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Abstrakt 

 Tématem bakalářské práce je klasifikace nákladů ve výrobním podniku. Bakalářská 

práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. Tyto kapitoly jsou v práci vedeny pod názvem 

klasifikace nákladů, variabilní a fixní náklady, bod zvratu a zhodnocení možností využití 

klasifikace nákladů ve výrobním podniku. 

 První část se zaobírá pojmem náklad jako takovým, členěním nákladů z hlediska 

účelu, druhu, vztahu k výkonu, dle odpovědnosti za jejich vznik a dle potřeb rozhodování. 

Druhá část se zabývá variabilními a fixními náklady a bodem zvratu. Třetí část řeší 

zhodnocení možností využití klasifikace nákladů ve výrobním podniku z hlediska členění 

nákladů na variabilní a fixní, jednicové a režijní.  
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Abstract 

 The topic of the bachelor thesis is Classification of expenses in a manufacturing 

corporation. The theis is divided into three main chapters. These chapters are named as 

Classification of expenses, Variable and standby expenses, Break-even point and evaluation 

of possible usage of classification of expenses in a manufacturing corporation.  

The first chapter deals with the term Expenses as it is, the structuring of expenses by 

aspects of purpose, by kind, by reference to output, by responsibility for their origin and by 

need of decision making. The second chapter deals with the variable and fixed costs and the 

break-even point. The third chapter deals with the evaluation of possible usage of 

classification of expenses in a manufacturing corporation by aspects of structuring expenses 

to variable expenses, standby expenses, individual expenses and overhead expenses. 

Keys word 

Expenses; expenses classification; variable and fixed costs; breaking even point; use 

expenses. 
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1. ÚVOD 

Náklady jsou nedílnou součástí každé podnikatelské činnosti a bezprostředně ovlivňují 

efektivní chod podniku. Pomocí nákladů a výnosů můžeme určit výsledek hospodaření 

výrobního podniku, tudíž zjistit, zda podnik dosahuje zisku či ztráty.  

Cílem každého podniku je během své činnosti dosahovat zisk a udržet si svou stabilitu na 

trhu. Aby byly tyto předpoklady dosaženy, musí podnik plánovat, sledovat a analyzovat své 

náklady, tzn. efektivně je řídit. K efektivnímu řízení nákladů je třeba náklady podrobně 

klasifikovat. Z hlediska řízení výrobního podniku patří k nejdůležitějším členěním nákladů 

jejich členění dle závislosti na změnách objemů prováděných výkonů, tj. členění na variabilní 

a fixní náklady. 

Tématem mé bakalářské práce je klasifikace nákladů ve výrobním podniku, která 

obsahuje tři základní cíle. Prvním cílem práce je vymezení klasifikace nákladů v odborné 

literatuře. Druhým teoretickým cílem práce je definování variabilních a fixních nákladů a 

s tím souvisejícího bodu zvratu. Posledním, třetím cílem práce je zhodnocení možností využití 

klasifikace nákladů ve výrobním podniku. Tyto tři cíle jsou řešeny v jednotlivých kapitolách 

práce. 

Druhá kapitola se věnuje klasifikaci nákladů v odborné literatuře. Tato kapitola definuje a 

objasňuje členění nákladů z různých hledisek. Zejména náklady dle druhového, účelového, 

kalkulačního členění a členění dle odpovědnosti za jejich vznik a z hlediska potřeb 

rozhodování. 

Třetí kapitola zobrazuje náklady, které souvisí se změnami objemu výroby, tj. variabilní a 

fixní náklady. Součástí této kapitoly je také popis a analýza bodu zvratu, který využívá 

členění na variabilní a fixní náklady. Je zde rovněž vysvětleno, jakou úlohu má analýza bodu 

zvratu ve výrobním podniku. 

V rámci čtvrté kapitoly je provedeno zhodnocení možností využití klasifikace nákladů ve 

výrobním podniku. Je zde definován, jaký význam má řízení nákladů pro efektivní chod 

podniku. Popsány jsou také nástroje, kterými lze náklady v podniku řídit a podrobněji je zde 

vysvětlena důležitost členění nákladů na variabilní a fixní, jednicové a režijní. Tato možnost 

klasifikace nákladů je v této kapitole aplikována do nástrojů řízení nákladů, které lze ve 

výrobním podniku využít a jsou pro něj nejvýhodnější. Tyto nástroje jsou předvedeny a 

zhodnoceny na reálných hodnotách fiktivního výrobního podniku.   
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2. KLASIFIKACE NÁKLADŮ 

Elementárním cílem všech podnikatelských subjektů je dosažení zisku a maximalizace tržní 

hodnoty podniku [1]. Předmětem činnosti podniku jsou výrobky či služby, které jsou 

zaměřeny na určitý výsledek (výkony, výstupy, výnosy). K produkci výrobků či služeb 

dochází spojením a použitím kombinací výrobních faktorů, které se spotřebovávají. Tyto 

výrobní faktory mohou být spotřebovávány buď najednou (např. materiál), nebo postupně tzv. 

opotřebováním (např. stroje a výrobní zařízení). Tato spotřeba výrobních faktorů (postupná) 

vyjádřena v penězích, je tedy považována za náklad [2]. V odborné literatuře se vyskytuje 

mnoho vysvětlení definicí nákladů různými autory např.:  

 „Náklady podniku lze definovat jako peněžně oceněnou spotřebu výrobních faktorů 

včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů“ [2]. 

 „Náklady podniku jsou částky vyjádřené v penězích, které podnik účelně vynaložil na 

získání výnosů“ [4]. 

 „V nákladovém účetnictví je náklad konkrétně definován jako hodnotově vyjádřené 

účelné vynaložení ekonomických zdrojů, které účelově souvisí s uskutečňováním 

předmětu činnosti podniku“ [5]. 

2.1. Pojetí nákladů 

V podniku se náklady evidují za různými účely, proto je jejich pojetí z účetního hlediska 

rozdělováno na finanční a manažerské [1]. Ve finančním účetnictví jsou náklady chápány jako 

potřeby extérních uživatelů. Pro potřeby vnitropodnikových uživatelů jsou náklady vymezeny 

v manažerském (vnitropodnikovém) účetnictví. Pojetí nákladů z různých hledisek je 

zobrazeno na Obr. 1 [4]. 

Obr. 1 Schéma pojetí nákladů [1] 
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2.1.1. Finanční pojetí nákladů 

Ve finančním účetnictví se nejčastěji uplatňuje pagatorní (finanční) pojetí nákladů, které je 

postaveno na aplikaci peněžní formy koloběhu prostředků. Za náklady se tedy považují peníze 

„investované“ do výkonů, které zajišťují náhradu peněz v jejich původní výši. To je 

základním rysem zachování finančního kapitálu v jeho původní nominální výši [6]. Jsou to 

(např. mzdy, materiál, služby apod.), které jsou považovány za náklady uhrazované 

bezprostředně v peněžní formě a náklady odpovídající spotřebě nebo využití ekonomických 

zdrojů, které byly vypořádány peněžně v předchozích obdobích (např. odpisy). Dle časové 

dimenze se nákladem z hlediska finančního účetnictví stane tehdy, kdy tento zdroj „vyčerpá“ 

svou užitečnost (např. tím, že se stane součástí výrobku, který byl prodán zákazníkovi). 

Omezením finančního pojetí nákladů je jejich ocenění ve skutečných pořizovacích cenách. 

2.1.2. Manažerské pojetí nákladů 

V manažerském účetnictví se charakterizují náklady hodnotově a vyjadřují účelné vynaložení 

ekonomických zdrojů podniku, účelově souvisejícího s ekonomickou činností. 

V manažerském pojetí nákladů pak rozlišujeme dvě rozdělení, které se liší ve vnímání 

neúčetních nákladů svou „radikálností“ (viz. Obr. 1) [1]. 

Hodnotové pojetí 

Smyslem hodnotového pojetí nákladů je poskytovat informace pro běžné řízení a kontrolu 

reálného průběhu aktuálně uskutečňovaných procesů. Účelem hodnotového pojetí nákladů je 

informační zobrazení koloběhu ekonomických zdrojů podniku za podmínek, které platí 

v současnosti nikoli, které platily v době jejich pořízení. To odpovídá kritériu zachování tzv. 

věcného kapitálu. 

Ekonomické pojetí 

Toto pojetí vychází z požadavku zajistit odpovídající informace pro řízení reálně 

probíhajících procesů, ale také pro potřeby rozhodování za účelem výběru optimálních 

budoucích alternativ. S obecným ekonomickým chápáním nákladů jako maxima hodnoty, 

které lze vyprodukovat prostřednictvím zvolené alternativy souvisí s jejich výběrem. Tyto 

podmínky splňují tzv. oportunitní náklady, ty se vymezují jako maximální ušlý efekt, který 

byl obětován v důsledku využití ekonomického zdroje ve zvolené alternativě. Oportunitní 
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náklady tedy nezobrazují reálně spotřebované nebo využité ekonomické zdroje, ale dodatečně 

vložené měřítko účelnosti uskutečněné volby.  

2.2. Členění nákladů 

 Náklady jsou důležitým ukazatelem efektivní činnosti podniku.  

„Abychom mohli náklady řídit (usměrňovat) a tím zvyšovat hospodárnost, musíme je 

podrobněji třídit. To lze provést podle řady hledisek. V podniku náklady třídíme podle druhů 

(druhové třídění nákladů), podle účelu (účelové třídění nákladů, a to podle útvaru, nebo podle 

výkonů), podle závislosti nákladů na změnách objemu výroby (podle variability nákladů), 

podle původu spotřebovaných vstupů, podle činností aj.“ [2]. 

2.2.1. Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů je velice důležité pro zajištění stability a rovnováhy mezi potřebou 

zdrojů podniku a jejich zabezpečením od externích dodavatelů a zaměstnanců. Předností 

tohoto členění nákladů je průkaznost a jednoznačnost vykázané spotřeby zdrojů podniku a je 

velmi důležité pro základní kontrolu úplnosti účetních informací v daném období. 

Základními nákladovými druhy jsou [4]: 

 spotřeba surovin (materiálu), spotřeba paliv a energie, spotřeba provozních látek, 

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

 mzdové a ostatní náklady (mzdy, platy, provize, sociální a zdravotní pojištění), 

 odpisy (budov, strojů, výrobních zařízení, nástrojů, nehmotného investičního 

majetku), 

 finanční náklady (pojistné, placené úroky, poplatky aj.). 

Duhové třídění nákladů se využívá ve finančním účetnictví, a to při vytváření výkazu zisků a 

ztráty (výsledovky) nebo také v účtové osnově. Avšak druhové členění se nezabývá příčinou 

vynaložení nákladů, a proto nelze bezprostředně kvalifikovat hospodářský výsledek podniku, 

tudíž je nezbytné toto členění kombinovat s dalším členěním nákladů (s členěním účelovým, 

kalkulačním a členěním podle změny nákladů při změně ve využití kapacity).  
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2.2.2. Účelové členění nákladů 

Toto členění zobrazuje náklady dle účelu, k němuž byly vynaloženy. Účelové členění nákladů 

poměřuje skutečnou potřebu nákladové složky, která je základen stanovení racionálního 

nákladového úkolu. Cílem je zjistit, zda se náklady v podniku spoří nebo překračují. Tento 

vztah nákladů lze charakterizovat na různých úrovních podrobnosti. Aby se určil vztah 

jednotlivých nákladových položek k podnikovým výkonům a jejich efektivnosti, používá se 

tedy několik odlišných členění. 

Účelově členění nákladů dělíme na [9]: 

a) Dle vztahu k procesu, činnostem a aktivitám: 

 technologické náklady, 

 náklady na obsluhu řízení. 

b) Dle způsobu kontroly hospodárnosti 

 jednicové náklady, 

 režijní náklady. 

Členění nákladů dle vztahu k procesu, činnostem a aktivitám 

Prvním krokem v podrobném účelovém členění jsou náklady dle vztahu k procesu, činnostem 

a aktivitám, což jsou náklady technologické a náklady na obsluhu zajištění a řízení výroby. 

Rozdělují se podle základního vztahu k činnosti, aktivitě či operaci, a zda je náklad vyroben 

vlastními výkony. Toto rozdělení je velice důležité z hlediska řízení nákladů, jelikož náklady 

technologické se mění podle jiných ukazatelů než náklady na obsluhu řízení [5]. 

Technologické náklady  

Technické náklady jsou náklady vyvolané určitou technologií dané činnosti, operace nebo 

aktivity (tj. v procesu přeměny ekonomických zdrojů). Ve výrobě jsou technické náklady 

řízeny technicko-hospodářskými normami. Příkladem může být spotřeba plechu určitě jakosti 

v automobilovém závodě pro konkrétní díl automobilu. 

Náklady na obsluhu, zajištění a řízení výroby 

Náklady na obsluhu, zajištění a řízení výroby slouží k zajištění doprovodných činností 

technologické operace. Položky těchto nákladů jsou řízeny limity a normativy, jejich 

souhrnnými rozpočty. Příkladem mohou být náklady na osvětlení a vytápění výrobní haly, 

ochranu majetku podniku, vyplacení mezd všech zaměstnanců. Tyto náklady zajišťují 
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základní podmínky pro průběh procesů, útvarů a činností, a nezávisí na konkrétních výkonech 

procesu. 

Členění nákladů dle způsobu kontroly hospodárnosti 

Náklady dle způsobu kontroly hospodárnosti, tj. náklady jednicové a režijní, jsou z pohledu 

k jednotlivým výkonům podrobnějším členěním nákladů technologických a nákladů na 

obsluhu, zajištění a řízení výroby. V procesu rozhodování je často potřebné vyjádřit náklady 

k určitému výkonu či jednici, které jsou také důležité pro stanovení kalkulací podniku. 

Jednicové náklady 

Jednicové náklady jsou částečně technologickými náklady, které jsou vykazovány 

v konkrétních položkách. Jsou přiřaditelné přímo ke každé jednotce výkonu. Mezi jednicové 

náklady patří jednicový materiál, jednicové mzdy, zvláštní jednicové náklady (náklady na 

licence, patenty vztažené na jednotku výroby atd.). Jednicové náklady jsou takové náklady, 

které jsou vyvolány konkrétním druhem výkonu i jeho jednotkou (t, ks, kg, m
3
 apod.). 

Příkladem může být například spotřeba materiálu, která se stává součástí výrobku (spotřeba 

plechu na výrobu automobilu).  

Režijní náklady 

Režijní náklady zahrnují takové technologické náklady, které nemají vztah k jednotce dílčího 

či finálního výkonu. S technologickým procesem souvisí jako s celkem a zahrnují tudíž 

náklady na obsluhu, zajištění a řízení výroby. Kontrola těchto nákladů je mnohem obtížnější 

než kontrola nákladů jednicových. Rozpočet je základním hodnotovým informačním 

nástrojem řízení těchto nákladů.  

Rozdělení režijních nákladů [7]: 

 materiálová (zásobovací, nákupní) režie, 

 výrobní režie, 

 prodejní (odbytová) režie, 

 správní režie. 

2.2.3. Kalkulační členění nákladů – dle vztahu k výkonu 

Zvláštním druhem účelového členění nákladů je členění kalkulační. Kalkulační členění 

nákladů neboli členění dle vztahu k výkonu zobrazuje, na které výrobky a služby byly 
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náklady vynaloženy. A hlavním cílem je zjistit výši nákladů, připadajících na určitý výkon, tj. 

na určitý výrobek, službu či práci, a to na jejich kalkulační jednici (např. ks, t, kg). Určení 

těchto nákladů patří k nejsložitějším, jelikož vychází ze složitosti výrobního procesu [6]. 

Toto kalkulační členění nákladů (viz Obr. 2) zobrazuje členění z hlediska jejich vztahu 

k výkonům. 

Obr. 2 Členění nákladů z hlediska jejich vztahu k výkonům [6] 

Přímé náklady 

Přímé náklady lze přiřadit k jednotlivým druhům výkonů. Mezi přímé náklady se řadí veškeré 

jednicové náklady, které jsou vyvolány nejen určitým druhem výkonu, ale také přímo jeho 

jednotkou. Příkladem přímých režijních nákladů mohou být náklady na lisovací modely nebo 

odpisy speciálních nástrojů a přípravků určené na výrobu konkrétních výrobků. V případě 

zakázkové výroby jsou přímými náklady jakékoliv náklady, které lze k této zakázce přímo 

přiřadit (zúčtovat). 

Nepřímé náklady 

Nepřímé náklady se přiřazují k více druhům výrobků a zajišťují výrobu v podniku jako celku. 

Jsou to takové náklady, které nelze přímo zjistit na kalkulační jednici (výkon) nebo by jejich 

zjišťování bylo velice nehospodárné. Příkladem nepřímého nákladů mohou být náklady na 

osvětlení výrobní haly, kde se karoserie vyrábí. Výše těchto nákladů nelze zjistit na jednu 

karoserii, jelikož je v hale vyráběno více druhů karoserii.  

Členění nákladů na jednicové a režijní, přímé a nepřímé jsou důležité pro tvorbu kalkulací 

podniku. V podnicích bývá struktura těchto nákladů odlišná a vykazuje se pomocí tzv. 

kalkulačního vzorce.  
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Kalkulační vzorec je často spojován s tzv. typovým kalkulačním vzorcem, který byl 

standardizován před rokem 1990 a rozporně s teorií rozděloval náklady na přímé a režijní. 

Typový kalkulační vzorec [6]: 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní (provozní) režie 

1. – 5. Vlastní náklady výroby: 

5. Správní režie 

 

6. Odbytové náklady 

1. – 6. Úplné vlastní náklady výkonu: 

7. Zisk 

1. – 7. CENA VÝKONU 

Přímý materiál 

V této položce jsou zobrazeny náklady na suroviny, základní materiál, polotovary, pomocný i 

ostatní materiál, jejichž spotřebu lze přímo stanovit na kalkulační jednici [8].  

Přímé mzdy 

Do této položky jsou zahrnovány mzdy, které lze stanovit přímo na kalkulační jednici. 

Většinou se jedná o mzdy výrobních dělníků (úkolové i časové) včetně příplatků a doplatků 

ke mzdám a prémií a odměn zahrnovaných do nákladů. 

Ostatní přímé náklady 

Tato položka vykazuje náklady, které souvisí s výrobním procesem a které lze hospodárně 

přiřazovat přímo jednotlivým kalkulačním jednicím. Patří zde např. spotřeba technologického 

paliva a energie, odpisy speciálních nástrojů a přípravků, pojistné na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění k přímým mzdám hrazené zaměstnavatelem. 

Výrobní režie 

V této položce jsou zahrnovány náklady, související s řízením a obsluhou výrobního procesu, 

které nelze zjišťovat (stanovit) přímo na kalkulační jednici. Příkladem takových nákladů 
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může být např. spotřeba režijního materiálu, paliv a energií (vytápění, osvětlení), režijní 

mzdy, odpisy dlouhodobého majetku. 

Správní režie 

Položka zahrnuje všechny náklady, související s řízením a správou podniku [8]. 

Odbytové náklady 

Náklady spojené s odbytovou (prodejní) činností jsou zobrazeny v této kalkulační položce. 

Jsou to hlavně náklady střediska (středisek) zajišťujících prodejní činnost [8]. 

Dynamický kalkulační vzorec [6]: 

1.  Jednicové náklady (variabilní) 

Přímé náklady celkem: 

2. Výrobní režie  - variabilní 

    - fixní 

Náklady výroby: 

3. Prodejní režie  - variabilní 

    - fixní 

Náklady výkonu: 

4. Správní režie 

ŮPLNÉ NÁKLADY VÝKONU 

V současné době by se měl pro kalkulace opakované výroby používat tzv. Dynamický 

kalkulační vzorec. Dynamický kalkulační vzorec rozděluje kalkulační položky na variabilní a 

fixní a udává informace, jak budou náklady v jednotlivých fázích ovlivněny změny v objemu 

prováděných výkonů. 

2.2.4. Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik 

Hlavní roli v řízení efektivnosti a hospodárnosti podniku nehraje pouze příčinný (účelový) 

vztah nákladů s činností, které vyvolaly jejich vznik. Důležitý je také vnitropodnikový útvar, 

v němž operace probíhá a jeho pracovníci odpovídají za správné využití či zhodnocení 

nákladů.  
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Odpovědnostní středisko  

Pojmově se odpovědnostní střediska vymezují jako vnitropodnikové útvary, kterým jsou 

náklady přiřazovány do jejich odpovědnosti. Pojem „odpovědnostní středisko“ bezprostředně 

souvisí s ekonomickou strukturou podniku, která dále navazuje na organizační strukturu 

podniku. Organizační struktura podniku má za úkol vytýčit oblasti a úrovně pravomocí a 

odpovědnosti vedoucích pracovníků útvarů v jejich věcné podobě. To znamená, jaké 

pravomoci má pracovník, za co je zodpovědný a o čem smí rozhodovat. Vymezení úrovně 

vnitropodnikových útvarů, jejichž řízení je založeno na posouzení hodnotových výsledků je 

cílem ekonomické struktury podniku. To znamená, že na dané úrovni je pro řízení pracovníků 

význačná taková úroveň pravomoci a odpovědnosti, která udává možnost je řídit a utvářet 

podmínky k stimulaci na úrovni vnitropodnikového hospodářského výsledku, výnosů, 

nákladů a jejich kritérií vyjádřených hodnotově [6].  

Rozdělení základních typů odpovědnostních středisek [6]:  

 nákladové, 

 ziskové, 

 rentabilitní, 

 investiční, 

 výnosové, 

 výdajové. 

Tyto odpovědností střediska se rozlišují podle úrovně pravomoci a odpovědnosti za 

hodnotově vyjádřené výsledky. 

K řízení odpovědnostních středisek je nutné zajištění informací, kterých docílíme rozdělením 

nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik. K tomuto je potřeba navázat 

způsobem spojení, který umožňuje zobrazit spojené vazby mezi útvary. Spojení mezi 

jednotlivými odpovědnostními středisky vzniká pomocí systému vazeb [6].  

Základní předpoklady spojení odpovědnostních středisek [6]: 

 vymezení činnosti jednotlivých odpovědnostních středisek tak, aby bylo možno 

vyjádřit a měřit jejich náklady, 

 rozlišování dílčích výkonů, které tyto útvary předávají jiným vnitropodnikovým 

útvarům,  
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 ocenění těchto výkonů pomocí tzv. předacích (vnitropodnikových) cen. 

Za náklady odpovědnostních středisek jsou považovány takové náklady, vznikající z hlediska 

zdroje, který poskytuje výrobky, práce nebo služby, čili náklady prvotní a druhotné (viz Obr. 

3). 

Obr. 3 Členění nákladů z hlediska zdroje poskytující výrobky, práce nebo služby [6] 

Externí (prvotní) náklady 

Tyto náklady vznikají spotřebou ekonomických zdrojů z externího okolí, tudíž v účetní 

jednotce vznikly poprvé. Jsou považovány za prvotní a jedná se o náklady např. za služby, 

pořízení materiálu apod., které jsou dále zprostředkovávány v odpovědnostních střediscích. 

Interní (druhotné) náklady 

Za náklady interní jsou označovány takové náklady, které vznikají odebírajícímu středisku a 

jejich výše je stanovena množstvím dílčích výkonů a jejich vnitropodnikovým oceněním. Jde 

o náklady druhotné, které se z pohledu podniku jako celku projevují na vstupu podruhé. 

Poprvé se projevily ve středisku, které daný výkon provedly [6]. 

2.2.5. Členění nákladů z hlediska potřeb rozhodování 

Náklady, které se člení z hlediska potřeb rozhodování, jsou v podnikání důležité zejména pro 

zhodnocení budoucích variant. V manažerském účetnictví je toto členění nákladů orientováno 

na informace pro proces rozhodování. 

Rozdělení nákladů z hlediska potřeb rozhodování [6]: 

 relevantní a irelevantní náklady,  

 oportunitní náklady, 

 náklady vázané k rozhodnutí. 
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Relevantní náklady 

Relevantní náklady odrážejí složitost daného rozhodnutí. Vyjadřují také podmínky věcné 

(použití technologie, techniky apod.), tak i způsoby oceňování (očekávané náklady pořízení, 

náklady provozu, prodejní ceny apod.), které nabývají platnosti v době uskutečnění daného 

rozhodnutí. Do daných aktivit podniku musí jednotlivé varianty rozhodování přinést změnu, 

která se musí lišit od současného stavu. Informace o relevantních nákladech mají tedy pro 

rozhodování smysl pouze tehdy, jestli představují změnu.  

Neobvyklým druhem relevantních nákladů jsou rozdílové (přímé) náklady, které vyjadřují 

rozdíl nákladů před uvažovanou změnou a po změně. 

Hlavní typy relevantních nákladů [6]: 

 Imputované náklady, které v širších souvislostech ovlivňují výsledky podniku. 

Příkladem mohou být daňové důsledky uvedeného rozhodnutí, což může být zvýšená 

daň z příjmu. 

 Odložené náklady, které zobrazují těžce vyčíslitelné důsledky rozhodnutí ovlivňující 

podnikovou činnost v dlouhodobém horizontu. Příkladem odloženého nákladu je 

spekulace o reakcích zákazníků na rozhodnutí podniku, které se týká zmenšení 

sortimentu o produkty, které přinášejí nižší efekty. 

Irelevantní náklady 

Irelevantní náklady (nevhodné) se při různých variantách řešení změn v organizaci nebo 

výrobě podniku nemění. Irelevantnost nákladů v některých případech vyplývá z jejich 

podstaty. 

Irelevantní náklady mohou být ve své podstatě [11]: 

 objektivně ovlivnitelné, 

 objektivně neovlivnitelné. 

Objektivně ovlivnitelné  

Jsou náklady, které mohou být v rámci variantních rozhodnutí změněny. Může se jednat 

například o mzdové náklady při koupi nového stroje, kdy můžeme předpokládat, že nový stroj 

bude potřebovat lidskou obsluhu, ale podnik využije stávajícího zaměstnance, který nebyl 

doposud plně využit. 
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Objektivně neovlivnitelné 

Jsou takové náklady, které nemůže dané variantní rozhodnutí ovlivnit. Například fixní 

náklady v podobě odpisů budov, které žádné rozhodnutí v oblasti změn nemůže ovlivnit. 

Oportunitní náklady 

Oportunitní náklady jsou založeny na tom, že konkrétní spotřeba ekonomického zdroje za 

účelem jeho zhodnocení v jedné podnikatelské činnosti znemožňuje jeho využití jiným 

možným způsobem. Omezenost ekonomických zdrojů dovoluje uskutečnit pouze některé 

z nich. Aby byly přijaty možnosti s nejvyšším efektem, musí odmítnuté alternativy přinášet 

prospěch nižší [6]. 

Oportunitní náklady jsou vyjadřovány jako „ušlé výnosy“, o které se podnik připravuje tím, 

že určitou možnost dalšího vývoje neuskuteční. Naopak oportunitní výnosy představují 

náklady, kterým se podnikatelský subjekt vyhýbá, protože určitou alternativu dalšího vývoje 

neprovede. 

Využití oportunitních nákladů a výnosů je v praxi velice rozsáhlé. Uplatňují se například při 

rozhodnutích, kdy je podnik omezen ve zdrojích své činnosti (kapacitou strojního zařízení). 

Náklady vázané k rozhodnutí 

Náklady vázané k rozhodnutí jsou nejobecnější strategicky využívanou kategorií nákladů. 

Tyto náklady vzniknou v budoucnu na základě současných rozhodnutí.  O vázaných 

nákladech se hovoří zejména v souvislosti s vývojem a technologickým, konstrukčním 

řešením výrobků, které zásadním způsobem vymezují budoucí úroveň nákladů při jejich 

výrobě [12].  

Zkušenostní průzkumy uvádějí, že [6]: 

 úroveň nákladů vázaných na řešení výrobků v přípravné a vývojové části činí 80-85% 

celkových nákladů, které jsou vynaloženy za dobu jeho životnosti v souvislosti s jeho 

produktem, 

 účinně vynaložené náklady ve fázi přípravy a vývoje výrobků se mohou až 

desetinásobně obnovovat za dobu životnosti produktu.  

 

Zvýšený důraz na vyhodnocování přínosů z vývojových a předvýrobních aktivit je 

nejvýznamnějším přínosem této kategorie. (viz Obr. 4) 
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Obr. 4 Vzájemný vztah nákladů vázaných k rozhodnutí a nákladů vynaložených [10] 
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3. VARIABILNÍ A FIXNÍ NÁKLADY, BOD ZVRATU 

Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů je nejdůležitějším členěním z pohledu 

řízení podniku, které na počátku 20. století ovlivnilo rozvoj manažerského účetnictví.  

Základem členění těchto nákladů jsou dvě skupiny, a to náklady [6]: 

 Variabilní náklady,  

 Fixní náklady. 

Rozdělení nákladů na variabilní a fixní je důležité i z hlediska řízení zisku podniku. 

Umožňuje rozhodovat o variantách činností, optimalizovat jejich strukturu a analyzovat vliv 

změn v objemu a sortimentu výkonů na vývoj zisku. 

3.1. Variabilní náklady 

Variabilní náklady se v souvislosti se změnami objemu výkonů mění ve své absolutní 

hodnotě, zvyšují se při zvýšení objemu výkonů a snižují se při poklesu objemu výkonů, tudíž 

jsou závislé na změnách jejich objemu. Za náklady variabilní jsou považovány takové 

náklady, které souvisí s uskutečněním jednoho výkonu. Pro uskutečnění dalšího výkonu je 

potřeba tyto náklady znovu vynaložit [5]. Nejčastější položkou jsou většinou spotřeba 

základního materiálu, spotřeba energie na pohon výrobního zařízení, mzdové náklady 

pracovníků a náklady na dopravu. Pro uskutečnění určitého objemu výkonu je potřeba 

opakovaně vynakládat řadu dalších nákladů (např. spotřeba olejů k údržbě výrobního 

zařízení). Proto i náklady, které jsou vyvolány určitým objemem výkonů, patří mezi 

variabilní. Celková výše těchto nákladů je ovlivňována jejich objemem a strukturou. 

Vyjadřují, jak velké množství nákladů je nutné vynaložit, aby byl uskutečněn požadovaný 

objem výkonů.  

3.1.1. Proporcionální variabilní náklady 

Proporcionální náklady jsou nejjednodušeji kvantifikovatelnou částí variabilních nákladů a při 

jejich řízení se předpokládá, že jsou vyvolány jednotkou výkonu. Náklady, které připadají na 

vyvolanou jednotku výkonu, jsou konstantní, a jejich celkový objem přímo úměrně roste 

počtu výkonů [6]. Příkladem těchto nákladů jsou všechny jednicové náklady a část režie, 
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kterou ovlivňuje stupeň využití kapacity (např. část nákladů na opravy automobilů, vyvolaná 

ujetými kilometry). 

3.1.2. Podproporcionální (degresivní) variabilní náklady 

Podproporcionální nákladové složky rostou pomaleji než objem prováděných výkonů, tudíž 

jejich průměrný podíl na jednotku produkce klesá (má degresivní charakter). Tento druh 

variabilních nákladů je v praxi poměrně častým [6]. Například to mohou být náklady na 

údržbu a opravy strojního zařízení, které je sledované ve vztahu k počtu na něm vyrobených 

výrobků. Dalším příkladem těchto nákladů může být také spotřeba elektrické energie, která 

zahrnuje tzv. paušál a hodinovou spotřební sazbu.  

3.1.3. Nadproporcionální variabilní náklady 

U nadproporcionálních nákladů rostou vyjádřené náklady rychleji než objem výkonů, a jejich 

vznik není tak častý. Tyto náklady vyvolávají dojem nehospodárnosti podniku, která poté 

snižuje i její celkovou efektivnost. Rychlejším růstem těchto nákladů může být zabráněno 

snížení efektivnosti a ztrátám podniku [6]. Příkladem nadproporcionálních nákladů je nárůst 

mzdových nákladů přesčasovou prací při zajišťování zvýšeného objemu výkonů nebo 

narůstající spotřeba pohonných hmot při zvýšení rychlosti, tudíž snížení času dopravního 

výkonu.  

Obr. 5 Průběh celkových variabilních nákladů [6] 
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Na Obr. 5 je znázorněn vzájemný vztah proporcionálních, podproporcionálních a 

nadproporcionálních variabilních nákladů. 

3.2. Fixní náklady 

Fixní neboli stálé náklady zůstávají neměnné při různých formách objemu výkonu za určité 

časové období, tudíž nejsou na změnách objemu výkonů závislé. Fixní náklady jsou 

projevovány jako stálá vytvořená výrobní kapacita, která se podílí na výrobním procesu. Ke 

změně fixních nákladů může docházet pouze skokově při zvýšení nebo snížení výrobních 

kapacit (viz Obr. 6). 

Obr. 6 Průběh fixních nákladů a jejich změna skokem [5] 

Tyto náklady se také nazývají potencionální, protože zajišťují podmínky pro činnost v určitém 

rozsahu a jsou vždy vynakládané jednorázově na určité časové období. Objem výkonů, který 

je možné vytvořit s fixními náklady je limitován jejich kapacitou. Za fixní náklady jsou 

nejčastěji považovány odpisy hmotného a nehmotného majetku, mzdy režijních pracovníků, 

nájem, náklady na vytápění a osvětlení prostor. [5] 

3.2.1. Umrtvené (utopené) fixní náklady 

Umrtvené (utopené) fixní náklady jsou charakterizovány tím, že jsou vynakládány před 

zahájením podnikatelského procesu [6]. Například realizace důležitých investičních 

rozhodnutí podniku (pořízení budovy, strojního zařízení). Celkovou výši těchto nákladů nelze 

v průběhu podnikatelského procesu ovlivnit ani omezením jeho intenzity. Snížení těchto 
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nákladů lze docílit pouze opačným (zvratným) investičním rozhodnutím, jako je například 

prodej budovy, strojního zařízení.  

3.2.2. Vyhnutelné fixní náklady 

Vyhnutelné náklady nejsou na rozdíl od umrtvených nákladů spojeny s investičním 

rozhodnutím, ale s využitím vytvořených kapacitních podmínek podnikatelského procesu. 

Tyto náklady lze při důrazném snížení kapacity omezit. Vyhnutelné náklady se většinou 

projevují tím, že jsou více časově spojeny s výdaji nutnými na jejich úhradu [6]. Příkladem 

těchto nákladů jsou například časové mzdy mistrů a náklady na vytápění hal. 

Obě skupiny fixních nákladů se v určitém intervalu využité kapacity nemění, což vede 

k požadavkům maximálně využít danou kapacitu. Čím větší je objem provedených výkonů na 

této kapacitě, tím rychleji bude podíl fixních nákladů na jednotku výkonu klesat. 

3.2.3. Využité a nevyužité fixní náklady 

Důležitou vlastností fixních nákladů je vazba na kapacitu, která zobrazuje maximální objem 

výkonů. Tento objem je možné vytvořit v určitém časovém intervalu a při dané výši fixních 

nákladů. Využité a nevyužité fixní náklady zabezpečují danou kapacitu. Náklady odpovídající 

skutečnému využití kapacity nazýváme využité. Nevyužité fixní náklady zobrazují podíl 

fixních nákladů, které se vztahují k nevyužité kapacitě [5]. Fixní náklady jsou nedělitelné a je 

nemožné přizpůsobovat jejich výši skutečnému objemu výkonů, proto je rozdělení těchto 

nákladů na využité a nevyužité pouze modelové. Významným faktorem tohoto rozdělení je 

řízení nákladů a zisků, které poskytuje informace o využívání potencionálních zdrojů 

podniku. Využití kapacity je důležité pro řízení výtěžnosti formy hospodárnosti nákladů.  

3.3. Metody zjišťování variabilních a fixních nákladů 

Jestliže známe variabilní a fixní náklady podniku, můžeme sestavit nákladovou funkci, která 

zachycuje matematickou formou vztah nákladů a objemu výroby. Pro spolehlivější předvídání 

budoucnosti podniku je důležité mít co nejkvalitněji rozděleny celkové náklady na variabilní a 

fixní, které se v praxi třídí za pomocí různých metod. 
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3.3.1. Rozlišení variabilních a fixních nákladů pomocí klasifikační analýzy 

První metodou je klasifikační analýza, kdy se roztřídí jednotlivé nákladové položky na 

variabilní a fixní podle toho, zda se se změnami objemu produkce mění nebo nemění. 

Nejvýhodnější je roztřídění variabilních a fixních nákladů v nákladovém účetnictví. U 

podniků v různých odvětvích a podniků téhož oboru se bude zařazení některých druhů 

nákladů odlišovat. Tuto klasifikaci by měl provádět pracovník, který velmi dobře zná oblast 

podnikové ekonomiky. Mezi fixní náklady řadíme náklady, o kterých lze říct, že bez ohledu 

na druh produkce a vyráběné objemy nemění svou výši. Nejčastějšími příklady takových 

nákladů jsou např. nájemné, odpisy, pojistné, energie, palivo, část nákladů na spotřebovaný 

materiál a část mzdových nákladů. Mezi variabilní náklady řadíme náklady, které závisí na 

změnách objemu výroby např. jednicový materiál, jednicové mzdy. Při třídění se tudíž často 

vychází z toho, že jednicové náklady jsou řazeny mezi variabilní a do nákladů fixních, pak 

správní režie podniku. Odborná literatura podnikům doporučuje, aby vedly v účetnictví 

odděleně účty variabilních a fixních nákladů [4].  

3.3.2. Definování variabilních a fixních nákladů metodou dvou období 

Metodou dvou období se zjišťují variabilní a fixní náklady pomocí odhadu, tudíž je tento 

způsob zjišťování nákladů nejméně přesný. Tato metoda se používá většinou k prvnímu 

orientačnímu zjištění vývoje nákladů podniku. Princip této metody spočívá v tom, že se 

vyberou dva měsíce (období). První období s největším objemem výroby uvedeno ve vzorci 

(1), a druhé s nejmenším objemem výroby uvedeno ve vzorci (2). Mělo by se jednat o období 

z normálního vývoje, ne o mimořádné (např. měsíc, ve kterém došlo k poruše zařízení) [14]. 

CN1 =  FN + vj ∙ Q1                                        (1) 

CN2 = FN + vj ∙ Q2                               (2) 

kde:  

CN1 – celkové náklady v 1. období  

CN2 – celkové náklady v 2. období  

Q1 – objem produkce v 1. období  

Q2 – objem produkce v 2. období  

FN – fixní náklady  

vj – variabilní náklady na jednotku produkce 
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Přepokládá se že fixní náklady v obou obdobích nezměnily svou hodnotu, a po upravení 

rovnic (1), (2) dostaneme rovnici (3), (4):  

𝑣𝑗 =  
𝐶𝑁1−𝐶𝑁2

𝑄2− 𝑄1
                                 (3) 

𝐹𝑁 =  𝐶𝑁1 −  𝑣𝑗 ∙  𝑄1                            (4) 

3.3.3. Stanovení variabilních a fixních nákladů metodou regresivní a korelační analýzy 

V praxi je metoda regresivní a korelační analýzy pro stanovení variabilních a fixních nákladů 

nejspolehlivější. Tato metoda umožňuje stanovit i nelineární nákladové funkce, které jsou 

vhodné pro vývoj případných nadproporcionálních či podproporcionálních nákladů, tudíž u 

těch nákladů, jejichž průběh nelze vyjádřit lineární funkcí [4]. 

K výpočtu parametrů lineární funkce jsou použity vzorce (5), (6): 

𝑏 =
𝑛 Ʃ 𝑋𝑌 −  Ʃ𝑋 Ʃ𝑌 

𝑛 Ʃ  𝑋2 − (Ʃ𝑋)2
                                                                                                                           (5) 

𝑎 = 𝑌 − 𝑏𝑋                                                                                 (6) 

kde: 

X – objem výroby 

Y – náklady 

n – počet sledovaných období 

a – fixní náklady 

b – variabilní náklady připadající na jednu jednotku produkce 

K výčtu korelačního koeficientu je použit vzorec (7): 

𝑟 =
𝑛 Ʃ 𝑋𝑌 −  Ʃ𝑋 Ʃ𝑌

√[{[𝑛 Ʃ  𝑋2 − (Ʃ𝑋)2]  ∙  [𝑛 Ʃ  𝑌2 − (Ʃ𝑌)2]}]
                                                                        (7)    

kde:  

r – korelační koeficient 

Čím více se blíží hodnota 𝑟 jedné, tím lépe vystihuje stanovená přímka vývoj nákladů (viz 

Obr. 6). Velká hodnota koeficientu korelace vykazuje o velké spolehlivosti nákladové funkce. 

V praxi se výpočty aplikují pomocí speciálních softwarů (aplikací). 
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3.4. Bod zvratu 

Bod zvratu je také často nazýván jako mrtvý bod, kritický bod rentability nebo nulový bod. 

Analýza bodu zvratu je typickým nástrojem manažerského účetnictví, při kterém dochází ke 

zkoumání rovnováhy mezi náklady a výnosy podniku. Analýza bodu zvratu je nástrojem 

manažerů pro rozhodování s cílem maximalizace zisku [13]. Výsledkem analýzy by měl být 

znám fakt, při jakém objemu výroby bude mít podnik pokryté variabilní a fixní náklady, aby 

tržby byly rovny nákladům. Tzn., od jakého objemu realizovaných výkonů se začne generovat 

zisk.  

Důležitou veličinou je marže výkonu (mj), která je označována jako krycí příspěvek výkonu 

na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku. Marže výkonu je nejdůležitějším faktem pro řízení 

zisku, a o rozhodování optimalizační struktuře výkonů, které manažerské účetnictví využívá 

[5]. Jedná se o rozdíl mezi prodejní cenou a variabilními náklady na jednotku výkonu.  

Na obrázku 7 můžete vidět průběh vývoje celkové marže v závislosti na objemu výkonů. 

Obr. 7 Vývoj celkové marže v závislosti na objemu výkonů [5] 

 Z celkové marže (ze součtu marží všech realizovaných výkonů) se uhradí fixní náklady až do 

bodu zvratu a poté se generuje zisk. Průběh graficky vyobrazené analýzy bodu zvratu 

společně s krycím příspěvkem je uveden na obrázku 8. 

 

 



22 

 

Obr. 8 Grafická analýza bodu zvratu a zisku, ztráty [6] 

kde: 

T – výnosy z prodeje (Kč) 

N – celkové náklady (Kč) 

VN – variabilní náklady (Kč) 

FN – fixní náklady (Kč) 

Q1 – objem prodaných výkonů, zajišťující dosažení bodu zvratu 

Q2 – objem prodaných výkonů, zajišťující dosažení žádoucí výše zisku 

Q – objem výkonů 

Při objemu prodaných výkonů v bodě nula vzniká ztráta ve výši fixních nákladů, která 

postupně klesá až k bodu zvratu. V bodě zvratu (QKRIT) je zisk roven nule a tržby se rovnají 

celkovým nákladům, tudíž zisk vzniká od tohoto objemu výkonů (viz rovnice 8).  

𝑄𝐾𝑅𝐼𝑇 =  
𝐹𝑁

𝑝− 𝑣𝑛
              (8) 

kde: 

QKRIT  – objem prodaných výkonů, zajišťující dosažení bodu zvratu 

FN – fixní náklady (Kč) 

p – prodejní cena (Kč) 

vn – jednotkové variabilní náklady (Kč) 

S použitím analýzy bodu zvratu lze lépe posuzovat možnosti dosažení zisku podniku. Výše 

zisku a jistota, že bude zisk dosažen, jsou důležitými informacemi pro úspěšné vedení firmy. 
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Jednoduchým způsobem lze vypočítat, jaký mají vliv změny prodávaných množství, prodejní 

ceny jakož i variabilní a fixní náklady na výši dosahovaného zisku. 

3.4.1. Příklad analýzy bodu zvratu 

Průměrná cena jedné tuny odlitků je 7550 Kč, čtvrtletní fixní náklady jsou 1 280 000 Kč, 

variabilní náklady na jednu tunu jsou 5210 Kč. 

Výpočet kritického bodu zvratu, vychází  z rovnice č. 5 pro bod zvratu. 

𝑄𝐾𝑅𝐼𝑇 =  
𝐹𝑁

𝑝− 𝑣𝑛
              

𝑄𝐾𝑅𝐼𝑇 =  
1 280 000

7 550 −  5 210
 

 

𝑄𝐾𝑅𝐼𝑇 = 547 𝑡 

Při dosažení objemu výroby 547 tun za čtvrtletí se tržby rovnají celkovým nákladům a 

podniku od tohoto objemu výroby začne generovat zisk. 

Slévárenský podnik ale zadal požadavek, že chce dosáhnout v každém čtvrtletí zisku 730 000 

Kč. V tomto případě chce podnik zjistit minimální objem výroby, který pokryje fixní a 

variabilní náklady, a od kterého začne generovat zisk (viz vzorec 9). 

𝑄𝑍𝐼𝑆𝐾 =  
𝐹𝑁+𝑍𝑚𝑖𝑛

𝑝− 𝑣𝑛
                                                                                                              (9) 

kde: 

Q ZISK – objem prodaných výkonů, zajišťující dosažení žádoucí výše zisku (t) 

Z MIN – požadovaná minimální výše zisku (Kč) 

𝑄𝑍𝐼𝑆𝐾 =  
1 280 000 + 730 000

7 550 −  5 210
 

𝑄𝑍𝐼𝑆𝐾 = 859 𝑡                              

Výroba v objemu 859 tun zajistí tvorbu požadovaného čtvrtletního zisku ve výši 730 000 Kč. 
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4. ZHODNOCENÍ MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ KLASIFIKACE NÁKLADŮ 

VE VÝROBNÍM PODNIKU 

Náklady jsou důležitým ukazatelem hospodárnosti a efektivní činnosti výrobního podniku. 

Cílem každého podniku je dosažení co nevětšího zisku a maximalizace tržní hodnoty podniku. 

Zisk lze zvýšit jak nárůstem prodejních cen výrobků, snižováním jednotkových variabilních 

nákladů a snižováním fixních nákladů, tak lze výšením zisku zajistit zvyšováním objemu 

výroby při stávajících fixních nákladech. Pro zajištění těchto možností zvyšování zisku je 

důležitá existence správné klasifikace nákladů a její využívání. 

Klasifikace nákladů slouží jako podklad pro mnohé manažerské činnosti na všech úrovních 

podniku. Znalost členění nákladů umožňuje například analyzovat a hodnotit hospodárnost a 

efektivnost jednotlivých výrobních celků podniku, zjišťovat hospodářský výsledek podniku, 

podávat informace pro řízení podniku a jeho vnitropodnikových útvarů. Klasifikaci nákladů 

lze také využít k zajištění konkurenceschopné úrovně nákladů, tvorbě kalkulací pro cenová 

jednání. Správné členění nákladů rovněž zajišťuje prostor pro vytváření motivačních vazeb 

pracovníků.     

V každém podniku je také velmi důležité rozhodování o jeho budoucím dění, tudíž plánování. 

A právě v oblasti plánování sehrává klasifikace nákladů velmi významnou roli, a to při 

sestavování rozpočtů nákladů a výnosů, a při výpočtu předběžných (plánových) kalkulací 

4.1. Využití členění nákladů na variabilní a fixní při sestavování rozpočtů 

nákladů a výnosů podniku 

Základem řízení nákladů podniku je členění nákladů dle objemu prováděných výkonů, čili 

členění nákladů na variabilní a fixní. Toto členění je důležité pro plánování budoucího vývoje 

nákladů podniku, tudíž i budoucí vývoj podniku jako takového. Toto členění lze také použít 

k řízení zisku, zásob a využití výrobní kapacity, za pomocí analýzy bodu zvratu.  Členění 

nákladů na variabilní a fixní lze velmi účinně využívat při sestavování rozpočtu nákladů a 

výnosů ve výrobním podniku. Tento rozpočet je pak jedním z nástrojů řízení samotných 

nákladů. 

Pro zhodnocení významu členění nákladů na variabilní a fixní při sestavování rozpočtu 

nákladů a výnosů jsem vytvořila příklad v rámci střediska Drátovna fiktivního hutního 

podniku. Rozčleněním nákladů na variabilní a fixní je možné využít pro sestavení ročního 
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rozpočtu nákladů a výnosů střediska Drátovna na rok 2015, který vychází ze skutečností za 1. 

až 10. měsíc roku 2014(viz tab. 1). 

Tab. 1 Roční rozpočet střediska Drátovna na rok 2015 

 

Poznámka: 

V - variabilní náklady 

F - fixní náklady 

Koeficient extrapolace fixních nákladů (12 měsíců/10 měsíců) 1,200 

Koeficient extrapolace variabilních nákladů a výnosů (390 000 t/298 678 t) 1,306 

Výchozí základnou pro rozpočet na rok 2015 bylo skutečné období roku 2014, a to od 1. až 

do 10. měsíce. Proto bylo nutné provést přepočet dle koeficientu extrapolace, u fixních 12 

měsíců dle plánu / 10 měsíců dle skutečnosti (1,200), kterým se násobil každý fixní náklad, 

výsledkem je plánovaná výše nákladu na rok 2015. Jelikož variabilní náklad je závislý na 

změně objemu výroby, koeficient extrapolace se vypočetl jako podíl plánovaného objemu 

Rozpočet střediska Drátovna na rok 2015

Skutečnost 298 678 t  Plán 390 000 t

Účet Název účtu TN

Výchozí základna       

Skutečnost 1.-10. 2014        

(tis. Kč)

Koef.  

extrap.

Přepočtená základna 

Plán 2015                                      

(tis. Kč)

5016001 Kontislitky V 3 314 435 1,306 4 328 652

5016331 Náhradní díly - výrobní zařízení V 1 256 1,306 1 640

5018500 Nafta, oleje, mazadla V 3 445 1,306 4 499

5019100 Technologický šrot V -43 389 1,306 -56 666

5019500 Okuje V -5 054 1,306 -6 601

5026200 Koksový plyn, kyslík V 44 481 1,306 58 092

5027100 El. energie - technologická V 205 987 1,306 269 019

5028100 El. energie - osvětlení F 5 732 1,200 6 878

5028502 Horkovodní topení F 12 887 1,200 15 464

5028930 Zemní plyn - vytápění F 98 1,200 118

5117000 Běžné opravy a udržování budov F 26 400 1,200 31 680

5188300 Silniční doprava V 5 693 1,306 7 435

5188800 Nájemné - skladové prostory F 2 412 1,200 2 894

5216300 Mzdové náklady F 63 357 1,200 76 028

5246100 Sociální pojištění F 15 839 1,200 19 007

5246200 Zdravotní pojištění F 5 702 1,200 6 843

5518200 Odpisy DHM F 30 436 1,200 36 523

5990505 Výrobní režie provozu F 4 208 1,200 5 050

5995101 Zásobovací, odbytová, správní režie F 53 647 1,200 64 376

NÁKLADY CELKEM 3 747 572 4 870 933

6016100 Tržby za výrobky V 3 824 789 1,306 4 995 174

ZISK 77 217 124 241
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výroby a skutečného objemu výroby (390 000 tun / 298 678 tun), což je 1,306. Tímto 

koeficientem se přepočetl každý variabilní náklad, který vycházel ze skutečného období 10 

měsíců a výsledkem je jeho plánovaný náklad na 12 měsíců.  

Roční rozpočet je hlavní výchozí základnou pro zpracování měsíčního rozpočtu nákladů a 

výnosů. 

Tab. 2 Měsíční rozpočet střediska Drátovna na rok 2015 

 

Poznámka: 

V - variabilní náklady 

F - fixní náklady 

S - sezónní náklady 

Koeficient extrapolace fixních nákladů (12 měsíců/10 měsíců) 1,200 

Koeficient extrapolace variabilních nákladů a výnosů (390 000 t/298 678 t) 1,306 

Plánovaný objem výroby na rok 2015 střediska Drátovna je 390 000 tun. Tento objem výroby 

je rozdělen na jednotlivé měsíce a slouží zároveň jako rozvrhová základna pro rozdělení 

variabilních nákladů a výnosů (tržeb) na jednotlivé měsíce (viz tab. 1). Jednotlivé roční 

hodnoty nákladů a tržeb byly na jednotlivé měsíce rozděleny v poměrech hodnot koeficientů 

toho typu nákladů, který je uveden u jednotlivých druhů nákladů a tržeb.  

Rozpočet střediska Drátovna na rok 2015

ROK leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Měsíční objem výroby [t] 390 000 40 000 40 000 40 000 36 000 36 000 25 000 25 000 29 000 31 000 30 000 28 500 29 500

Účet Název účtu TN Náklady [Kč]

5016001 Kontislitky V 4 328 652 443 964 443 964 443 964 399 568 399 568 277 478 277 478 321 874 344 072 332 973 316 325 327 424

5016331 Náhradní díly -výr. zařízení V 1 640 168 168 168 151 151 105 105 122 130 126 120 124

5018300 Nafta, oleje, mazadla V 4 499 461 461 461 415 415 288 288 335 358 346 329 340

5019100 Technologický šrot V -56 666 -5 812 -5 812 -5 812 -5 231 -5 231 -3 632 -3 632 -4 214 -4 504 -4 359 -4 141 -4 286

5019500 Okuje V -6 601 -677 -677 -677 -609 -609 -423 -423 -491 -525 -508 -482 -499

5026200 Koksový plyn, kyslík V 58 092 5 958 5 958 5 958 5 362 5 362 3 724 3 724 4 320 4 618 4 469 4 245 4 394

5027100 El.energie - technologická V 269 019 27 592 27 592 27 592 24 833 24 833 17 245 17 245 20 004 21 384 20 694 19 659 20 349

5028100 El.energie - osvětlení S 6 878 1 146 1 146 573 382 382 191 191 191 382 573 573 1 146

5028502 Horkovodní topení S 15 464 2 577 2 577 1 289 859 859 430 430 430 859 1 289 1 289 2 577

5028930 Zemní plyn - výtápění S 118 20 20 10 7 7 3 3 3 7 10 10 20

5117000 Opravy a udržování budov F 31 680 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640

5188400 Silniční doprava V 7 435 763 763 763 686 686 477 477 553 591 572 543 562

5188800 Nájemné - sk. prostory F 2 894 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241

5216300 Mzdové náklady F 76 028 6 336 6 336 6 336 6 336 6 336 6 336 6 336 6 336 6 336 6 336 6 336 6 336

5246100 Sociální pojištění F 19 007 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584

5248200 Zdravotní pojištění F 6 843 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570

5518200 Odpisy DHM F 36 523 3 044 3 044 3 044 3 044 3 044 3 044 3 044 3 044 3 044 3 044 3 044 3 044

5990505 Výrobní režie provozu F 5 050 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421

5995101
Zásobovací, odbytová, 

správní režie
F 64 376 5 365 5 365 5 365 5 365 5 365 5 365 5 365 5 365 5 365 5 365 5 365 5 365

Náklady celkem 4 870 933 496 361 496 361 494 489 446 624 446 624 316 085 316 085 363 327 387 572 376 385 358 669 372 351

6016100 Tržby za výrobky V 4 995 174 512 326 512 326 512 326 461 093 461 093 320 203 320 203 371 436 397 052 384 244 365 032 377 840

ZISK 124 241 15 964 15 964 17 836 14 469 14 469 4 118 4 118 8 109 9 481 7 859 6 363 5 489
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4.2. Využití členění nákladů na jednicové a režijní při sestavování 

plánových kalkulací výrobků opakované výroby 

4.2.1. Výpočet jednicových kalkulačních položek 

Sestavování plánových kalkulací výrobků má velký význam pro řízení nákladů a výnosů. 

Kalkulace se zpracovávají v návaznosti na podrobnou technologickou a konstrukční přípravu 

výroby výrobků, jejíž součástí je stanovení plánovaných měrných spotřeb (norem) materiálu a 

času potřebných k výrobě jednotlivých výrobků (kalkulačních jednic). Tyto normy vychází 

z navržené technologie a organizace výroby, konstrukčního řešení výrobku. Při výpočtu 

plánových kalkulací se vychází z výpočtu kalkulačních položek jednicových nákladů a 

kalkulačních položek režijních nákladů.  

Plánované měrné spotřeby jednicového materiálu jsou ve výrobních podnicích s opakovanou 

výrobou uvedeny v kusovnících nebo v recepturách, záleží na typu výroby. Pro plánované 

kalkulace je potřeba znát i plánované ceny za jednotku měrné spotřeby, tj. plánovanou cenu 

ke všem položkám v kusovnících a recepturách výrobků, pro které se mají tyto kalkulace 

vypočítat. Pro fiktivní hutní podnik jsem sestavila kalkulaci jednicového materiálu 

(válcovaného drátu Ø 5,5 mm). V recepturách hutních podniků jsou měrné spotřeby materiálů 

(normy) definované v jednotce kg/t. Ceny těchto materiálů jsou pak v kalkulacích hutních 

výrobků uváděny v Kč/tunu.  Proto měrný náklad na spotřebu jednicového nákladu se 

vypočítává jako součin NORMA SPOTŘEBY *CENA/1000. Výpočet je použitý u všech 

kalkulačních položek uvedených v tabulce 3. 

Tab. 3 Kalkulace jednicového materiálu (válcovaného drátu Ø 5,5 mm)  

 

Kalkulace jednicového materiálu (válcovaného drátu Ø 5,5 mm) je vypočtena na 19 058,03 

Kč na 1 tunu materiálu. 

Kalkulace válcovaného 

drátu Ø 5,5 mm

Norma 

spotřeby
Cena

Měrný 

náklad

Název kalkulační položky kg/t Kč/t Kč/t

Kontislitky 1 049,00 18 456,00 19 360,34

Šrot upravený 26,70 -9 643,50 -257,48

Šrot lehký neupravený 3,87 -7 050,00 -27,28

Okuje 13,00 -900,00 -11,70

Jednicový materiál celkem 1 092,57 862,50 19 063,88
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4.2.2. Výpočet režijních kalkulačních položek 

Jednicové náklady se primárně vypočítávají za jednotku kalkulační jednice. Naopak režijní 

náklad je takový náklad, u kterého není primárně známa jeho spotřeba za jednotku, ale pouze 

za celé středisko. Tyto náklady se pak na kalkulační jednice (výrobky) rozvrhují pomocí 

rozvrhových základen (viz tab. 4). 

Pro definování metodiky rozvrhování režijních nákladů v kalkulacích uvádím v tabulce 4 

příklad v rámci fiktivního střediska Drátovna. V rámci tohoto příkladu je hodnota nákladů na 

spotřebu technologické elektrické energie (definována za středisko) rozvržena na jednotlivé 

kalkulační jednice pomocí definovaného koeficientu energetické náročnosti výroby 

jednotlivých kalkulačních jednic (výrobků). 

 

Tab. 4 Rozvržení režijních nákladů (energii technologickou) na výrobky 

 

Výpočty hodnot z tab. 4: 

Přepočtená výroba viz vzorec (10) 

𝐷 = 𝐵 ∙ 𝐶                  (10) 

Kalkulační sazba viz vzorec (11) 

𝐸 =  
 Ʃ𝐹

Ʃ𝐷
                                (11) 

Náklad na plánovaný objem výroby viz vzorec (12) 

𝐹 = 𝐵 ∙ C ∙ 𝐸                  (12) 

Z kalkulace střediska Drátovna byla zjištěna sazba na energie na jednu tunu ve výši 404 Kč, 

tudíž je možno provést kontrolní výpočet viz vzorec (13). 

Označení 

sloupců
B C D E F

Kalkulační 

jednice           

(KJ)

Plánovaný 

objem 

výroby            

(t)

Koeficient 

energetické 

náročnosti        

Přepočtená 

výroba             

(t)

Kalkulační 

sazba       

(Kč/t)

Náklad na 

plánovaný 

objem výroby 

(Kč)

Drát Ø  5,5 mm 4 234,00 1,80 7 621,20 334,518064 2 549 429,07

Drát Ø  7,5 mm 415,00 1,60 664,00 334,518064 222 119,99

Drát Ø  9,0 mm 16 879,00 1,20 20 254,80 334,518064 6 775 596,49

Drát Ø 10,0 mm 12 231,00 1,00 12 231,00 334,518064 4 091 490,44

CELKEM 33 759,00 40 771,00 13 638 636,00
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Kontrolní výpočet viz vzorec (13) 

Ʃ𝐹 = 𝐵 ∙ 404                (13) 

Pro výrobní podnik je velmi důležité členění nákladů na variabilní a fixní z hlediska 

sestavování rozpočtů, které určují budoucí vývoj podniku a jsou prostředkem pro manažerské 

rozhodování podniku. Rovněž je důležité, aby podnik využíval členění nákladů na jednicové a 

režijní při sestavování plánových kalkulací. Jednicové náklady se primárně vypočítávají na 

jednotku kalkulační jednice. Režijní náklady jsou primárně definovány za více kalkulačních 

jednic (nejčastěji za středisko) a na jednotlivé kalkulační jednice se musí následně rozvrhnout 

podle alokačního klíče, který může být např. koeficienty nákladové náročnosti výroby 

jednotlivých výrobků.  
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5. ZÁVĚR 

Téma, které jsem řešila v mé bakalářské práci, je klasifikace nákladů a možnosti jejího 

využití ve výrobním podniku. 

Hlavním kritériem vedení výrobního podniku je účinné řízení nákladů, které slouží 

k jejich snižování a potažmo zabezpečuje růst zisku a zajišťuje efektivní chod podniku. Pro 

účinné řízení nákladů je tudíž nezbytná jejich podrobná klasifikace, kterou je možno ve 

výrobním podniku provádět z různých hledisek. 

První bod zadání bakalářské práce, a to klasifikace nákladů v odborné literatuře jsem 

řešila v druhé kapitole. Nejprve byla provedena definice pojmu náklad a jeho pojetí. 

Konkrétně finanční pojetí nákladů a manažerské pojetí nákladů. Následně byly detailně 

rozčleněny náklady z různých hledisek a jejich využití.  Zejména jsem se zabývala klasifikací 

nákladů dle druhu, účelu, kalkulačního členění, podle odpovědnosti za jejich vznik a 

z hlediska potřeb rozhodování.  

Druhý bod zadání, konkrétně náklady variabilní a fixní, následně bod zvratu jsem řešila 

ve třetí kapitole práce. Byly popsány jak samotné variabilní a fixní náklady, tak jejich 

jednotlivé druhy a různé metody, pomocí kterých lze tyto náklady stanovit či rozlišit. 

Konkrétně při stanovení variabilních a fixních nákladů pomocí metody klasifikační, metody 

dvou období nebo metody regresivní a korelační analýzy. V této kapitole byl rovněž objasněn 

bod zvratu. Analýza bodu zvratu využívá členění nákladů na variabilní a fixní, tato analýza 

byla na názorném výpočtu příkladu a možnostech využití této analýzy ve výrobním podniku 

vysvětlena. 

Posledním cílem práce bylo zhodnotit možnosti využití klasifikace nákladů ve výrobním 

podniku, které bylo řešeno ve čtvrté kapitole práce. Zde jsem na příkladech uvedla použití 

klasifikace nákladů při sestavování rozpočtů a výpočtů kalkulací. Rovněž zde definuji 

význam řízení nákladů pro podnik. V rámci konkrétních příkladů v této kapitole uvádím 

praktické použití nejdůležitějších členění nákladů pro výrobní podnik, a to členění na 

variabilní a fixní, jednicové a režijní. U variabilních a fixních nákladů se jedná zejména o 

sestavení ročního rozpočtu výnosů a nákladů, a také měsíčního rozpočtu výnosů a nákladů u 

fiktivního střediska Drátovna, které je součástí výrobního hutního podniku. U členění nákladů 

na jednicové a režijní byly tyto náklady využity pro sestavení plánových kalkulací 

jednicového materiálu a režijních nákladů rozvržením na kalkulační jednice. Jednotlivé 

možnosti využití členění nákladů, které byly aplikovány ve fiktivním výrobním hutním 
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podniku, byly komentovány a zhodnoceny. Tímto bodem byly splněny všechny stanovené 

zásady této bakalářské práce.  
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