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Abstrakt 

 

Bakalářská práce je zaměřená na téma sestavení rozpočtu ve výrobních podnicích. 

V kapitolách jsou popsány výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu, kde se věnuji dílčím 

plánům podniku a zhodnocení současné metodiky sestavování rozpočtů ve výrobních 

podnicích, kde popisuji druhy používaných rozpočtů a způsoby sestavování rozpočtů. Cílem 

této bakalářské práce je navrhnout zpřesnění a zrychlení sestavování rozpočtů ve výrobních 

podnicích. 

 

Klí čová slova: náklady, výnosy, plán, rozpočet, vliv 

 

 

Abstract 

 

The bachelor thesis is to localize on the budgeting in the manufacturing corporations. 

The chapters describe the initial conditions for the preparation of the budget, which is devoted 

to individual corporations and appreciation of the current budgeting method of manufacturing 

companies, where I describe the types of budgets and budgeting methods. The goal of this 

thesis is to propose a more accurate and faster budgeting at the manufacturing corporations. 
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1 Úvod 

Rozvojem lidského poznání a rozvojem vědy se stává lidské jednání stále sofistikovanější. 

Zdálo by se, že lidské rozhodování v řízení podniků je čím dál více jistější a méně rizikovější. 

Opak je bohužel pravdou, v důsledku nových a někdy těžko identifikovatelných faktorů, platí 

více než v minulosti, že výsledek je nejistý. Tato skutečnost je především patrná v řízení 

podniků a především v jejich rozhodovacím procesu, protože aby bylo řízení podniku kvalitní a 

na nejvyšší úrovni, potřebuje management podniku stále dokonalejší nástroje řízení a 

strategického plánování. Kvalita těchto nástrojů předurčuje i kvalitní výsledky. 

Sestavení rozpočtů a proces plánování ve výrobních podnicích je základem pro plnění 

podnikových cílů a setkáme se s ním na každé úrovni podnikového řízení. Vzhledem k 

neustále se zvyšující konkurenci vyžadují akcionáři a investoři neustálé zkvalitňování kritérií 

pro ocenění ekonomické hodnoty podniku. Podnikový manažeři jsou stále častěji nuceni 

prezentovat nejen současnou, ale i budoucí finanční situaci podniku.  

Existuje mnoho příčin nenaplnění podnikových cílů, příkladem mohu uvést nestálé tržní 

prostředí, zvyšujíce se konkurenci a technologie výroby, ale také i neefektivní procesy 

v oblasti rozpočtování a prognóz podniku. Plánování a sestavování rozpočtů ve výrobních 

podnicích pomáhá rozpoznat důležité faktory pro strategické rozhodování a tím podniku 

zachovat finanční „zdraví“. 

Bohužel, oblast plánování a rozpočtování se dostala po roce 1989 v prvních deseti 

letech do pozadí a až v posledních několika letech nastává doba, kdy se výrobní podniky vrací 

zpět k základním aspektům ve správném ekonomickém řízení podniku, a to k plánování, 

rozpočtování a následné kontrole dosahovaných podnikových výsledků.  

Dobře sestavený plán, který reflektuje firemní realitu, vymezuje rámec úspěšného 

fungování podniku, proto bude tato bakalářská práce zaměřena na výchozí podmínky 

sestavení rozpočtu, dále na zhodnocení současné metodiky sestavování rozpočtů ve výrobních 

podnicích. Cílem této bakalářské práce je navrhnout zpřesnění a zrychlení sestavování 

rozpočtů ve výrobních podnicích.  
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2 Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu 

V této kapitole budou často zmíněny pojmy náklady, výdaje, výnosy a příjmy. Uvedu proto 

podle Němce [1] základní rozdíly mezi těmito pojmy: 

Náklady představují hodnotu spotřebovaných výrobních činitelů, kdežto výdaje souvisejí 

s peněžním tokem. [1] 

Výnosy jsou všechny v daném období zaúčtované výkony, a naproti tomu příjmy  jsou 

skutečně přijaté peníze (na účet i v hotovosti). [1] 

2.1  Náklady 

Nejdůležitější pojem pro sestavení rozpočtu podniku jsou náklady. Jak již bylo výše uvedeno, 

náklady představují hodnotu spotřebovaných výrobních činitelů a existuje mnoho hledisek, 

jak by se náklady daly zařadit do různých skupin. Skupina autorů Král a Šoljaková [2] uvádí 

pět hledisek členění nákladů: 

2.1.1  Druhové členění nákladů   

Druhové náklady vstupují do procesu podniku z vnějšího okolí a projevují se v prvotní 

podobě jednotlivých druhů. Podle finančního účetnictví do této skupiny spadají účty účtové 

třídy číslo pět.  Za základní druhové náklady se považují:  

 

• Spotřeba materiálu 

• Spotřeba a použití externích prací a služeb 

• Mzdové a ostatní osobní náklady 

• Odpisy dlouhodobého majetku 

 

Druhové členění nákladů by mělo dát podniku odpovědi na otázky, kdy, jak a od koho 

musí podnik zajistit materiál, energii, ostatní externí výkony a další ekonomické zdroje.  
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2.1.2  Účelové členění nákladů  

Účelové členění nákladů je jednou z nejdůležitějších skupin založené na kontrole 

hospodárnosti, do této skupiny spadají: 

 

• Technologické Náklady 

• Náklady na obsluhu a řízení 

• Jednicové náklady 

• Režijní náklady 

 

Technologické náklady jsou bezprostředně vyvolány „technologií“ dané činnosti, 

aktivity nebo operace, jejich nejjednodušším příkladem může být spotřeba papíru určité 

kvality v hlavní tiskařské výrobě apod. Náklady na obsluhu a řízení, jsou náklady, které byly 

vynaloženy za účelem vytvoření, zajištění a udržení podmínek racionálního průběhu dané 

činnosti (aktivity, operace).     

Jednicové náklady souvisejí nejen s technologickým procesem, ale přímo s jednotkou 

dílčího výkonu a stanoví se tedy poměrně snadno: příslušná norma se vynásobí buď 

skutečným, nebo předem stanoveným počtem provedených dílčích výkonů, například počtem 

vytištěných knih. Základním informačním nástrojem jejich řízení je kalkulace. Naopak výše 

nákladů, která souvisí s technologickým procesem jako celkem, neroste přímo úměrně 

s množstvím provedených výkonů. Tyto náklady se označují jako režijní a jsou stanoveny na 

základě souhrnných limitů a normativů platných pro určité časové období. 

2.1.3  Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik  

Z hlediska místa vzniku a odpovědnosti za vznik nákladů rozeznáváme: 

 

• Odpovědnostní středisko  

• Prvotní (externí) náklady 

• Druhotné (interní) náklady 

Výraz „odpovědnostní středisko“ je pojmem, který se vztahuje k tzv. ekonomické 

struktuře podniku. Tato struktura bezprostředně navazuje na organizační strukturu podniku, 

jejímž hlavním úkolem je vymezit úrovně a oblasti pravomoci a odpovědnosti zejména 
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vedoucích pracovníků útvarů v jejich věcné podobě (jaké konkrétní pravomoci pracovník má, 

za co zodpovídá a o čem je oprávněn rozhodovat). Z hlediska odpovědnosti a úrovně 

pravomoci za hodnotově vyjádřené výsledky se rozlišuje šest základních typů 

odpovědnostních středisek: nákladové (nákladově řízené), ziskové, investiční, rentabilitní, 

výnosové a výdajové.   

Rozčlenění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik je první etapou 

informačního zajištění potřebného k řízení odpovědnostních středisek. Externí náklady, které 

jsou označovány i jako prvotní, vznikají spotřebou ekonomických zdrojů z externího okolí 

podniku. Za to náklady interní, označované jako druhotné, vznikají uvnitř podniku 

v jednotlivých střediscích. 

2.1.4  Kalkula ční členění nákladů  

Kalkulační členění nákladů je zvláštním typem účelového členění nákladů. Náklady jsou 

objemově, druhově a jakostně přesně specifikovány a z hlediska jak přiřadit náklady 

konkrétnímu výkonu, lze rozlišit dvě základní skupiny nákladů: 

 

• Přímé náklady  

• Nepřímé náklady  

 

Přímé náklady bezprostředně souvisejí s konkrétním druhem výkonu. Zatímco náklady 

nepřímé zajišťují průběh podnikatelského procesu podniku v širších souvislostech a 

k jednomu druhu výkonu vázány nejsou. 

2.1.5  Členění nákladů z hlediska potřeb rozhodování  

Tato členění nákladů jsou obsahem zejména té části manažerského účetnictví, která je 

orientovaná na informace pro rozhodování. Člení se na: 

 

• Fixní náklady  

• Variabilní náklady 

• Relevantní náklady 

• Irelevantní náklady 

• Rozdílové náklady 
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• Oportunitní náklady 

• Náklady vázané k rozhodování 

 

Fixní náklady zůstávají neměnné při změnách v určitém rozpětí prováděných výkonů 

či využití kapacity. Naopak náklady variabilní se v závislosti na objemu výkonů mění.  

Pro ostatní členění nákladů, které tvoří informační podklad rozhodování o budoucnosti 

podniku, je typické, že vycházejí z odhadovaných, nikoliv reálných nákladů. Rozčlenění 

nákladů podle odpovědi na otázku: které náklady budou uskutečněnou variantou ovlivněny, a 

které ne, vede k oddělení relevantních a irelevantních nákladů. Tzn. oddělení relevantních 

nákladů, důležitých z hlediska daného rozhodnutí, protože se budou měnit při uskutečnění 

různých variant rozhodnutí podniku od nákladů irelevantních, které jsou pro dané rozhodnutí 

nedůležité, protože změna varianty neovlivňuje jejich výši. Rozdílové náklady jsou zvláštní 

formou relevantních nákladů, které jsou vyjádřeny jako rozdíl nákladů před uvažovanou 

změnou a po změně.  

Náklady oportunitní jsou charakterizovány jako „ušlé“ výnosy, o které se podnik 

připravuje tím, že určitou alternativu dalšího rozvoje neuskutečňuje, kdežto náklady vázané se 

zpravidla vymezují jako náklady, které vzniknou v budoucnosti na základě současných 

rozhodnutí.   

  Tyto náklady spolu s celkovými náklady mají využití při řešení rozhodovacích úloh. 

Většina těchto rozhodovacích úloh je v zásadě opakováním základní úvahy o tom, jak změna 

v objemu a výrobním sortimentu výkonů ovlivní výši nákladů, výnosů a převážně zisku. 

Autor v literatuře [2] tyto úlohy označuje jako úlohy CVP (Costs – náklady, Volume – objem, 

Profit – zisk). Nejvýznamnějším momentem řešení těchto úloh je kvalifikace a analýza bodu 

zvratu. 

 

Bod zvratu je okamžik, při kterém dosažené výnosy uhradí vynaložené náklady 

objemu prodaných výkonů. Bodu zvratu se tedy dosáhne, když se celkové náklady rovnají 

celkovým tržbám, jak je graficky znázorněno v obrázku číslo 1. Dle skupiny autorů Hermanna 

a Lazara [4] je znázornění bodu zvratu natolik běžné, že v současnosti již nelze určit jeho 

původ. 
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Obr. 1: Grafické znázornění bodu zvratu 

Zdroj: [4] 

2.2 Výnosy 

Výnosy jsou, jak již bylo výše zmíněno, všechny v daném období zaúčtované výkony. 

Existuje mnoho hledisek členění výnosů, nejdůležitějším hlediskem rozdělení výnosů pro 

podnik je z hlediska činností podniku. [1] 

 

Dle finančního účetnictví, účtové třídy číslo šest, rozeznáváme: 

2.2.1  Provozní výnosy  

Do skupiny provozních výnosů spadají výnosy z provozně-hospodářské činnosti podniku, tj. 

činnost, pro kterou byl podnik založen. Člení se: 

• Tržby z prodeje zboží 

• Tržby z prodeje vlastních výrobků, aktivace  

• Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  

• Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů 

• Ostatní provozní výnosy  
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2.2.2  Finanční výnosy  

Do finančních výnosů zejména patří: 

• Výnosy z finančních investic 

• Kurzové zisky 

• Výnosy z prodeje cenných papírů 

• Výnosy z vkladů a majetkových účastí 

2.2.3  Mimořádné výnosy  

Tyto výnosy bývají nahodilé, nelze je předvídat, patří zde:  

• Náhrady škod 

• Výnosy související s ukončením hospodářské činnosti 

• Ostatní mimořádné výnosy 

 

Procesu sestavení rozpočtu by měl předcházet proces sestavení jednotlivých základních 

podnikových plánů. Tyto plány jsou výsledkem plánování podniku. Plánování představuje 

manažerskou činnost zaměřující se na budoucí vývoj podniku. 

 

Těmito podnikovými plány jsou:  

• Marketingový plán 

• Plán prodeje 

• Plán výroby 

• Plán oprav a udržování 

• Plán investic 

• Plán odpisů 

• Plán spotřeby přímého materiálu 

• Plán nákupu 

• Plán lidských zdrojů 

• Finanční plán 
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2.3  Marketingový plán 

Pojem Marketing pochází z anglického slova market (trh). Němec [1] definuje Marketing jako 

metodu řízení výroby a prodeje zaměřenou na uspokojování potřeb zákazníků a podporující 

konkurenceschopnost podniků. 

  Jedna z nejstručnějších definic marketingu zní takto: „Naplňovat potřeby se ziskem.“ 

Když si společnost eBay uvědomila, že lidé nejsou schopni najít předměty, po nichž nejvíce 

touží, vytvořila internetové aukční středisko, nebo když si IKEA všimla, že lidé chtějí nábytek 

za podstatně nižší ceny, a přišla proto s nábytkem, který si zákazníci sami smontují, projevili 

obě společnosti marketingové schopnosti a proměnily soukromou nebo společenskou potřebu 

ve výnosné podnikatelské možnosti. [16] 

Dříve byla výroba rozdělena do dvou etap, nápad a zhmotnění nápadu ve výrobek, ale 

to již dnes nestačí. Marketingový plán proto v současnosti obsahuje řadu činností. Základními 

nástroji marketingu jsou:  

2.3.1  Průzkum trhu  

Při průzkumu trhu je vhodné analyzovat potencionální zákazníky tak, abychom určili: Tržní 

potenciál, daný všemi zákazníky v určitém regionu, projevující o výrobek zájem. 

Koupěschopný trh, tvořený všemi potencionálními zákazníky s dostatečným příjmem, ke 

koupi výrobku a potencionální poptávku, kterou tvoří určitý podíl konkurenceschopných 

zákazníků. Informace lze získat přímo na základě podkladů, které má podnik k dispozici např. 

dotazníky, zprávy od obchodních cestujících, podnikové výkazy a statistiky apod. [1] 

2.3.2  Tvorba poptávky 

Poptávka vyjadřuje množství výrobků či služeb, které si zákazníci chtějí koupit za určitou 

cenu. Rozlišujeme elastickou (pružnou) poptávku, reagující výrazně rychle na změny cen a 

neelastickou poptávku, která naopak na změny cen reaguje pomalu (jedná se o výrobky a 

služby, bez nich se nelze obejít a nelze je nahradit, jimiž jsou například životně důležitá pitná 

voda, sůl aj.)  

Podle Lansburga [5] nejvíce poptávku ovlivňuje cena po poptávaném množství, tedy 

pokud cena po poptávaném množství vzroste, poptávka klesne a naopak, pokud cena po 

poptávaném množství klesne, poptávka vzroste.   
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2.3.3  Plánování výrobního programu  

Rozhodnutí, o tom jaké výrobky bude podnik vyrábět, je jednou z hlavních činností 

marketingového manažera. Musí se rozhodnout, zda vyrábět jeden druh výrobku ve velkém 

množství, anebo naopak více druhů v menším množství, což umožňuje lepší přizpůsobení 

měnícím se podmínkám na trhu.  

Každý výrobek má svoji křivku životního cyklu, kde je zaznamenáno závěrečné 

období poklesu prodeje (viz obr. 2). Opatřením proti poklesu je včasné zavádění nových nebo 

inovovaných výrobků do výroby, aby se prodej udržel na vysoké úrovni. [1] 

 

 

Obr. 2: Životní cyklus výrobku 

Zdroj: [1] 

2.3.4  Propagace výrobků  

Propagace výrobků je cílené oslovení zákazníka, nejčastěji pomocí reklamy. Reklamou 

podnik upozorňuje pomocí tzv. „masmédií“ na své výrobky. Dalšími prvky propagace jsou 

vývěsní tabule, výkladní skříně, adresní lístky a inzerce, vývěsky, plakáty, letáky, nálepky, 

odznaky, klíčenky i potištěná trička jsou všeobecně známa. Pro všechny typy reklam platí 

zásady: neklamat, nenapadat, nekopírovat, lákat, ale nepodvádět, nenechat si líbit nekalou 

soutěž! [1] 

Kromě těchto pro podnik existujících nástrojů je také velmi důležité zaměření na 

výrobkové, cenové, komunikační a distribuční oblasti. Ty tvoří součást tzv. Marketingového 

mixu. 
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2.3.5  Marketingový mix  

Marketingový mix se zaměřuje na tyto oblasti: Výrobky, ceny, distribuci a propagaci. Ve 

výrobkové oblasti se může rozhodovat např. jaké výrobky zařadit do výrobního programu, 

nové či inovované, a naopak jaké vyřadit. V oblasti cen se bude rozhodovat o způsobu 

stanovení ceny. U propagace se bude jednat o rozhodnutí, jak velký bude kladen důraz na 

reklamu a v oblasti distribuce to bude rozhodnutí, jakými způsoby (cestami) bude podnik 

výrobky prodávat. [3] 

2.3.6  „SWOT“ analýza 

Cílem analýzy SWOT je identifikovat jak je podnik schopný se vyrovnat se změnami, které 

nastávají v jeho prostředí a do jaké míry jsou důležité pro podnik jeho specifická silná a slabá 

místa. SWOT analýza neboli analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, může být 

také využita k identifikaci možností dalšího využití unikátních zdrojů nebo klíčových 

kompetencí firmy. Nejčastější forma SWOT analýzy je v podobě matice viz. obrázek 3 

SWOT analýza. [11] 

 

Silné stránky Slabé stránky 

(strengths) (weaknesses) 

Příležitosti Hrozby 

(oportunities) (threats) 

 

Obr. 3: SWOT analýza 

Zdroj: Vlastní práce 

2.4  Plán prodeje 

Na marketingový plán navazuje plán prodeje, kdy výsledky jednotlivých marketingových 

plánů jsou shrnuty, a na základě těchto podkladů je vytvořen roční plán prodeje. V plánu 

prodeje by mělo být definováno co, kolik a pro koho vyrábět, podniky v tomto plánu vykazují 

v naturálních a v peněžních jednotkách plánované objemy prodeje všech výrobků a porovnají 

je s jejich zdroji. Nejjednodušší forma plánu prodeje je bilance viz. obrázek 4.   
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plán prodeje formou bilance 

potřeby prodeje zdroje prodeje 

(co bychom prodali) 

(co vyrobíme, co nakoupíme 

hotové) 

 

potřeby prodeje = zdroje prodeje 

 

Obr. 4: Plán prodeje formou bilance   

Zdroj: [18] 

Skupina autorů Veber, Srpová a Kol. [12] uvádí typické předpoklady pro prognózu 

úspěšného prodeje podniku. Těmito předpoklady jsou velmi dobrá znalost prodávaných 

výrobků, včetně novinek na trhu, velmi dobrá orientace v určitém prodejním teritoriu, 

v potřebách potencionálních odběratelů, jejich zvyklostech a předpokládaném prodejním 

potencionálu, znalost „tvrdých“ prodejních praktik, tj. bezchybné uzavření smlouvy, znalost 

možností poskytnutí úvěru, leasingu, řešení případných reklamací či jiných sporů, zvládnutí 

„měkkých“ prodejních praktik, kterými jsou především porozuměný pro potřeby odběratelů a 

konečných spotřebitelů. 

2.4.1  Distribu ční cesty 

Němec [1] uvádí jako nedílnou součást plánu prodeje volbu distribuční cesty tj. jakými 

mezičlánky výrobky projdou, než se dostanou k zákazníkovi. Mezičlánky mohou být: 

velkoobchod, obchodní domy, maloobchodní prodejny, podnikové prodejny, obchodní 

cestující nebo dealeři apod. Distribuční cestu je nutno volit tak, aby náklady na oběh byly co 

nejnižší.  

2.4.2  Skladování hotových výrobků 

Sklady hotových výrobků slouží k přípravě dodávek jednotlivým odběratelům. Ve skladě je 

potřeba udržovat optimální množství hotových výrobků, v případě velkého množství 

hotových výrobků by se náklady na skladování a vázanost peněžních prostředků zvyšovaly.  

V opačném případě, kdy by na skladě byl malý počet hotových výrobků, byl by ohrožen 

plynulý odbyt výrobků. [1] 
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2.5  Plán výroby 

Efektivnost a konkurenční schopnost výrobků podniku ovlivňuje ve značné míře výrobní 

činnost podniku. Výrobní činností (výrobou) podniku rozumíme přeměnu výrobních faktorů 

(vstupů, inputů) ve statky tj. hmotné výrobky (stroje, televizory, pivo) a služby (např. 

opravárenské.) Výrobními faktory jsou výkonná a řídící práce, materiál a dlouhodobý hmotný 

majetek. [3] 

Výroba se v podniku člení na hlavní, vedlejší a doplňkovou. Hlavní výrobu tvoří 

hlavní výrobky, vedlejší tvoří výroba polotovarů a náhradních dílů a doplňková výroba 

využívá volné kapacity. Těmito volnými kapacitami jsou např. zpracování odpadu z hlavní a 

vedlejší výroby, což je nejen ekonomické, ale především ekologické. Synek [3] uvádí také 

výrobu přidruženou, která se liší od předcházejících charakterem postupu výroby. Ve 

výrobním podniku probíhá i řada pomocných a obslužných procesů. Pomocnými jsou např. 

výroba energie, opravy a udržování.  Obslužnými procesy jsou např. skladování, balení a 

doprava. [3] 

Výrobu můžeme rozeznávat podle druhů výrobků, podle stupně zpracování 

vyráběných statků nebo podle typu výrobních činností. Podle druhů je to výroba kusová, 

sériová a hromadná. Podle stupně zpracování vyráběných statků dělíme na výrobu podniků 

prvovýroby a druhovýroby. Podle typu výrobních činností rozeznáváme výrobu zakázkovou a 

plynulou (proudovou). [3] Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala výrobu plynulou, 

protože u této výroby je v průběhu období stabilizováno výrobní a odbytové množství 

produkce. 

 

Plánování výroby zahrnuje: 

2.5.1  Plánování výrobního programu 

Základní informace potřebné pro plánování výrobního programu poskytuje plán prodeje.  (viz. 

2.4. Plán prodeje) 

2.5.2  Plánování výrobního procesu  

Plánování výrobního procesu navazuje na plán výrobního programu. Pokud známe základní 

informace potřebné pro plánování výrobního programu, musíme rozhodnout jakým způsobem 
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vyrábět, jakou zvolit technologii a z jakých materiálů a surovin výrobky v určitém množství 

vyrobit. [3]  

Dále se řeší otázky výběru postupu s co nejnižšími náklady (takovou výrobu 

označujeme jako Lean Production – štíhlou výrobu). K tomu se mohou použít jak 

matematické metody, tak i počítačové systémy. Z počítačových systémů Synek [3] především 

zmiňuje metodu CAD/CAM (Computer – Aided Design and Manufacture – počítačem 

podporované návrhy designu a výroby, které jsou používány především v technické přípravě 

výroby). [3] 

 

Důležitou součástí plánování výrobního procesu jsou stanovení velikosti výrobní dávky, 

sestavení lhůtového plánu a sestavení plánu výrobních kapacit. 

 

2.5.2.1 Stanovení velikosti výrobní dávky 

Výrobní dávka je soubor výrobků vyráběných v těsném sledu za sebou, kde náklady na 

přípravu a zakončení příslušného procesu jsou vynaložené jednorázově.  Optimální velikostí 

výrobní dávky označujeme takové výrobní množství, při kterém jsou celkové náklady 

minimální. [3] 

Prvním krokem ke stanovení optimální výrobní dávky je obvykle určení tzv. 

minimální výrobní dávky, která představuje přípustnou mez její velikosti vzhledem 

k ekonomicky možnému využití výrobního zařízení. Pro její stanovení se používají různé 

tabulky, vzorce a grafy. [3] 

2.5.2.2 Sestavení lhůtového plánu 

Úkolem lhůtového plánování výroby je stanovení počátků a konců výroby jednotlivých 

zakázek. Vychází se z plánu výroby, technicko-hospodářských norem spotřeby času a 

výrobních kapacit. Výpočty se provádějí pomocí počítačových systémů a výstupem jsou 

lhůtový plán výroby a přehled o výtěžnosti jednotlivých útvarů výroby. Výpočty se liší podle 

druhu výroby (kusová, sériová, hromadná). [3] 

Základními charakteristikami časového průběhu výroby je tzv. výrobní takt, tj. časový 

interval mezi odvedením dvou po sobě následujících výrobků nebo i součástí (např. takt při 

montáži osobních automobilů se pohybuje v rozmezí necelých dvou minut) a průběžná doba 
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výroby výrobku, tj. doba, která uplyne od předložení požadavků a návrhů výrobku na jeho 

výrobu do jeho expedice odběratelům. [3] 

2.5.2.3 Sestavení plánu výrobních kapacit 

Výrobní kapacitu definuje Synek [3] jako maximální objem produkce, který může výrobní 

jednotka (podnik, závod, dílna, stroj) vyrobit za určitou dobu (obvykle rok, den, hodinu). 

Obecně můžeme výrobní kapacitu vyjádřit jako výsledek jejího výkonu a doby, po kterou je 

výrobní jednotka v činnosti.  

Výkon výrobního zařízení se uvažuje jako maximální vyrobené množství za jednotku 

času, obvykle za jednu hodinu, při normované jakosti surovin a přesném dodržení 

teologického postupu a jakosti výrobků. Výkon výrobního zařízení se stanoví na základě 

kapacitních norem výrobnosti, které určují maximální množství výrobků, jež mohou být na 

daném výrobním zařízení zhotoveny za jednotku času. [3] 

2.6  Plán oprav a udržování 

Opravy a udržování tvoří nejvýznamnější nákladové položky patřící do skupiny služeb. 

Zpravidla se jejich výše odhaduje v závislosti na investičních nákladech. [8] Údržba je 

soustavná činnost, kterou se fyzické opotřebení majetku zpomaluje a předchází se poruchám. 

Činnosti údržby tvoří inspekce, všechny druhy oprav (malé, střední, generální) i zajišťování 

náhradních dílů. Výrobní podniky si stanovují cyklus údržby zcela podle svého uvážení, 

většinou však provádí generální opravy jednou až dvakrát do roka, střední a menší opravy se 

provádí během výroby.  

V podnicích je nutno rozlišovat, zda se jedná pouze o opravy a udržování, anebo zda 

se jedná o tzv. „technické zhodnocení“. Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na 

dokončení nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku apod., 

pokud tyto výdaje převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 

40 000 Kč. Technické zhodnocení navyšuje cenu majetku podniku, proto je pro podnik 

investicí, zatímco opravy a udržování jsou pro podnik nákladem. 

Plánování oprav a údržby je ve výrobních podnicích značně důležité, protože doba 

trvání oprav přímo ovlivňuje čas výrobních zařízení podniku a tím i ovlivňuje celkovou 

produktivitu práce a celkový objem výroby.  
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2.7  Plán investic 

Investicí se v ekonomické teorii rozumí kapitálová aktiva skládající se ze statků, které nejsou 

určeny bezprostředně ke spotřebě, ale jsou určeny pro užití ve výrobě spotřebních, nebo 

dalších kapitálových statků. [6] 

Plánování investic je jednou z nejdůležitějších a mnohostranných činností 

podnikového managementu. Vychází z dlouhodobých strategických podnikových cílů, hledá 

cesty a způsoby jak tyto cíle splnit, hledá zdroje pro plánované investiční akce, sestavuje 

kapitálové rozpočty, hledá využití pro volné kapitálové zdroje, hodnotí efektivnost 

investičních projektů a vybírá nejefektivnější z nich. Podle Synka [7] investice slouží podniku 

řadu let, a proto řadu let nejsou jen pro podnik zdrojem růstu zisku, ale i jejím „břemenem“, 

které zatěžuje podnikovou ekonomiku především fixními náklady. Z hlediska investic tvoří 

fixní náklady především odpisy (viz. 2.8. Plán odpisů). Investice v době svého pořízení 

představuje výdaj a do nákladů podniku vstupuje ve formě odpisů až při svém využívání. Plán 

investic je potřebný k definování plánů odpisů. 

2.8  Plán Odpisů 

Odpisy dlouhodobého majetku tvoří v podniku významnou nákladovou položku. Tato 

položka není však výdajem a zůstává tudíž firmě k dispozici, přičemž může být využita na 

různé účely (např. na obnovu dlouhodobého majetku, splátky investičního úvěru aj.) Vliv 

odpisů podnik zaznamenává ve snížení hrubého zisku, přesněji ve snížení základny pro 

výpočet daně z příjmů a tím snižují i výši daně z příjmů odváděné státu. 

Výpočet hodnoty odpisů vychází ze stanovených investičních nákladů. Pro určení 

odpisů však tato veličina sama o sobě je nedostačující, neboť je zapotřebí pořízený 

dlouhodobý majetek rozčlenit do jednotlivých odpisových skupin a stanovit způsob jeho 

odepisování. 

Při stanovení odpisů je třeba rozeznávat dva druhy odpisů, a to odpisy účetní a daňové. 

Stanovení odpisů účetních, je zcela v pravomoci podniku a jsou vedeny ve výkazu zisku a 

ztráty. Účetní odpisy nejsou pro podnik daňově uznatelnými náklady, a je proto nutné vést 

v podniku odpisy daňové. [8] 
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2.8.1  Daňové odpisy 

Stanovení daňových odpisů dlouhodobého majetku se řídí zákonem o dani z příjmů (zákon č. 

586/1992 Sb.) Dle novely zákona o dani z příjmů, platné od roku 2005, je dlouhodobý 

majetek rozčleněn do šesti odpisových skupin s dobou odepisování 3, 5, 10, 20, 30 a 50 let, 

přičemž si podnik může zvolit mezi rovnoměrným (lineárním), nebo zrychleným 

odepisováním.  

Při rovnoměrném odepisování se každá odpisová skupina dlouhodobého majetku řídí 

pevnou odpisovou sazbou, která se mění pro první a další roky odepisování. Stanovení roční 

výše odpisu se vypočítá součinem vstupní ceny dlouhodobého majetku a příslušné odpisové 

sazby.  

Propočet zrychlených odpisů vychází ze vstupní ceny dlouhodobého majetku v prvním 

roce odepisování, resp. ze zůstatkové ceny tohoto majetku v dalších letech odepisování a 

zadaných koeficientů zrychleného odepisování. [8] 

2.9  Plán spotřeby přímého materiálu 

Materiálem se v podniku rozumějí veškeré nakoupené výrobky a součástky, polotovary, 

náhradní díly, nářadí, přípravky atd. Hodnota přímého materiálu přechází do hodnoty výrobku 

a lze jej určit přímo na jeden výrobek. [9] 

Základem pro výpočet přímého materiálu je plán výroby a kalkulace výrobků. Jaký 

vzorec kalkulace si výrobní podnik zvolí je jen plně v jeho kompetenci. Základem pro 

sestavení kalkulace jsou kusovníky a receptury výrobků. Kusovníky se užívají například 

v automobilovém průmyslu a receptury ve slévárenském a potravinovém průmyslu. Přímý 

materiál získáme oceněním receptur a kusovníků a vynásobením objemem výrobků. Přímé 

náklady, které vycházejí z norem spotřeby, jsou de facto variabilními náklady, proto musíme 

vycházet z kalkulací, ve kterých je uvedena měrná spotřeba na jednici výroby a objem 

výroby. 
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2.10 Plán nákupu 

Všechny podniky jsou závislé větší či menší mírou na nákupních činnostech. Jejich úroveň 

ovlivňuje jak průběh vlastní výrobní činnosti, díky včasným a kvalitním dodávkám, tak i 

ekonomiku provozu, díky dosaženým nákladům na pořízení nakupovaných vstupů. [12] 

Cílem plánu nákupu je zabezpečit potřebné množství materiálu v době potřeby s vynaložením 

co nejnižších nákladů a při optimální vázanosti prostředků v zásobách. 

Dle skupiny autorů Perrotina a Heusschena [15] při plánování nákupu se musejí brát 

v úvahu čtyři základní principy: 

• Cena – závisí hlavně na dovednosti nákupce v dosažení skutečné konkurence mezi různými 

zdroji zásobování. 

• Jakost – jakost nakupovaného produktu, která je specifikována v nabídkové dokumentaci. 

• Služba – (např. záruční služby, určené termíny dodávek atd.) jakou může poskytnout dodavatel 

na přání nákupce nebo z vlastní iniciativy. 

• Image – image podniku, které vnímá prodejce během svých profesionálních kontaktů 

s nákupcem. Image podniku je velmi těžké ocenit okamžitě. Z dlouhodobého pohledu je tato 

oblast velmi důležitá. 

Nákupní činnosti podniku, stejně jako jiné podnikové činnosti, by neměli probíhat 

spontánně. Spotřebu klíčových materiálů lze odhadnout na základě minulých zkušeností, 

vývoje přijatých zakázek a na základě norem spotřeby. Od určení plánu nákupu je již krůček 

k propočtům nároků na jejich profinancování. [12] 

Neméně důležité je rozdělení nakupovaných elementů do nakupovaných skupin. 

V této souvislosti se přihlíží k významu nakupovaného elementu pro fungování podniku, 

nákupnímu riziku, finanční náročnosti jednotlivého nákupu apod. Je pouze na nákupčích, do 

jakých skupin nakupované materiály rozdělí, v úvahu přicházejí například strategické a 

ostatní vstupy. [12] 

2.10.1  Strategické vstupy 

Jde o materiály, které představují rozhodující část výrobku nebo jsou drahé. Tyto materiály 

musí být v podniku k dispozici dle potřeby, jinak jejich nedostatek způsobuje závažné 

provozní problémy. Pro určení velikosti nákupního požadavku se obvykle vychází 

z následující zásobovací rovnice: [12] 
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Velikost nákupu (objednávky) = spotřeba + konečná zásoba – počáteční zásoba 

 

Kde: 

• spotřebu představuje spotřebu příslušného druhu materiálu za dané plánovací období, 

např. měsíc, 

• konečná zásoba představuje množství materiálu, které na konci plánovacího období má 

zbýt zpravidla jako pojistná zásoba, 

• počáteční zásoba představuje množství materiálu, které zbylo z minulého období a 

může se použít v plánovaném období. 

2.10.2 Ostatní vstupy 

Jde o různé vstupní elementy, které lze dále členit do různých podskupin. V zásadě se však 

nejedná o základní či klíčové materiály, zpravidla existuje značný počet dodavatelů, kteří jsou 

schopni tyto produkty operativně dodat, nejde ani o materiály nákladné, takže řadu z nich lze 

udržovat na skladě bez vysokých nákladů.  

Potřebná velikost nákupu může být uspokojena buď jednou dodávkou, nebo více 

dílčími dodávkami. Progresivní formou nákupu v tomto směru dodávky označované „just in 

time“ neboli právě včas, kdy snahou odběratele je minimalizovat rozsah svých výrobních 

zásob na minimum a raději nakupovat menší množství vstupů v kratších intervalech. [12] 

2.11 Plán lidských zdrojů 

Plánování lidských zdrojů patří ke klíčovým činnostem řízení podniku. Rozhodující význam 

pro fungování podniku a jeho rozvoj spočívá v kvalitě lidských zdrojů. Personální útvar 

podniku má proto za cíl soustavou nástrojů personální práce ovlivňovat kvalitu a strukturu 

lidských zdrojů tak, aby odpovídala rostoucím nárokům neustále se měnícího okolí podniku a 

vést k vysoké aktivitě lidského potencionálu.  

Cíle personální práce vyplývají z hlavních cílů podniku, cílem plánování zaměstnanců 

je tedy dosáhnout rovnováhy mezi potřebou pracovních sil a použitelnými zdroji a uspokojit 

tuto potřebu v souladu s požadovanou strukturou zaměstnanců.  

Základem plánování zaměstnanců Synek [3] uvádí kvalifikovanou prognózu vývoje 

pracovních sil a prognózu vývoje zdrojů pracovních sil. Prognózy vychází z předpokládaného 

vývoje výrobního programu, změn organizace práce a technologie, investičních záměrů a 
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vývoje odbytu v závislosti na tržní situaci. Zároveň s tím je nutno prognózovat i vývoj zdrojů 

pracovních sil, který bude značně ovlivněn věkovou strukturou zaměstnanců podniku, situací 

na trhu práce, možností změn v kvalifikační struktuře vlastních zaměstnanců a 

demografickým vývojem ve státě. Prioritní zastoupení v tomto procesu plánování má 

stanovení potřeb zaměstnanců odvozených z plánu výroby, odbytu a investic. V plánu 

lidských zdrojů jsou zahrnuty měrné spotřeby (přímé mzdy).  

Při plánování způsobu pokrytí potřeb může podnik zvažovat, zda své potřeby pokryje 

z vnějších zdrojů (nábor a získávání zaměstnanců) nebo zdrojů vnitřních. (zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců, popř. rekvalifikace, používání výkonnější techniky nebo kooperace, 

vnitřní výběr pro vedoucí funkce). Podstatným aspektem tohoto procesu je také výše nákladů 

na získání požadované struktury pracovních sil (náklady na nábor, mzdové náklady, náklady 

na zvyšování kvalifikace, rekvalifikace, odstupné pro uvolněné zaměstnance). [3] 

2.12 Finanční plán 

Podnikové finance na první pohled úzce souvisejí s účetnictvím, protože pracují  s finančními 

informacemi, které jsou obsahem finančního účetnictví. Tyto informace jsou jen částí, která je 

potřebná pro finanční řízení podniku. Základním kamenem finančního řízení je finanční 

plánování a úkolem finančního manažera je předpovídat na základě analýzy minulého vývoje 

podniku budoucí zdroje a užití peněžních prostředků. [10] 

Hlavním úkolem finančního plánování je přede vším zajistit splnění cílů podniku, 

zajistit jeho stabilitu a finanční zdraví. Finanční manažeři musí počítat se dvěma základními 

faktory, a to s faktorem času a rizikem. Z hlediska času financování podniku můžeme rozdělit 

na běžné (krátkodobé) a mimořádné (strategické – při založení podniku, jeho rozšiřování, 

spojování nebo likvidaci). Potřeby podniku mohou být financovány kapitálem vlastním, cizím 

(především bankovním úvěrem a emisí obligací) a tzv. samofinancováním (zadrženým 

ziskem). [3] 

Úkolem finančního řízení je nejen zhodnocovat vložený kapitál, neboli dosahovat 

zisku, ale neustále zabezpečovat takový příliv peněžních prostředků, které umožní hradit 

veškeré výdaje podniku. To je předmětem řízení cash flow. Informační základnou pro plán 

cash flow je plán nákladů a výnosů. [10] 
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2.12.1 Plán nákladů a výnosů (Rozpočet) 

Do plánu nákladů a výnosů se přebírají informace z předchozích plánů. Těmito informacemi 

jsou: 

 

• náklady na opravy a udržování z plánu oprav a udržování, 

• odpisy z plánu odpisů zpracovaných na základě plánu investic, 

• náklady na spotřebu materiálu z plánu přímého materiálu, 

• mzdové náklady z plánu lidských zdrojů, 

• výnosy z prodeje výrobků z plánu prodeje. 

 

Kromě výše uvedených nákladů a výnosů, které vycházejí z jednotlivých dílčích 

podnikových plánů je potřeba definovat i ostatní nepřímé (režijní) náklady, např. náklady na 

energii (osvětlení výrobní haly), nájemné, náklady na správu, cestovné, režijní materiál apod. 

Rozpočet ostatních režijních nákladů, má svou nezastupitelnou úlohu, protože představuje 

nákladový úkol pro pracovníky jednotlivých středisek ekonomické struktury - 

vnitropodnikových útvarů, vytvořených dle vnitropodnikových pravidel ekonomické 

odpovědnosti na dané období a pro předpokládaný rozsah jejich činnosti. [17] 

 

Při rozpočtování režijních nákladů dle Krále [17] se používají metody:  

 

• Rozpočtování režijních nákladů na základě skutečně dosažené výše nákladů za minulé 

období  

• Rozpočtování režijních nákladů s využitím matematicko-statistických metod  

• Rozpočtování režijních nákladů s využitím normativů  

• Limity režijních nákladů  

• Metoda variátorů  

• Metoda grafického rozboru a extrapolace  

• Rozpočtování režijních nákladů s využitím odborného odhadu  

• Rozpočtování s nulovým základem (angl. Zero Based Budgeting)  
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2.12.2 Plán výdajů a příjmů (CASH FLOW)  

Ve vyspělých tržních ekonomikách si praxe vynutila vedle rozvahy (informací o majetku 

podniku a zdrojů jeho krytí, neboli aktiv a pasiv podniku) a výkazu zisku a ztráty, také plán 

výdajů a příjmů (cash flow). Cash flow, neboli „ tok peněz“, vychází z hodnot plánu nákladů 

a výnosů (viz. 2.12.1. Plán nákladů a výnosů) a obvykle se rozlišuje na cash flow z provozní 

činnosti, investiční činnosti, finanční činnosti a cash flow celkem a dá se kvalifikovat dvěma 

způsoby, a to přímou metodou pomocí sledování příjmů a výdajů podniku za dané období, 

nebo metodou nepřímou pomocí transformace zisku do pohybu peněžních prostředků a 

následnými úpravami o další pohyby peněžních prostředků v souvislosti se změnami majetku 

a kapitálu podniku. [13] 
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3 Zhodnocení současné metodiky sestavování rozpočtů ve 

výrobních podnicích 

Oblast plánování a rozpočtování se dostala po roce 1989 v prvních deseti letech bohužel do 

pozadí, jak již jsem uvedla v úvodu své bakalářské práce a až v posledních několika letech 

nastává doba, kdy se výrobní podniky vrací zpět k základním aspektům ve správném 

ekonomickém řízení podniku, a to k plánování, rozpočtování a následné kontrole 

dosahovaných podnikových výsledků.  

V současné době neexistuje žádná závazná metodika pro sestavování rozpočtů a výše 

zmíněných plánů. Každý výrobní podnik vychází ze získaných historických hodnot a 

zkušeností minulých období a je zcela v kompetenci podniku jakou metodiku sestavení 

rozpočtu i jakou jeho formu si zvolí.  

Většinou však výrobní podniky volí rozpočtování jednotlivých útvarů podniku, 

skutečnost sama o sobě nutí vedoucí manažery jednotlivých úseků a hospodářských středisek 

podniku zamyslet se nad potřebností a finanční návratností každé jednotlivé činnosti. [14]  

 

Žůrková [14] uvádí druhy rozpočtů, kterými se podniky mohou řídit:  

• Pevný rozpočet 

• Flexibilní (pružný) rozpočet  

3.1 Pevný rozpočet 

Pevný rozpočet je relativně nejjednodušší pro zpracování, ale nejméně vhodný pro dynamické 

řízení podniku. Pro použití pevného rozpočtu by měla být základním kritériem struktura 

podniku a obor, ve kterém podniká. Pevným rozpočtem mohou rozpočtovat velmi stabilní 

podniky, které mají jasný v čase neměnný výrobní program, na trhu působí již delší dobu a 

historicky jsou jednotlivá minulá období srovnatelná a tudíž použitelná pro budoucí plánování 

a rozpočtování. [14] 

Musím však podotknout, že podobných podniků není dnes na trhu mnoho a i velké 

koncerny jsou nuceny pružněji reagovat na velmi dynamický trh, ať už se jedná o jakékoli 

odvětví výroby. 
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Výhody tohoto rozpočtu: [14] 

• Jednoduchost zpracování 

• Menší časová náročnost 

• Menší náročnost na alokaci lidských zdrojů 

• Menší náročnost na znalosti a zkušenosti zpracovatele 

 

Nevýhody tohoto rozpočtu: [14] 

• Malá, spíše žádná flexibilita 

• Nepočítá s alternativami vývoje aktivit v čase 

• Problematická reakce na zjištěné odchylky 

• Nepřipravenost na případné dynamické změny jak na trhu, tak i v podniku samotném 

3.2 Flexibilní (pružný) rozpočet 

Při sestavování pružného rozpočtu se snaží výrobní podniky brát v potaz jednotlivé úrovně 

aktivit a jejich dynamický vývoj v čase. Jsou to rozpočty zpracované pro několik možných 

variant budoucího vývoje podniku a výrobní podniky si samy určí stěžejní kritéria, která 

mohou zásadně ovlivnit budoucí vývoj (např. objem prodeje, využití výrobních kapacit atd.) a 

v závislosti na těchto kritériích tvoří varianty rozpočtů. [14] 

Výhody tohoto rozpočtu: [14] 

• Větší flexibilita při dynamických změnách primárních podmínek 

• Připravenost jiné již zpracované alternativy 

• Rychlejší reakce na odchylky možnou změnou či kombinací alternativ 

• Menší nutnost striktních zásahů při negativním vývoji 

 

Nevýhody tohoto rozpočtu: [14] 

• Nároky na určení správných kritérii  

• Větší nároky na znalosti a vědomosti 

• Větší nároky na lidské zdroje 

• Složitější tvorba více variant 

• Větší časová náročnost 
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3.3 Způsoby sestavování rozpočtů  

Výrobní podniky používají dva druhy výpočtů při tvorbě rozpočtů a to sestavení rozpočtu „z 

nuly“ a z výchozí základny tzv. indexovou metodu. V případě, že společnost zpracovává 

jednotlivé dílčí podnikové plány, pak před těmito metodami mají tyto plány přednost. 

Jak bylo uvedeno dříve, pro oblast nákladů a výnosů jsou to tyto plány: 

• Plán prodeje – plánu výnosů z prodeje vlastních výrobků 

• Plán výroby - podklad pro plán spotřeby přímého materiálu 

• Plán oprav a udržování – plán nákladů na udržování 

• Plán investic – podklad pro výpočet odpisů a plán cash flow 

• Plán odpisů – plán odpisů 

• Plán spotřeby přímého materiálu – plán nákladů na přímý materiál 

• Plán lidských zdrojů – plán mzdových nákladů 

3.3.1 Sestavení rozpočtu „z nuly“  

Základní zásadou a nutností metody sestavení rozpočtu „z nuly“ je, že veškeré náklady musí 

být určovány nově na každé další rozpočtované období. Tato metoda se vyplatí použít 

zejména v oblastech výrobního podniku, kde je pro management problematické určit časovou 

efektivnost a efektivitu jednotlivých procesů, jelikož se tyto veličiny výrazně v čase mění. 

[14] 

Výhodami tohoto způsobu sestavení rozpočtu jsou: podrobný popis jednotlivých 

aktivit a ověření jejich potřebnosti, přesná alokace nákladů v závislosti na konkrétní aktivitě a 

také rozpočet není zatížen historickými údaji, ale skutečnou, v čase aktuální potřebou 

podniku. Naopak nevýhodami jsou: poměrně velmi náročná tvorba, potřeba participace 

příslušných manažerů, nebezpečí chybného popsání aktivit a tím nereálného stanovení 

rozpočtu, časová náročnost a velmi obtížná realizovatelnost pro všechny oblasti podniku 

najednou (pro jeden stejný časový úsek). [14] 

3.3.2 Indexová metoda 

Indexová metoda na rozdíl od metody sestavení rozpočtu „z nuly“ se odvíjí od zkušeností a 

historických hodnot minulých období, tj. z tzv. výchozí základny. Pomocí indexu se řeší 

přepočet této výchozí základny. Indexy především definují předpoklad změny objemu výroby, 
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cen a měrných spotřeb. Výhodami indexové metody jsou: jednodušší řešení, nízká náročnost 

na časovou i lidskou kapacitu. Nevýhodami jsou: nepřipravenost na změny a nutnost 

stabilního výrobního programu. 

Přístupy k sestavování rozpočtu nákladů a výnosů úzce souvisejí s pravidly 

vnitropodnikového ekonomického řízení podniku a spočívají v: [17] 

• ukládání rozpočtových úkolů,  

• sestavování rozpočtů na základě vyjednávání mezi vyššími a nižšími úrovněmi řízení, 

• stanovení úkolů s účastí podřízených útvarů na přípravě rozpočtů, 

• některé prvky mohou být stanoveny vzájemnou dohodou mezi útvary (např. 

vnitropodnikové ceny).  

Závisí především i na typu řízení v podniku. V případě spíše centralizovaného typu 

ekonomického řízení, je způsob tvorby rozpočtu založen na postupné transformaci 

podnikových úkolů na nižší řídící a výkonné útvary. Způsob, kdy se nejdříve sestavují 

rozpočty na nejnižší úrovni a postupně se syntetizují až na úroveň podniku, se uplatňuje 

decentralizovaný typ ekonomického řízení. V praxi se podle Krále [17] obvykle uplatňuje 

kombinace obou způsobů, které spočívají ve:  

 

• stanovení směrných hodnot základních hodnotových kritérií (např. hospodářský 

výsledek, limity a směrné hodnoty vybraných nákladových položek, aj.) na úrovni 

podniku. 

 

• Zpracování podobných rozpočtů na nižších úrovních řízení, vychází se z norem 

spotřeby, normativů a limitů a odhadů režijních nákladů, předběžných kalkulací 

jednicových nákladů, předpokládaného sortimentu a množství výkonů a objemu 

pomocných a servisních činností, které mají zajistit plánovaný objem výkonů. Dojde k 

vybilancování vnitropodnikových předávek polotovarů a ostatních vnitropodnikových 

výkonů a ke stanovení a dohodě o vnitropodnikových cenách. Vytvoří se tak základ 

rozpočtu podniku, 

 

• projednání vzájemných připomínek a promítnutí případných dodatečných úspor v 

nákladech dle podnikových záměrů projednání rozpočtů manažerů nižších 

vnitropodnikových útvarů s vrcholovým vedením. Dochází rovněž k dohodě o výši 
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vytvořené tzv. rozpočtové rezervy, pro případ mimořádného vývoje v podniku. Důležité 

je stanovení pravidel pro čerpání rezervy a kdo bude o tomto čerpání rozhodovat. 

Výsledkem je závazná verze podnikového ročního rozpočtu, která vznikne jako aktivní 

kompromis jednotlivých úrovní ekonomického řízení podniku.  

 

• Rozdělení ročního (taktického) rozpočtu na dílčí operativní rozpočty na kratší časová 

období (např. měsíce nebo jednotlivá čtvrtletí). Přitom je třeba respektovat rozdílný 

charakter fixních a variabilních nákladů.  

 

Organizace tvorby rozpočtu spočívá ve vytváření pracovních skupin, tj. zástupců 

stejných i různých útvarů podniku. Je třeba zajistit respektování rozhodnutí vrcholového 

vedení a základních úkolů. V současnosti se projevuje tendence k využití výpočetní techniky 

při sestavování rozpočtů.  K tomu jsou využívány tabulkové procesory, např. program MS 

Excel, kdy si uživatel zpracuje rozpočet přímo sám dle svých potřeb nebo speciálně vytvořené 

programy s využitím databázových programů, které mají universální charakter a nevyžadují 

znalosti programování. [17] 

Výpočetní technika umožňuje: [17] 

• používat podrobnější výchozí data,  

• sestavovat variantně rozpočet,  

• nutná změna se do rozpočtu rychle promítne,  

• zajištění jednotného metodického postupu a přehlednosti pro 

všechny pracovníky, zúčastněné sestavování rozpočtu. 

Současný systém rozpočtování umožňuje relativně snadné sestavení návrhu rozpočtu 

ve výrobních podnicích, avšak neumožňuje sledovat efektivní využití zdrojů. Proto by se 

výrobní podniky měly zaměřit také na kontrolu plnění rozpočtu. 

 

 

 

 



 

27 
 

4 Návrh možností na zpřesnění a zrychlení sestavování 

rozpočtů ve výrobních podnicích 

V této kapitole se zaměřuji na zpřesnění metodiky pro sestavování rozpočtů ve výrobních 

podnicích a jejich zrychlení. V předchozí kapitole jsem uvedla, že v současné době neexistuje 

žádná závazná metodika pro sestavování rozpočtů a výše zmíněných plánů. Každý výrobní 

podnik vychází ze získaných historických hodnot a zkušeností minulých období a je zcela 

v kompetenci podniku jakou metodiku sestavení rozpočtu i jakou jeho formu si zvolí.  
Tradiční způsoby tvorby rozpočtů mají spoustu nedostatků a jsou svázány celou řadou 

omezení, asi nejzákladnějším nedostatkem je jejich orientace na výsledky a dosažení 

podnikových cílů než na příčiny, tzn. v rozpočtu nebývají dostatečně zdůvodněny hodnoty a 

chybí jasná definice, jakou cestou budou tyto hodnoty dosaženy. Tradiční způsoby tvorby 

rozpočtů také podporují a prosazují zastaralé stereotypy myšlení ve stylu „příkaz-kontrola“. 

Mohou tak bránit změnám, jako je např. motivace k týmové práci, nebo přenášení 

odpovědnosti na nižší organizační stupně.  

Rozpočty obvykle vycházejí z ročního cyklu finančního výkaznictví, zejména se tedy 

sestavují na základě dílčích plánů a rozpočtu ostatních režijních nákladů. V podnicích existují 

často různé typy plánů a rozpočtů, které nejsou provázané a týkají se různých aspektů 

hospodářské činnosti podniku a vztahují se k různým časovým horizontům. Tyto pracně a 

zdlouhavě sestavované výkazy pak často netvoří jeden celek, ale naopak nesourodé plány, 

které nejsou schopny podávat manažersky využitelné a komplexní informace. 

Ve výrobních podnicích, kde je přístup k aktuálním a přesným informacím 

neocenitelný, může správně nastavený cyklus tvorby rozpočtů a prognóz podstatně zlepšit tok 

informací a významně pomoci organizacím v rozhodovacím procesu, proto by se výrobní 

podniky při sestavování rozpočtů měly zaměřit především na výše zmíněné omezení a 

nedostatky. 

Zpřesnění sestavování rozpočtů ve výrobních podnicích navrhuji v oblasti používání 

indexové metody. Tato metoda se používá především při plánování těch nákladů a výnosů, 

jejichž plány nejsou výsledkem dílčích podnikových plánů. 
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Můj návrh spočívá v nahrazení individuální indexové metody metodou vlivů, kdy by 

zpracovatelé rozpočtu měli za povinnost definovat hodnotu v plánu pomocí předpokládaných 

konkrétních vlivů proti výchozí základně na bázi dosažené skutečnosti (např. za 1. - 10. měsíc 

běžného roku). Pak by plán byl součtem hodnoty definovaného vlivu a hodnoty ve výchozí 

základně. 

 

Pro používání metody vlivů navrhuji tyto druhy vlivů: 

• Vliv kurzu 

• Vliv cen 

• Vliv objemu výroby 

• Vliv měrné spotřeby 

• Vliv průměrné mzdy 

• Vliv počtu pracovníků 

• Vliv oprav 

• Specifické vlivy 

• Vlivy ostatní a mimořádné 

• Vliv skladby produktů 

• Vliv délky období 

 

 

Definice výše uvedených vlivů: 

 

Vliv kurzu  

Vliv kurz je jeden z nejdůležitějších vlivů, který výrazně ovlivňuje vývoj cen, je tzv. „tržním 

fenoménem“ a proto je nepředpověditelný. Působnost vlivu kurzu především zapříčiňují 

rozsáhlé celosvětové nákupy a prodeje, výše úrokových sazeb, ekonomická a politická situace 

aj. 

 

Vliv cen  

 U vlivu cen se jedná o předpokládaný vliv změny ceny vstupů a výstupů (nákladů a výnosů) 

v plánu proti výchozí základně. 
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Vliv objemu výroby 

Vliv objemu výroby na jednotlivé variabilní náklady a výnosy s proporcionálním nárůstem je 

roven procentnímu nárůstu (poklesu) objemu výroby v plánu proti výchozí základně.  

 

Vliv měrné spotřeby  

Vliv měrné spotřeby se vypočítává v detailu za jednotlivé výrobky a vychází z rozdílů 

měrných spotřeb mezi výchozí základnou a plánem, z plánované ceny daného vstupu a 

z objemu výroby. Celkový vliv měrné spotřeby pak vychází ze součtu tohoto vlivu za všechny 

výrobky (kalkulační jednice). Vhodným nástrojem pro výpočet tohoto vlivu jsou kalkulace.  

  

Vliv pr ůměrné mzdy  

Vliv průměrné mzdy je dán nárůstem (poklesem) průměrné roční mzdy v plánu proti výchozí 

základně a plánovaným počtem pracovníků.  

 

Vliv počtu pracovníků  

Vliv počtu pracovníků vychází z nárůstu (poklesu) počtu pracovníků v plánu proti výchozí 

základně a z plánované průměrné mzdy. 

 

Vliv oprav  

Opravy a udržování tvoří nejvýznamnější nákladové položky patřící do skupiny služeb. Vliv 

oprav vychází z nárůstu (poklesu) těchto nákladů v plánu proti výchozí základně. 

 

Specifické vlivy   

Jedná se o vlivy mezi plánem a výchozí základnou způsobené změnou účtování, přeúčtování, 

rozdělování či přerozdělování konkrétních hodnot v rámci jednotlivých podnikových 

středisek. 
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Vlivy ostatní a mimořádné  

Vlivy ostatní jsou ty vlivy, které nelze zařadit do žádného z předchozích vlivů. Vlivy 

mimořádné jsou svou povahou ojedinělé a s malou pravděpodobností opakovatelné 

(mimořádné náklady a výnosy z prodeje materiálů, škody, penále, pokuty, doplatky apod.) 

 

Vlivy skladby produkt ů 

Vliv skladby produktů vychází z rozdílné ziskovosti jednotlivých produktů (výrobků, 

kalkulačních jednic) a z rozdílné skladby těchto produktů v plánu a ve výchozí základně. 

 

Vliv délky období 

V případě, kdy podniky vychází ze skutečnosti za necelý rok (např. za 1. - 10. měsíc běžného 

roku), pak vliv délky období bude vycházet z toho, že má plán dvanáct měsíců a skutečnost je 

za deset měsíců. Týká se to konstantních nákladů a výnosů. U variabilních nákladů a výnosů 

je problém neúplného roku ve výchozí základně vyřešen vlivem objemu výroby.  

 

 

Za předpokladu používání metody vlivů při sestavování rozpočtů s využitím 

softwarového řešení je možno provést i urychlení celého procesu sestavování rozpočtů 

nákladů a výnosů. Jedná se především o možnost hromadného definování cenových vlivů a 

vlivu kurzu, které se sice týkají konkrétních účtů, avšak v rámci věch podnikových středisek. 

Tento vliv lze pak v daném programu definovat za konkrétní účet (elektrická energie, benzín, 

nafta, přímý materiál apod.) v rámci všech středisek daného podniku. Program pak tímto 

koeficientem vynásobí výchozí základnu u všech středisek. 

Urychlení zpracování rozpočtů nákladů a výnosů lze realizovat i při použití 

koeficientu vlivu objemu výroby, kterým lze hromadně vynásobit výchozí základnu všech 

variabilních nákladových a výnosových účtů v rámci těch středisek, kterých se daný objem 

výroby týká. Lze to samozřejmě provést za předpokladu, že v používaném softwaru lze 

označit účty, které jsou variabilní. 

Tento způsob by urychlil nejen prvotní definování rozpočtu nákladů a výnosů za 

jednotlivá střediska, ale především následné úpravy těchto rozpočtů, ke kterým dochází 

především z důvodů uvažovaných změn objemu výroby a vlivů cen (kurzů). 
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5 Závěr 

Tato bakalářská práce řeší sestavování rozpočtů ve výrobních podnicích. Nejprve jsem se 

zaměřila na pojmy náklady a výnosy, poté na všechny dílčí plány, které předcházejí 

„hlavnímu“ rozpočtu. Těmito dílčími plány jsou: marketingový plán, plán prodeje, plán 

výroby, plán oprav a udržování, plán investic, plán odpisů, plán spotřeby přímého materiálu, 

plán nákupu, plán lidských zdrojů a finanční plán. 

Následně jsem provedla zhodnocení současné metodiky sestavování rozpočtů ve 

výrobních podnicích, kde jsem uvedla druhy rozpočtů, kterými se podniky mohou řídit a 

způsoby jejich sestavení. Výrobní podniky používají dva druhy výpočtů při tvorbě rozpočtů a 

to sestavení rozpočtu „z nuly“ a z výchozí základny tzv. indexovou metodu. V případě, že 

společnost zpracovává jednotlivé dílčí podnikové plány, pak před těmito metodami mají tyto 

plány přednost. 

  V kapitole 4. jsem navrhla možnosti na zpřesnění a zrychlení sestavování rozpočtů ve 

výrobních podnicích. Nejprve jsem se zaměřila na zpřesnění metodiky pro sestavování 

rozpočtů ve výrobních podnicích a jejich zrychlení. Jak jsem již uvedla, v současné době 

neexistuje žádná závazná metodika pro sestavování rozpočtů a výše zmíněných plánů. Každý 

výrobní podnik vychází ze získaných historických hodnot a zkušeností minulých období a je 

zcela v kompetenci podniku jakou metodiku sestavení rozpočtu i jakou jeho formu si zvolí.  

Můj návrh spočívá v nahrazení individuální indexové metody metodou vlivů, kdy by 

zpracovatelé rozpočtu měli za povinnost definovat hodnotu v plánu pomocí předpokládaných 

konkrétních vlivů proti výchozí základně na bázi dosažené skutečnosti. Pak by plán vycházel 

ze součtu hodnoty definovaného vlivu a hodnoty ve výchozí základně. 

Závěrem uvádím, že důvodem tvorby rozpočtů ve výrobních podnicích není jen 

stanovení úkolů, ale především použití těchto rozpočtů jako kontrolního mechanizmu pro 

management podniku. Celý proces plánování od stanovení podnikových cílů, tvorby 

operačních plánů, analýz až po výsledek je v podstatě pro management podniku způsob, jak 

přesvědčit, že lidé ve firmě „dělají to, co dělat mají“. 
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