic), aby odpovídal potřebám pro plánování výroby na zajištění výpočtu 

materiálové a časové bilance výroby. Je to takový detail výroby, pro který jsou v plánu 

výroby určené plánované měrné spotřeby materiálových, energetických vstupů a pracnosti. 

Z informací, které jsou uvedeny v plánu prodeje, se vychází při výpočtu plánovaných 

kalkulací.  

3.4.4. Plán výroby 

Plánování výroby navazuje na plán prodeje. Plán výroby obsahuje plánování objemu a 

sortimentu jednotlivých výrobků, nároky na výrobu sortimentu v požadovaném objemu 
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s ohledem na výrobní kapacity a smluvní zajištění zakázek, na strukturu a počet pracovníků a 

také na surovinové zdroje. 

Důležitou součástí výrobního plánování je zajištění výrobního plánu výrobními kapacitami. 

Součástí plánování výroby je také plánování obslužných a pomocných činností, které 

napomáhají zabezpečit výrobu a prodej. 

Součástí plánování výroby je i oblast energetického hospodářství a podniková doprava.  

3.4.5. Plán nákupu 

Úkolem a cílem nákupu je zabezpečit výrobu a další činnosti v podniku potřebnými 

surovinami, materiály, energií, náhradními díly. Důležitým úkolem tohoto plánování je 

stanovení optimální výše zásob.  

Plánování zahrnuje [11]:  

 Plán spotřeby, který vychází z plánu výroby a normy spotřeby. 

 Plán nákupu (potřeby dodávky), který vychází ze spotřeby a pravděpodobné výše 

zásob. 

 Plán obsahující stav zásob. 

3.4.6. Plán běžných oprav a údržby 

Plánování běžných oprav a údržby majetku zahrnuje také plánování pořízení a likvidaci 

dlouhodobého majetku. Plán vychází z plánu výroby, tedy především z plánovaného využití 

výrobních kapacit.  

3.4.7. Plán investic a odpisů  

Plánování investiční činnosti vychází z požadavků podniku na obnovu, nebo rozšíření 

hmotného a nehmotného majetku, který vychází z výrobního a finančního plánu.  

Plán odpisů vychází ze stavu současného hmotného a nehmotného majetku a jeho 

jednotlivých odpisových plánů a z plánu investic. Tím se rozumí termín uvedení do provozu a 

jejich odpisových plánů, což je způsob a doba odepisování.  

3.4.8. Plán lidských zdrojů 

Plánování lidských zdrojů souvisí s plánováním potřeb jednotlivých pracovníků dle profesí, 

vytváření vhodných pracovních podmínek a rozvíjení individuální výkonnosti. Plánování 

lidských zdrojů vyjadřuje součinnost s ostatními oblastmi podnikového plánování. Projevuje 
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se v respektování těsných vazeb s ostatními funkčními oblastmi plánování, jako je výrobní a 

finanční plánování. Jedná se o odhad mzdových nákladů, které se budou rozdělovat dle 

jednolitých kategorií pracovníků. 

Součásti plánování lidských zdrojů je plánování [6]: 

 Profesního růstu. 

 Počtu pracovníků podle jednotlivých pracovních kategorií nebo profesí. 

 Vytváření vhodných pracovních podmínek. 

 Rozvíjení principů individuální výkonnosti. 

3.4.9. Plán finanční 

Finanční plánování představuje v systému podniku specifické postavení, což je způsobeno 

integrujícím a průřezovým charakterem. 

Finanční plánování obsahuje rozhodování o způsobu financování (investic, běžných činností), 

ale také investování vlastního kapitálu s cílem jeho zhodnocení a peněžním hospodařením. 

Cílem je splnění finančního cíle podniku, tj. maximalizace jeho tržní hodnoty, resp. (u 

akciové společnosti) maximalizace tržní ceny. Plánování je dlouhodobé a krátkodobé.  

Dlouhodobý finanční plán obsahuje [11]:  

 Analýzu finanční situace, 

 plán tržeb,  

 plán peněžních toků (cash flow), 

 plánovanou rozvahu, 

 investiční rozpočet, 

 rozpočet externího financování. 

Krátkodobý finanční plán, který je potřebný pro zajištění dlouhodobého finančního plánu 

obsahuje:  

 Výsledovku (plán nákladů a výnosů) - roční plán, 

 cash flow (plán příjmů a výdajů) - obvykle roční, 

 roční plánovanou rozvahu – obvykle čtvrtletní. 
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4. Posouzení možnosti plánování režijních nákladů 

ve výrobním podniku 

Plánování režijních nákladů se nejčastěji provádí při sestavování rozpočtu nákladů. Při 

sestavování tohoto rozpočtu se nejčastěji vychází z účetní skutečnosti běžného roku, nejčastěji 

za jeho 1. až 10. měsíc. Tuto skutečnost je pak nutno při sestavení rozpočtu dále upravit o 

předpokládané vlivy v plánu. 

Jestliže se vychází při sestavování rozpočtu z již dosažené účetní skutečnosti, je vhodné 

rozlišit a roztřídit náklady na fixní a variabilní. 

4.1. Sestavení rozpočtu variabilních režijních nákladů 

U variabilních režijních nákladů, což je (například spotřeba technologické energie, náklady na 

běžné opravy) se výchozí data z účetnictví upraví o vliv (koeficient) změny objemu výroby. 

Koeficient změny objemu výroby se vypočte jako poměr plánovaného objemu výroby ke 

skutečnému objemu. Takovýto výpočet je uveden v tabulce 3. 

Tabulka 3. Příklad rozpočtu variabilních režijních nákladů na rok 2015 

Rozpočet var. rež. nákladů na rok 2015 Skutečnost 246 738 [ks]   Plán 300 000 [ks] 

Název účtu 

Výchozí základna skutečnost 

za 1. až 10. měsíc  roku 2014         

                                            

(v tis. Kč)  

Koef. 

objemu 

výroby  

Přepočtená výchozí 

základna pro plán  

roku 2015                                

(v tis. Kč) 

El. Energie – technologická 534 1,216 649 

Zemní plyn – technologicky 473 1,216 575 

Běž. opravy a udrž. výr. zař. 84 1,216 102 

náhradní díly výrobních zařízení 73 1,216 89 

Oleje a mazadla 12 1,216 15 

Variabilní náklady celkem 1176 1,216 1430 

Koeficient objemu výroby 300 000/246 738 1,216   

4.2. Sestavení rozpočtu fixních režijních nákladů  

U fixních režijních nákladů, což je (například vytápění budov, nájem) se postupuje podobným 

způsobem jako u variabilních režijních nákladů, ale s tím rozdílem, že se místo koeficientu 

změny objemu výroby bude počítat s koeficientem délky (váhy) období. Tento koeficient 

délky (váhy) se vypočte jako poměr mezi plánovaným obdobím (12 měsíců) a výchozím 

(skutečným) obdobím (10 měsíců). Takovýto výpočet je uveden v tabulce 4.  
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Tabulka 4. Příklad rozpočtu fixních režijních nákladů na rok 2015 

Rozpočet fix. rež. nákladů na rok 2015 Skutečnost 246 738 [ks]   Plán 300 000 [ks] 

Název účtu 

Výchozí základna skutečnost  

za 1.až 10. měsíc roku 2014                        

                                             

(v tis. Kč)  

Koef. 

délky 

období 

Přepočtená výchozí  

základna pro  plán 

roku 2015                                

(v tis. Kč) 

Vytápění budov 629 1,2 755 

Osvětlení budov 105 1,2 126 

Hrubé mzdy 386 1,2 463 

Nájem 987 1,2 1184 

Leasing 85 1,2 102 

Fixní náklady celkem 2192 1,2 2630 

Koeficient délky období 12měsíců/10měsiců 1,2   

4.3. Definování očekávaných vlivů 

Přepočtenou výchozí základnu, jejíž výpočet byl definován a uveden v bodě 4.1 u variabilních 

režijních nákladů a v bodě 4.2 u fixních režijních nákladů je nutné upravit o plánované 

(očekávané) vlivy. Těmito vlivy v oblasti variabilních režijních nákladů jsou především 

kurzové vlivy, cenové vlivy a vlivy měrných spotřeb. U fixních režijních nákladů je to vliv 

cen, vliv spotřeby a vliv počtu zaměstnanců. 

4.3.1. Definování očekávaných vlivů u variabilních režijních nákladů 

Přepočetná výchozí základna variabilních režijních nákladů se nyní upraví podle očekávaných 

vlivů, které jsou v tabulce 5. uvedeny v %. Výsledkem bude plán. 

Tabulka 5. Příklad očekávaných vlivů v plánu u variabilních režijních nákladů 

Variabilní režijní náklady 

Přepočtená 

výchozí 

základna 

pro plán 

roku 2015 

 

                  

(v tis. Kč) 

Očekávané vlivy 

Celkem 

vlivy Plán  

Název účtu 
vliv    

kurzu 

CZK    

(%) 

vliv cen 

(%) 

vliv 

měrných 

spotřeb  

(%) (v tis. Kč) (v tis. Kč) 

El. Energie - technologická 649 0 -7 -11 -117 532 

Zemní plyn - technologicky 575 0 -6 -20 -149 426 

Běžné opravy a udrž. výr. zař. 102 7 4 0 11 113 

Náhradní díly výrob. Zařízení 89 0 3 0 3 92 

Oleje a mazadla 15 0 4 0 1 16 

Variabilní náklady celkem 1430 

 

1179 
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U elektrické energie technologické bude snížená cena o 7 %, a také bude úspora ve výši 11 % 

v měrné spotřebě této energie. Úspora ve výši 11 % je dána přechodem na energeticky 

úspornější výrobní zařízení. Celková úspora bude 117 000 Kč. Plán bude ve výši 532 000 Kč. 

Původní přepočtená výchozí základna byla ve výši 649 000 Kč. 

U zemního plynu bude snížená cena o 6 %, a také úspora ve výši 20 % ve spotřebě plynu. 

Tato úspora je dána přechodem na úspornější systém vytápění. Celková úspora bude 149 000 

Kč. Plán bude ve výši 426 000 Kč. Původní přepočtená výchozí základna byla ve výši 575 

000 Kč. 

U běžných oprav a udržování výrobních zařízení bude zvýšená cena o 4 %. Zvýšená cena je 

dána nepříznivým kurzem, který vzrostl o 7 %. Celkové navýšení bude o 11 000 Kč. Plán 

bude ve výši 113 000 Kč. Původní přepočtená výchozí základna byla ve výši 102 000 Kč.  

U náhradních dílů bude zvýšená cena o 3 %, což je způsobeno zdražením náhradních dílů. 

Celkové navýšení bude o 3 000 Kč. Plán bude ve výši 92 000 Kč. Původní přepočtená 

výchozí základna byla ve výši 89 000 Kč. 

U olejů a mazadel bude zvýšená měrná spotřeba o 4 %, což je způsobeno větším objemem 

výroby. Celkové navýšení bude o 1 000 Kč. Plán bude ve výši 16 000 Kč. Původní 

přepočtená výchozí základna byla ve výši 15 000 Kč. 

Plánované celkové variabilní režijní náklady budou ve výši 1 179 000 Kč. Přepočtená výchozí 

základna měla celkové variabilní režijní náklady ve výši 1 430 000 Kč. 

4.3.2. Definování očekávaných vlivů u fixních režijních nákladů 

Přepočetná výchozí základna fixních režijních nákladů se nyní upraví podle očekávaných 

vlivů, které jsou v tabulce 6. uvedeny v %. Výsledkem bude plán. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Tabulka 6. Příklad očekávaných vlivů u fixních režijních nákladů 

Fixní režijní náklady 

Přepočtená 

výchozí 

základna 

pro plán 

roku 2015 

 

                  

(v tis. Kč) 

Očekávané vlivy 

Celkem 

vlivy Plán  

Název účtu 
vliv    

cen    

(%) 

vliv 

spotřeby 

(%) 

vliv 

počtu 

zaměst.  

(%) (v tis. Kč) (v tis. Kč) 

Vytápění budov 755 3 -9 0 -45 710 

Osvětlení budov 126 0 0 0 0 126 

Hrubé mzdy 463 6 0 -7 -5 458 

Nájem 1184 0 0 0 0 1184 

Leasing 102 0 0 0 0 102 

Fixní náklady celkem 2630 
 

2580 

U vytápění budov bude zvýšená cena za teplo o 3 %, ale zateplením budovy se ušetří 9 % 

spotřeby tepla. Celková úspora bude 45 000 Kč. Plán bude ve výši 710 000 Kč. Původní 

přepočtená výchozí základna byla ve výši 755 000 Kč 

U hrubých mezd bude nárůst o 6 %, ale snížením počtu zaměstnanců o 7 % bude celková 

úspora za hrubé mzdy ve výši 5 000 Kč. Plán bude ve výši 458 000 Kč. Původní přepočtená 

výchozí základna byla ve výši 463 000 Kč. 

Plánované celkové fixní režijní náklady budou ve výši 2 580 000 Kč. Přepočtená výchozí 

základna měla celkové fixní režijní náklady ve výši 2 630  000 Kč. 

4.4. Metoda ZERO – BASED BUDGETING  

Metoda Zero – Based Budgeting se do češtiny překládá jako metoda s nulovým základem. 

Podstatou této metody je, že se veškeré náklady musí rozpočítat nově na každé další 

rozpočtované období. Rozpočet na budoucí období vychází pouze a jen z činností, které 

podnik bude v plánovaném roce provádět. Metoda umožňuje zbavit se dřívější 

nehospodárnosti a tím dosáhnout větší přesnosti. 

Výhody metody Zero – Based Budgeting jsou: 

 Náklady jsou přesně rozděleny v závislosti na konkrétní aktivitě. 

 Rozpočet není zatížen údaji z minulosti, ale skutečnou potřebou firmy. 

 

 



25 
 

Nevýhody metody Zero – Based Budgeting jsou: 

 Velmi náročná tvorba, 

 časová náročnost. 

Při rozpočtování režijních nákladů, které při sestavování rozpočtu vychází z plánovaných 

neboli očekávaných podmínek v daném středisku a roce a pro určení rozpočtu potřebujeme 

další podklady, normy, přepočty a normativy. 

Výpočet spotřeby: 

 Režijního materiálu pro potřeby vlastního výrobního procesu, například lak na úpravu 

povrchu výrobku vycházející z norem nebo z údajů skutečné spotřeby. 

 Režijního materiálu pro provoz strojů, například mazací látky, které se stanovují 

normativy vztažené na jednu strojovou hodinu stroje. 

 Paliva pro zajištění provozu stroje, podkladem můžou být údaje o měrné spotřebě 

paliva pro různé výkony zařízení. 

Výpočet spotřeby energie: 

 Spotřeba elektrické energie pro provoz strojů a osvětlení, kde výchozím bodem jsou 

údaje o příkonech jednotlivých zařízení, například stroje, osvětlení. 

 Spotřeba plynu pro vytápění budovy, kde výchozím bodem jsou údaje z plynoměru o 

spotřebě v m3.  

Ve výše uvedených podkladech jsou obsaženy tzv. vztahové veličiny (vyjádřené naturálně), 

na kterých závisí výše příslušných režijních nákladů. V tabulce 7. je uveden přehled možných 

vztahových veličin obsahující názvy položek a k nim jednotlivé vztahové veličiny. 

Tabulka 7. Přehled možných vztahových veličin 

Název položky Vztahová veličina 

Materiál k výrobním 
Normohodina 

účelem pro natěrače 

Kancelářské potřeby 
Administrativní 

Pracovník 

Spotřeba paliva 
Průměrná spotřeba 

Automobilu 

Spotřeba nástrojů 
Strojová hodina 

při provozu stroje 

 

Výpočet plánovaných nákladů je uveden v tabulce 8. Zde je uveden konkrétní výpočet plánu 

pro materiál k výrobním účelům a pro spotřebu nástrojů při provozu stroje. 
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Tabulka 8. Plánované náklady 

Název položky Vztahová veličina Norma Cena (Kč/h) Počet hodin Plán (Kč) 

Materiál k výrobním 
Normohodina 1 hodina 100/hod 1200 120000 

účelům 

Spotřeba nástrojů 
Strojová hodina 1 hodina 80/hod 800 64000 

při provozu stroje 
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5. Závěr 

Ve druhé kapitole je řešena klasifikace nákladů. Klasifikace nákladů je provedena u 

druhového členění, účelového členění, kalkulačního členění a členění nákladů v závislosti na 

objemu výroby. U druhového členění nákladů jsou popsány charakteristické vlastnosti tohoto 

členění a základní nákladové druhy. Účelové členění nákladů je rozděleno na náklady dle 

vztahu k procesu a na náklady jednicové a režijní. Kalkulační členění nákladů je rozděleno na 

náklady přímé, které souvisejí s konkrétním druhem výkonu a na náklady nepřímé, které nelze 

zjistit přímo na kalkulační jednici. Náklady dle závislosti na objemu výroby jsou rozděleny na 

fixní a variabilní. V práci je zobrazen průběh fixních nákladů měnící se skokem a průběh 

proporcionálních variabilních nákladů. Součástí této kapitoly je bod zvratu, udávající takový 

objem výroby, při kterém se celkové výnosy rovnají celkovým nákladům, z čehož vyplývá, že 

není dosáhnuto zisku ani ztráty. 

Ve třetí kapitole je řešeno plánování ve výrobním podniku. Plánování je celkový a složitý 

proces, který obsahuje řadu prvků, které jsou vzájemně propojeny. Fáze plánovacího cyklu 

prochází několika stádii a je závislá na mnoha faktorech. Jednotlivé fáze plánovacího cyklu 

jsou zobrazeny a vysvětleny v této kapitole. Cyklus podnikového plánování je uzavřený a po 

každém jednotlivém kroku je nutné provést kontrolu. V tomto bodě práce jsou vysvětleny 

jednotlivé úrovně cyklu podnikového plánování, které jsou zobrazeny na obrázku uzavřeného 

cyklu. Funkční struktura plánování představuje obsahovou složku plánování, která vychází 

z jednotlivých činností podniku, které jsou popsány a vyjmenovány v této kapitole. 

Hlavním cílem této práce je posouzení možnosti plánování režijních nákladů, která je řešena 

ve čtvrté kapitole. Rozpočet režijních nákladů vychází z účetní skutečnosti tzv. výchozí 

základny, která je nejčastěji za 9 nebo10 měsíců běžného období. V práci je uveden a řešen 

příklad na sestavení rozpočtu režijních nákladů, který vychází z účetní skutečnosti za 1. až 10. 

měsíc běžného roku. Při sestavení rozpočtů je vhodné rozlišit režijní náklady na variabilní a 

fixní. Sestavení rozpočtu variabilních režijních nákladů jsem provedl pomocí koeficientu 

změny objemu výroby. Tento koeficient byl definován jako poměr plánovaného objemu 

výroby ke skutečnému objemu výroby. Sestavení rozpočtu fixních režijních nákladů jsem 

provedl pomocí koeficientu délky (váhy) období. Tento koeficient byl definován jako poměr 

mezi plánovaným obdobím (12 měsíců) a výchozím obdobím (10 měsíců). Těmito výpočty je 

vytvořena tzv. přepočetná výchozí základna. Tato základna se dále upravila v plánu o 

očekávané vlivy, což u variabilních režijních nákladů je (vliv kurzu, vliv cen a vliv měrných 
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spotřeb) a u fixních režijních nákladů je to (vliv ceny, vliv spotřeby a vliv počtu 

zaměstnanců). 
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