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ABSTRAKT 

 

Bakalářská práce je věnována tématu plánování nákladů a výnosů. V první části jsou náklady 

a výnosy rozděleny podle různých hledisek. Následně je v práci definována podstata 

plánování a jak se náklady a výnosy plánují. V druhé části jsem se soustředila 

na rozpočetnictví. Čím se rozpočty zabývají, jaké máme druhy rozpočtů a jak se počítají 

u jednicových a převáţně reţijních nákladů. V třetí části je provedeno posouzení moţnosti 

zpřesnění zásad při plánování nákladů a výnosů pomocí odchylek a doporučení vycházet 

z dosaţené skutečnosti. 
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ABSTRACT 

 

Bachelor thesis is devoted to the topic of planning of costs and yields. In the first part costs 

and yields are split according to different aspects. The principle of the planning and the 

planning of costs and yields are analysed in the first part, too. In the second part I 

concentrated on a budgeting. I dealt with a budget from different points of view – a topic and 

a sort of a budget, a calculation of direct and mainly overhead costs. In the third part is the 

specification of principles in the planning of costs and yields by means of variances and the 

recommendation to start from the achieved facts. 
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1 ÚVOD 

Kaţdá firma chce jistě dosahovat co nejvyšších zisků. Existuje spousta způsobů jak jich 

dosáhnout, ale bezesporu nejúčinnější je sniţování nákladů a zvyšování trţeb. Musíme si však 

dávat pozor, abychom náklady nesniţovali na úkor kvality našich výrobků a sluţeb. Proto 

musíme efektivně řídit a plánovat jak náklady, tak i výnosy. 

 

K nákladům se nyní upíná velká pozornost podniků, protoţe dobrá znalost nákladů a všechno 

s nimi spojené je pro úspěšné vedení podniku nezbytné. V konkurenci se obhájí ten podnik, 

který je schopný efektivně řídit své náklady a výnosy. Náklady, výnosy a hospodářský zisk 

patří k nejdůleţitějším charakteristikám hospodaření podniku. 

 

Cílem bakalářské práce je definovat obecné zásady plánování nákladů a výnosů a podat návrh 

na jejich zpřesnění a zjednodušení ve výrobním podniku. Bakalářská práce je členěna 

do 5 kapitol, a ty se dále ještě detailněji člení podle smyslu řešené problematiky. 

 

V první části se zabývám základními pojmy nákladů a výnosů a jejich klasifikacemi. Dále 

podstatou a druhy plánování. Ve druhé části se zabývám rozpočetnictvím a různými druhy 

rozpočtů. Rozpočty jednicových nákladů, ale převáţně rozpočty nákladů reţijních. V poslední 

části bakalářské práce navrhuji moţnosti zpřesnění a zjednodušení zásad plánování nákladů 

a výnosů. 
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2 PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ 

2. 1 Náklady a výnosy 

Náklady 

Ve finančním účetnictví se náklady vymezují jako úbytek ekonomického prospěchu, který se 

projevuje poklesem aktiv nebo přírůstkem dluhů a který v hodnoceném období vede 

ke sníţení vlastního kapitálu. 

 

V manaţerském účetnictví se naopak vychází z charakteristiky nákladů jako hodnotově 

vyjádřeného, účelného vynaloţení ekonomických zdrojů podniku, účelově souvisejícího 

s ekonomickou činností [1]. 

 

Od nákladů musíme odlišit peněţní výdaje, které představují úbytek peněţních fondů 

(hotovostí, stavů na bankovních účtech). Např. nákup stroje netvoří náklady podniku, i kdyţ 

je peněţním výdajem; náklady jsou aţ odpisy, které přenášejí cenu stroje do nákladů podniku. 

 

Výnosy 

Výnosy podniku jsou peněţním oceněním souboru realizovaných výrobků a sluţeb za určité 

období, a to bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu. Hlavními výnosy 

výrobního podniku jsou trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb [2]. 

 

Od výnosů musíme odlišit peněţní příjmy, které představují přírůstek peněţních fondů 

(hotovostí, stavů na bankovních účtech). Např. půjčky od jiného podniku nebo doplnění 

pokladní hotovosti za účelem výplaty mezd zaměstnancům. 

 

Náklady vţdy musí souviset s výnosy příslušných období. Musí být zajištěna věcná i časová 

shoda nákladů a výnosů s vykazovaným obdobím. Tento princip nezávislosti účetních období 

se zajišťuje tzv. časovým rozlišováním nákladů a výnosů [3]. 

 

Pokud od výnosů odečteme náklady, zjistíme hospodářský výsledek podniku za určité období. 

Jsou-li výnosy vyšší neţ náklady, dosáhla firma zisku, jsou-li výnosy niţší neţ náklady, 

dosáhla firma ztráty. 
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Zisk je nejzákladnějším motivem podnikání kaţdé firmy a tím i jejím hlavním rozhodujícím 

kritériem. 

2.1.1 Klasifikace nákladů 

Předpokladem k jakékoli nákladové optimalizaci či sniţování nákladů, je náklady poznat 

a pochopit podstatu jednotlivých nákladových poloţek, které v podniku vznikají. Protoţe 

počet nákladových poloţek se téměř v jakémkoli podniku čítá na stovky aţ tisíce, je nezbytné 

umět tyto náklady rozčlenit do určitých homogenních skupin tak, abychom mohli zkoumat 

jejich chování při různých situacích. Členění, resp. klasifikace nákladů podle různých kritérií 

je základním předpokladem pro aplikaci dalších nástrojů manaţerského účetnictví. 

 

Náklady můţeme členit dle různých hledisek a kritérií [4]. 

2.1.1.1 Druhové členění nákladů 

Ve finančním účetnictví je druhové členění nejběţnějším přístupem k členění nákladů. 

Členíme je dle druhu spotřebovaného vnějšího vstupu do podnikového transformačního 

procesu. Odpovídá finančnímu pojetí nákladů. Nejčastěji se pouţívá i při dělání účetních 

výkazů, např. výkazu zisku a ztrát. Existuje několik nákladových druhů, které jsou v kaţdé 

firmě v podstatě stejné a ta si je potom rozčlení detailněji. Podle Popeska [4] mezi nákladové 

druhy patří: 

 

 spotřeba materiálu, energie a externích sluţeb, 

 osobní náklady (mzdy, sociální náklady, apod.), 

 odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku, 

 pouţití externích prací a sluţeb, 

 finanční náklady. 

 

Druhové členění nákladů je pro snahy o nákladovou optimalizaci nezbytné. Relativní podíl 

jednotlivých nákladových druhů můţe u jednotlivých organizací napovědět, jakou roli hraje 

určitý nákladový druh a jaký je jeho význam. Tím také můţe napomoci poznat, na které 

nákladové druhy se má zaměřit při snaze o nákladovou optimalizaci nebo jak se v absolutní 

hodnotě projeví relativní úspora určitého nákladového druhu. Na druhé straně ovšem takové 
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členění nákladů neříká nic o tom, jak a k jakému účelu byly tyto náklady vynaloţeny. 

Z druhového členění nákladů nezjistíme, k jakým činnostem a aktivitám se tyto náklady 

vztahují a jaká je jejich vazba na podnikové výkony. 

2.1.1.2 Účelové členění nákladů 

K určení vztahu jednotlivých poloţek k  výkonům a jejich efektivnosti se pouţívá řada 

různých členění. Jedním z nich je členění nákladů na: 

 

 náklady technologické, 

 náklady na obsluhu a řízení. 

 

Náklady technologické jsou bezprostředně vyvolány nějakou technologií, nebo s ní nějakým 

způsobem účelově souvisí. Můţe se jednat např. o náklad na spotřebu materiálu určitého 

mnoţství a kvality, nebo náklad, kterým jsou odpisy zařízení slouţícího k výrobě v rámci 

určité výrobní technologie. 

 

Náklady na obsluhu a řízení jsou náklady slouţící k doprovodným činnostem technologického 

procesu. Jedná se o náklady zajišťující podmínky a infrastrukturu samotného výrobního 

procesu. Jde např. o náklady na spotřebu energie v kancelářích, na vytápění budov nebo 

na mzdy administrativních pracovníků. 

 

Pro praktické vyuţití při rozhodovacích procesech se ovšem toto členění jeví jako příliš 

obecné. Často je velmi obtíţné definovat, která nákladová poloţka ještě souvisí bezprostředně 

s technologií a která poloţka je vyvolána obsluhou transformačního procesu jako celku. 

Na druhé straně je ovšem toto rozdělení výchozím bodem pro určení nákladů ve vztahu 

k jednotce výkonu dané organizace. 

 

Pro rozhodovací proces je velmi často nezbytné vyjádřit náklady ve vztahu ke konkrétnímu 

výkonu či jednici. Podle tohoto pohledu můţeme náklady rozdělit na [4]: 

 

 náklady jednicové, 

 náklady reţijní. 
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Náklady jednicové jsou tou částí nákladů technologických, které nejenom ţe souvisí 

s technologickým procesem jako takovým, ale souvisí přímo s jednotkou prováděného 

výkonu, jako je např. jeden výrobek. 

 

Na druhé straně, náklady reţijní v sobě zahrnují náklady na obsluhu a řízení a tu část nákladů 

technologických, které nesouvisí s jednotkou výkonu, ale s technologickým procesem jako 

celkem. 

 

Pojem reţijní náklady představuje náklady, které není moţné nějakým jednoduchým 

způsobem vztáhnout k určité činnosti nebo výkonu. Proto se tento typ nákladů stal velmi 

diskutovaným, protoţe právě tato nejednoznačnost mezi jeho spotřebou a účelem jeho 

vynaloţení je záleţitostí, která komplikuje snahy manaţerů o poznání struktury nákladů 

a jejich vztahů k výkonům [4]. 

2.1.1.3 Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik 

Některé literatury uvádějí, ţe se ještě jedná o účelové členění nákladů, ale já ji zařadila jako 

nový bod. V rámci této klasifikace se zpřesňuje vztah nákladů k určitému vnitropodnikovému 

útvaru, v němţ probíhají určité činnosti podniku a jehoţ pracovníci nesou odpovědnost 

za vznik a výši nákladů. Klasifikace nákladů podle tohoto principu lze povaţovat za zvláštní 

kategorii manaţerského účetnictví, které se nazývá odpovědnostní účetnictví. 

 

Odpovědnostní středisko 

Výchozím momentem členění nákladů ve vztahu k útvarům je rozčlenění podle místa vzniku 

nákladů. Na to však nutně musí navázat členění podle odpovědnosti za jejich vznik. 

Vnitropodnikové útvary, kterým jsou náklady do odpovědnosti přiřazovány, se pojmově 

vymezují jako odpovědností střediska. 

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

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

úkolem je vymezit oblasti a úrovně pravomoci a odpovědnosti zejména vedoucích pracovníků 

útvarů v jejich věcné podobě (jaké konkrétní pravomoci pracovník má, o čem je oprávněn 

rozhodovat, za co odpovídá). 

Smyslem ekonomické struktury je pak vymezit takovou úroveň vnitropodnikových útvarů, 

jejichţ řízení je mimo jiné zaloţeno na posouzení hodnotových výsledků. Znamená to, ţe pro 
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řízení pracovníků na dané úrovni je charakteristická taková úroveň pravomoci 

a odpovědnosti, která zakládá moţnost je řídit a vytvářet podmínky ke stimulaci na úrovni 

nákladů, výnosů, vnitropodnikového výsledku hospodaření a jiných hodnotově vyjádřených 

kritérií. 

Z hlediska úrovně pravomoci a odpovědnosti za hodnotově vyjádřené výsledky se rozlišuje 

šest základních typů odpovědnostních středisek: nákladové (nákladově řízené), ziskové, 

rentabilitní, investiční, výnosové a výdajové [1]. 

 

Druhotné (interní) náklady 

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

informačního zajištění nutného k řízení odpovědnostních středisek. Na tuto první etapu je 

však třeba navázat i způsobem spojení, který by umoţnil zobrazit kooperační vazby mezi 

útvary a určit odpovědnost za hodnotové efekty (např. za úspory nebo překračování nákladů) 

těch výkonů, které se neprodají externím spotřebitelům, ale stávají se předmětem spotřeby 

uvnitř podniku. Základními předpoklady tohoto spojení jsou: 

 

 vymezení činnosti jednotlivých odpovědnostních středisek tak, aby bylo moţno 

vyjádřit a kvantifikovat jejich náklady, 

 identifikace dílčích výkonů, které tyto útvary předávají jiným vnitropodnikovým 

útvarům, 

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

 

Spojení mezi jednotlivými odpovědnostními středisky se tedy uskutečňuje systémem vazeb, 

jejichţ nositeli jsou předávané, resp. přejímané výkony. Náklady, které vznikají odebírajícímu 

středisku, se označují jako náklady interní. Jejich výše je dána mnoţstvím dílčích výkonů 

a jejich vnitropodnikovým oceněním. 

 

Podstatnými vlastnostmi těchto nákladů je, ţe jde o náklady: 

 

 druhotné (z hlediska podniku jako celku se projeví na vstupu podruhé – poprvé se 

projevily ve středisku, které daný výkon provedlo) a 

 sloţené (neboť je moţné je dále analyzovat ve vztahu k jednotlivým nákladovým 

sloţkám – druhům, které byly při provedení druhotného výkonu spotřebovány) [1]. 
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2.1.1.4 Kalkulační členění nákladů 

Kalkulační členění je zvláštním typem účelového členění nákladů. Do jisté míry se k nim 

vztahují úvahy, které se týkají stanovení nákladového úkolu pro kontrolu hospodárnosti 

jednicových a reţijních nákladů. Ale z hlediska zajištění reálnými informacemi je toto členění 

nákladů nejsloţitější. Jejich sloţitost vyplývá z toho, ţe podnikatelský proces je zpravidla 

sloţitým systémem sériově i paralelně řazených procesů s určitým počtem bezprostředních, 

ale i s výrazně širším mnoţstvím zprostředkovaných vazeb ke konkrétnímu výkonu. 

Předběţné stanovení či následné zjištění určité proporce nákladů těchto činností na určitý 

výkon je pak často spíše abstrakcí a záleţitostí modelového zjednodušení, jeţ neodráţí realitu 

v plné šíři [1]. 

 

Z hlediska vazeb nákladů k výkonu a z hlediska praktických moţností, jak přiřadit náklady 

konkrétnímu výkonu, lze opět rozlišit dvě základní skupiny nákladů: 

 

 přímé náklady, které bezprostředně souvisejí s konkrétním druhem výkonu, 

 nepřímé náklady, které se neváţou k jednomu druhu výkonu a zajišťují průběh 

podnikatelského procesu podniku v širších souvislostech [1]. 

 

Do přímých nákladů patří téměř veškeré jednicové náklady. Ty jsou vyvolány nejen 

konkrétním druhem výkonu, ale přímo jeho jednotkou. Kromě jednicových nákladů se pak 

výkonu přímo přiřazují i náklady, které se vynakládají v souvislosti s prováděním pouze 

tohoto druhu výkonu a jejichţ podíl na jednici tohoto druhu lze tedy zjistit pomocí prostého 

dělení. Příkladem takového nákladu můţe být náklad na vývoj a technickou přípravu výroby 

konkrétního výrobku, odpis časové licence na výrobu a prodej výrobku nebo náklad na jeho 

reklamu. Nutnou vlastností přímého nákladu tedy nemusí být jejich proporcionální charakter. 

Zejména skupina tzv. ostatních přímých nákladů zpravidla zahrnuje náklady fixní, které mají 

jiný vztah k objemu výkonů neţ poloţky jednicových nákladů. 

 

Většina reţijních nákladů (kromě těch, které souvisejí s konkrétním druhem výkonu) je však 

zpravidla společná více druhům výkonů. Při řešení některých rozhodovacích úloh je však 

třeba i tyto náklady přiřadit jednici výkonu. Tyto náklady se pak přičítají nepřímo pomocí 

zvolených veličin [1]. 
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2.1.1.5 Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů 

Základem tohoto členění jsou tyto základní skupiny nákladů: 

 

 variabilní náklady, které se v závislosti na objemu výkonů mění, 

 fixní náklady, které při změnách v určitém rozpětí prováděných výkonů či vyuţití 

kapacity zůstávají neměnné [1]. 

 

Variabilní náklady 

Variabilní náklady mohou být: 

 

 Proporcionální (lineární) – vyvíjejí se stejně rychle jako objem výroby. Příkladem 

mohou být všechny jednicové náklady a část reţie ovlivněná vyuţitím kapacity (např. 

část nákladů na opravy automobilů, vyvolaná ujetými kilometry). 

 Nadproporcionální (progresivní) náklady – vyvíjejí se rychleji neţ objem výroby. 

Příkladem je vzrůst mzdových nákladů při přesčasové práci nebo vzrůst spotřeby 

pohonných hmot při zvýšení rychlosti, a tím se zkrátí čas dopravního výkonu. 

 Podproporcionální (degresivní) náklady – vyvíjejí se pomaleji neţ objem výroby. 

Příkladem jsou náklady na opravy a údrţbu strojního zařízení, které se sleduje 

ve vztahu k počtu vyrobených výrobků na něm vyrobených, spotřeba elektrické 

energie zahrnující tzv. paušál a hodinovou spotřební sazbu a další. 

 

Při manaţerských výpočtech se obvykle předpokládá, ţe se náklady vyvíjejí lineárně 

(proporcionálně). 
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Graf č. 1 Lineární variabilní náklady [10] 

 

Fixní náklady 

Tyto náklady jsou vyvolány nutností zabezpečit chod (provozní pohotovost, výrobní kapacitu) 

podniku jako celku. Jejich neměnnost je však relativní – i fixní náklady se mění, 

např. při změnách výrobní kapacity nebo při rozsáhlé změně výrobního programu. Nemění se 

však plynule, ale najednou, skokem [1], [5]. 

 

Jde většinou o tzv. kapacitní náklady, vyvolané potřebou zajištění podmínek pro efektivní 

průběh reprodukčního (podnikatelského) procesu. Z hlediska jejich ovlivnitelnosti v případě 

zřetelného poklesu ve vyuţití kapacity se rozlišují dvě skupiny fixních nákladů [1]: 

 

 Umrtvené (utopené) náklady 

Vynakládají se často ještě před zahájením podnikatelského procesu, kdy je třeba např. 

pořídit budovu, strojní zařízení, informační systém či realizovat jiné investiční 

rozhodnutí. Podstatnou charakteristikou, důleţitou pro řízení hospodárnosti těchto tzv. 

umrtvených nákladů, je pak fakt, ţe jejich celkovou výši jiţ nelze ovlivnit v průběhu 

podnikatelského procesu ani zásadním omezením jeho intenzity. Jedinou moţností 

jejich sníţení je opačně působící (zvratné) investiční rozhodnutí (např. prodej strojního 

zařízení). Příkladem těchto nákladů jsou odpisy fixních aktiv. Důleţitou jevovou 

formou těchto nákladů je z hlediska potřeb jejich kvantifikace např. v kalkulacích 

a rozpočtech relativně vzdálený časový úsek mezi výdajem, nutným k pořízení 

příslušné majetkové sloţky, a jejím projevem v časově vyjádřených nákladech. 
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 Vyhnutelné fixní náklady 

Vznikají v důsledku zajištění kapacitních podmínek podnikatelského procesu. Nejsou 

však bezprostředně spojeny s investičním rozhodnutím, ale s vyuţitím vytvořené 

kapacity; proto je lze při zřetelném sníţení kapacity omezit. Příkladem těchto nákladů 

jsou časové mzdy mistrů a náklady na vytápění hal. Vyhnutelné náklady se - oproti 

utopeným fixním nákladů – projevují zpravidla tím, ţe jsou časově těsněji spojeny 

s výdaji nutnými na jejich úhradu. 

 

Dělení nákladů na fixní a variabilní má své opodstatnění pouze v krátkém období, neboť 

v delším časovém období bude mít většina nákladů variabilní charakter [1]. 

 

Bod zvratu 

Pro podnik má velký význam. Je to objem produkce, který pokryje veškeré fixní i variabilní 

náklady. Je to vlastně bod, kdy se celkové náklady rovnají celkovým trţbám. Kdyţ bude 

objem produkce menší, neţ určuje bod zvratu, tak je podnik ve ztrátě, kdyţ bude větší, tak je 

v zisku. Bod zvratu se vypočítá [8]: 

 

  

FN … fixní náklady, 

cj … cena za jednotku výkonu, 

vj … jednotkové variabilní náklady. 

 

 

Obr. č. 2 Bod zvratu [11] 
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2.1.2 Klasifikace výnosů 

Členění výnosů je zrovna tak důleţité jako členění nákladů. S výnosy se pracuje při tvorbě 

plánu výsledku hospodaření, při zjišťování skutečného výsledku hospodaření, při tvorbě 

cenové kalkulace a také při controllingových činnostech. 

2.1.2.1 Druhové členění výnosů 

Je v podstatě stejné jako u nákladů. Jedná se o výnosy za prodej výrobků, zboţí a sluţeb, 

výnosy získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů a výnosy získané mimořádně 

(prodej odepsaného stroje). 

2.1.2.2 Členění výnosů podle závislosti na objemu výkonů 

Vzhledem k tomu, ţe výnosy odráţejí i objem prodaných výkonů, mají variabilní charakter. 

Při stálé ceně (v krátkém období) se vyvíjejí proporcionálně. Často se výnosy vyvíjejí jako 

podproporcionální a to v důsledku poskytovaných slev při překročení určitého mnoţství 

prodaných výkonů. 

 

Vyskytují se i výnosy, které mají fixní charakter. Tyto výnosy bývají označovány jako 

„paušály“. Příkladem je tzv. stálý plat, placený za nájem elektroměru od distribuční 

společnosti dodávající elektrický proud. 

 

Výnosy celkem tak mohou mít i charakter smíšený, sloţený z části fixní a části variabilní, 

jejíţ výše závisí na počtu prodaných výkonů [12]. 

2.2 Plánování nákladů a výnosů 

Obecně je pojem plánování chápán jako „obecný proces formulování cílů a cest jejich 

dosahování“, v podstatě bez rozlišení subjektu a úrovně řízení, na které tento proces probíhá 

nebo „proces konkretizace, resp. zajištění strategicky vymezených cílů, stanovených tzv. 

podnikovými politikami“. Stanovené cíle jsou vyjádřeny věcně a naturálně. Výstupem 

plánování je plán [9]. 
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Plánování zpřístupňuje viditelnost představ, zkonkrétňuje je tak, aby byla lepší moţnost je 

uskutečnit. Je také i měřítkem úspěchu [13]. 

 

Plány lze rozdělit podle časového hlediska na: 

 

 krátkodobé (operativní) – do jednoho roku, 

 střednědobé (taktické) – 1-5 let, 

 dlouhodobé (strategické) – více jak 5 let 

2.2.1 Podstata plánování nákladů a výnosů 

Plánování, jako mnoho dalších ekonomických činností, prochází několika stádii vývoje, kdy 

kaţdé stádium je specifické a hraje v celém procesu nezanedbatelnou roli. Odborná literatura 

neuvádí a ani není přesně stanoveno, kolik fází by měl proces plánování obsahovat a vše je 

závislé na mnoha faktorech, jako je kupříkladu velikost podniku či odvětví. 

Je důleţité, aby plán a z něj vycházející rozpočet na budoucí období byly v souladu 

se stanovenými cíly a misí firmy a aby kroky a postupy z něj vyplývající slouţily k naplnění 

mise a dosaţení cílů [6]. 

 

Plán nákladů a výnosů by měl vycházet z dílčích podnikových plánů. Funkční struktura 

plánování podniku vychází z jednotlivých činností podniku. Synek [2] uvádí tyto: 

 

 Plánování marketingu – je v podstatě plánem získání zákazníků. Zahrnuje vymezení 

cílových trhů, plán prodeje, plánovaný sortiment apod. 

 Plánování výroby – navazuje na plán prodeje. Zahrnuje plánování objemů 

a sortimentu, pracovníků, surovinové zdroje. Důleţitou součástí je zajištění výrobního 

plánu výrobními kapacitami. 

 Plánování nákupu – zahrnuje plán spotřeby, potřeby dodávek a plán zásob. 

 Plánování výzkumu a vývoje – orientuje se na oblast výrobního programu, jeho 

inovací, přípravy nových výrobků, technologií a oblasti designu. 

 Plánování obnovy a údrţby dlouhodobého hmotného majetku – zahrnuje dvě oblasti: 

 - plánování oprav a údrţby, 

- plánování investic. 
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 Finanční plánování – rozhodování o způsobu financování (krátkodobé, dlouhodobé). 

 Plánování lidských zdrojů – počtu zaměstnanců, dělníků atd. 

2.2.2 Plánování nákladů a výnosů 

Ve většině podniků je plán nákladů součástí finančního plánu. Ten obsahuje plán výnosů, 

nákladů a zisku, plán rozdělení zisku, popř. další plány. Plán nákladů, výnosů 

a tvorby zisku je vlastně plánovaná výsledovka podniku. Výpočty jeho poloţek navazují 

na ostatní části plánu podniku. Například provozní výnosy na plán odbytu, mzdy na plán 

mezd apod. Plán má dvě základní části: výnosy a náklady. 

 

Cílem plánování nákladů je dosáhnout jejich sníţení. Proto plánování nákladů není jen 

pasivním odrazem skutečnosti, ale aktivně na ni působí tak, ţe vytváří tlak na sniţování 

nákladů ve všech oblastech podnikové činnosti. Náklady můţeme plánovat v podstatě pomocí 

dvou skupin plánovacích metod – metod globálních a podrobných. Globální metody vycházejí 

ze základních vztahů v ekonomice podniku, které zachycují různými modely. Podrobné 

metody vycházejí z detailních plánovacích podkladů, jako je operativní plán výroby, normy 

spotřeby apod. Typickými představiteli těchto metod jsou rozpočty a kalkulace [5]. 

 

Při plánování nákladů se podle Synka [5] postupuje zpravidla takto: 

 

 Nejprve se vypracují rozpočty hospodářských středisek pomocné a obsluţné výroby 

(např. opravny, kotelny), potom hospodářských středisek hlavní výroby 

(spotřebovávají výkony hospodářských středisek pomocné a obsluţné výroby) a 

reţijních hospodářských středisek (zásobovacího, odbytového, správního). Zjištěné 

rozpočtované náklady v členění na jednicové se transformují do poloţek prvotních 

nákladových druhů, ve kterých je sestavován plán výnosů, nákladů a zisku. 

 

 Posléze, tj. po vypracování podnikového plánu a jeho schválení vedením podniku, 

nastává obrácený proces – transformace ve střediscích prvotních nákladových druhů 

do nákladů jednicových a reţijních a doplnění prvotních nákladů 

o náklady druhotné. Obě fáze plánování nákladů se prolínají, probíhají i několikrát 

po sobě, tak jak se hledají další rezervy sniţování nákladů. 
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Rozdílný charakter jednicových a reţijních nákladů vyvolává i rozdílný způsob jejich 

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

objemu a struktury výkonů (výrobků, polotovarů, sluţeb), norem spotřeby výrobních činitelů 

a jejich cen a tarifů. V praxi lze jednicové náklady rozpočtovat dvěma způsoby [5]: 

 

 v prvním způsobu se za hospodářské středisko odpovědné za úroveň jednicových 

nákladů povaţuje útvar technické přípravy výroby; proto se jednicové náklady 

rozpočtují v útvarech předvýrobních etap a ve výrobních střediscích se rozpočtují jen 

reţijní náklady; 

 v druhém způsobu se jednicové náklady rozpočtují ve výrobních střediscích 

a v útvarech technické přípravy výroby, pokud vůbec existují jako samostatná 

hospodářská střediska, se rozpočtují pouze reţijní náklady. 

 

Plánování nepřímých nákladů je sloţitější. Pokud to jde, pouţijí se technicky zdůvodněné 

normy nebo ukazatele spotřeby. Tak např. odpisy se stanoví podle počtu strojů 

v hospodářském středisku a platných odpisových norem, spotřebu elektrické energie 

pro pohon strojů podle příkonu instalovaných strojů, plánovaného časového fondu strojů, 

tarifu a sazby za 1 kWh atd. Většinou však vystačíme s globálnějšími způsoby výpočtů, 

při kterých vycházíme ze zkušeností z minulých let, se znalostí nákladových funkcí 

stanovených regresní a korelační analýzou. 

 

Znalost jednicových a reţijních nákladů umoţňuje sestavit kalkulace výrobku, které jsou 

hlavním nástrojem řízení nákladů na jednotlivé výrobky. Hlavním nástrojem řízení reţijních 

nákladů je rozpočet, hlavním nástrojem řízení jednicových nákladů jsou kalkulace, rozpočty, 

normy, normativy a limity [5]. 

 

 

 

 



15 

 

3 ROZPOČETNICTVÍ 

Rozpočtování je obecně chápáno jako „proces formulování hodnotově vyjádřených cílů“. Je 

to plán předpokládaných úkolů v budoucnu. Výstupem rozpočtování jsou rozpočty. 

 

Z hlediska způsobu stanovení cílů, je rozpočet zaloţen nejen na propočtených veličinách, 

(např. normy spotřeby jednicových nákladů), ale i na veličinách odhadovaných (týká se 

reţijních nákladů). 

 

Hlavní cíle rozpočtu je moţno formulovat jako [9]: 

 

 Zabezpečení hospodárného vynakládání nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti 

(středisek ekonomické struktury podniku). Rozpočet by měl působit na sniţování 

všech sloţek nákladů. 

 Vytvoření předpokladů pro racionální stanovení výše nákladů v kalkulacích výkonů. 

Rozpočet by měl zachytit všechny moţné předpokládané poloţky nákladů a výnosů. 

Z rozpočtu jsou čerpány údaje pro sestavení předběţných kalkulací a to zejména 

v oblasti reţijních nákladů. 

 Vytvoření předpokladů pro kontrolu plnění rozpočtu dle vnitropodnikových útvarů 

nebo dílčích činností. Princip hodnocení plnění rozpočtu spočívá v porovnání 

rozpočtovaných a skutečných hodnot, rozboru přiměřenosti vzniklých odchylek 

a posouzení jejich příčin vzniku a odpovědnosti za vznik. 

 Zachycení nákladů i výnosů v předpokládaném vývoji. 

 Působení svými hodnotami i na obchodní činnost daného podniku a vést k co nejlepší 

marketingové politice. 

 

Z hlediska rozdílného způsobu tvorby rozpočtovaných nákladových poloţek je nutno 

v rozpočtu odděleně zachytit jednicové a reţijní poloţky nákladů i výnosů. 

Pro samotnou kontrolu rozpočtu, tj. hodnocení hospodárnosti a pro účely sestavení 

operativních rozpočtů na kratší časová období je nutno respektovat i fixní či variabilní 

charakter nákladů (popř. výnosů). 
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3.1 Rozpočet jednicových nákladů 

Jedná se o rozpočet nákladů s jednicovým charakterem (náklady na materiál, suroviny, 

polotovary). Rozpočet jednicových nákladů vychází z plánu výroby jednicových výkonů, 

které jsou předmětem hlavní výdělečné činnosti podniku. Na něj pak navazuje plán spotřeby 

základních materiálů: surovin, polotovarů nakupovaných i vlastní výroby, plán spotřeby 

technologických energií, časů potřebných pro výrobu a zpracování výkonů jednicovými 

pracovníky, vyjádřený v naturálních jednotkách. Pro sestavení těchto plánů se pouţívají 

normy spotřeby materiálů, surovin, polotovarů apod. Jejich plánovaná spotřeba se obecně 

stanoví dle vztahu [9]: 

  

 

PLSS ……plán spotřeby s-té poloţky (naturální jednotky spotřeby) 

NS,V ……norma spotřeby s-té poloţky, v-tého výrobku (naturální jednotka 

spotřeby/jednotka výkonu) 

PLQV ……plánovaná výroba v-tého výkonu 

 

Plán jednicových nákladů v korunách dostaneme oceněním PLSS plánovanou cenou a jejím 

součtem za všechny jednicové výkony. 

 

V případě, ţe se sestavuje roční plán spotřeby, pouţívají se roční plánované normy spotřeby 

a údaje ročního plánu výroby. V případě sestavení operativního plánu výroby se pouţívají 

spotřební normy operativní a údaje operativního plánu výroby jednicových výkonů 

pro příslušné časové období. 

 

Vzniká velký význam předběţné kalkulace pro sestavení rozpočtu v oblasti jednicových 

nákladů. Znamená to, ţe ještě před sestavováním rozpočtu těchto nákladů je nutno mít 

k dispozici předběţné kalkulace jednicových nákladů [9]. 
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3.2 Rozpočet režijních nákladů 

Rozpočet reţijních nákladů při tvorbě rozpočtů je největším problémem. Jedná se o část 

technologických nákladů, jejichţ naturální spotřebu a návazně rozpočet nelze stanovit 

podle norem spotřeby a veškeré náklady na obsluhu, zajištění a řízení, jejichţ vztah 

k jednicovým výkonům je zprostředkovaný [9]. 

3.2.1 Metody sestavování rozpočtů režijních nákladů 

Existuje celá řada metod sestavování rozpočtu reţijních nákladů, těm nejdůleţitějším se budu 

věnovat v následujících kapitolách. Jedná se o tyto metody: 

 

 Metoda na základě dosaţené skutečnosti 

 Metoda vyuţití matematicko-statistických metod 

 Metoda s vyuţitím normativů 

 Metoda s vyuţitím variátorů 

 Metoda s vyuţitím limitů 

 Metoda s vyuţitím grafického rozboru a extrapolace 

 Metoda s vyuţitím odborného odhadu 

 Metoda s nulovým základem 

 

V praxi se nejvíce vyuţívá rozpočtování na základě skutečné výše těchto nákladů dosaţené 

v minulém období nebo v kombinaci s ostatními metodami. 

3.2.1.1 Metoda na základě dosažené skutečnosti 

Metoda na základě dosaţené skutečnosti je zaloţena zpravidla na vyuţívání indexů, které 

vyjadřují růst či pokles objemu výkonů v rozpočtovaném období. Ty poloţky, u kterých lze 

předpokládat závislost na objemu výkonů, se vynásobí příslušným indexem. Mohou se tam 

dále promítnout očekávané změny ceny, změny technologií, nárůst mezd, apod. 

 

Uvedená metoda je pro svoji jednoduchost v praxi často pouţívána. Její nevýhodou je však 

zejména to, ţe konzervuje dosaţenou úroveň reţijních nákladů v rozpočtech, a to mnohdy 

včetně nahodilých výkyvů a případů nehospodárnosti. Uvedené omezení však můţeme 
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do značné míry eliminovat solidní analýzou vývoje reţijních nákladů, rozborem příčin jejich 

vzniku a vytipováním nahodilých výkyvů ve vynakládání těchto nákladů [7]. 

3.2.1.2 Metoda využití matematicko-statistických metod 

Při sestavování rozpočtů reţijních nákladů je nutné respektovat dynamiku vývoje jednotlivých 

poloţek těchto nákladů, tedy fixního a variabilního charakteru nákladů. 

K měření dynamiky celkové reţie např. ve výrobních útvarech lze za základní vztahovou 

veličinu povaţovat objem výkonů. U jednotlivých skupin reţijních nákladů a poloţek to však 

mohou být i odlišné, často značně různorodé vztahové veličiny. 

 

Ve vztahu celkových reţijních nákladů k objemu výkonů se vyskytuje proporcionální průběh 

v krátkém časovém intervalu zpravidla u technologických nákladů. Jde např. o spotřebu 

různých druhů materiálů, technologické energie nebo speciálních přípravků a nářadí. V delším 

časovém průběhu se ovšem mnohdy jeví vývoj těchto reţijních nákladů jako 

podproporcionální. Platí to hlavně v těch případech, kdy nedojde k zásadnějším změnám 

v technologii a organizaci výroby. 

V podmínkách zvyšující se úrovně vyuţívání automatizace v technologii a řízení výroby 

dochází naopak k zásadním změnám ve vývoji reţijních nákladů. Skupiny reţijních nákladů 

pak vyuţívají spíše nadproporcionální vývoj; příkladem můţe být spotřeba technologické 

energie a náklady na opravy a údrţbu. Vzrůstá podíl fixní části reţie při současném poklesu 

podílu reţijních mezd, a to i přes přesun jednicových mezd do výrobní reţie. 

Pro vyjádření těchto vztahů mezi reţijními náklady a objemem výkonů se mohou pouţít 

metody regresní a korelační analýzy. Platí přitom, ţe čím kratší je interval řízení, tím větší 

vypovídací schopnost má jednoduchá aplikace zaloţená na abstraktním rozkladu celkových 

reţijních nákladů na jejich fixní a proporcionální sloţku. Matematicky jde o výpočet rovnice 

přímky [7] 

 y = F + vj · x 

 

y……celkový objem reţijních nákladů pro daný objem výkonů jako závisle proměnná 

x……objem výkonů jako nezávisle proměnná 

F……fixní sloţka reţijních nákladů 

vj……variabilní proporcionální sloţka reţijních nákladů připadající na jednotku výkonu 
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3.2.1.3 Metoda s využitím normativů 

Normativ vyjadřuje vztah výše reţijního nákladu k faktoru, který jej ovlivňuje. Normativ je 

obdobou norem spotřeby jednicových nákladů. Pouţívání normativů k rozpočtování reţijních 

nákladů je progresivní metodou, vyţaduje však jejich objektivní stanovení a pravidelnou 

aktualizaci. Pouţití normativů je zejména vhodné pro variabilní reţijní náklady, které jsou 

proměnlivé se změnou daného faktoru [9]. 

 

Specifikace faktorů umoţňuje vymezit individuální vztahové veličiny, vyjádřené naturálními 

nebo hodnotovými jednotkami. Jejich struktura je tvořena: 

 

 technickými jednotkami pro daný výkon: kWh, t, kg, km, m
2
, apod., 

 časovými jednotkami: normohodiny, strojové hodiny, směnnost, doba mezi poruchami 

strojů a zařízení měřená v hodinách, dnech, měsících apod., 

 mzdovými jednotkami: jednicové mzdy výrobních dělníků, mzdy pomocných dělníků, 

mzdy opravářů apod., 

 ostatními jednotkami: objem výkonů, zpracovací náklady, vlastní náklady výroby 

apod. 

 

Při stanovení normativů reţijních nákladů se vyuţívá: 

 

 Technických propočtů: u jednotlivých reţijních nákladů (zpravidla technologických 

nákladů zahrnutých do reţie), jejichţ vznik je jednoznačně vymezen určitým reţijním 

výkonem, se tento výkon vyjádří v naturálních jednotkách a ocení předem 

stanovenými vnitropodnikovými cenami. 

 Statistického vyhodnocování údajů o skutečném vývoji reţijních nákladů: jejich vznik 

je zpravidla vázán na agregované reţijní výkony, které představují řadu reţijních 

činností. Vývoj reţijních nákladů se vyjádří ve vazbě na příslušné individuální 

vztahové veličiny, např. normohodiny, jednicové mzdy nebo skutečně odpracované 

hodiny ve výrobních útvarech. 

 Kombinace obou předchozích 

 

Sloţitost a pracnost tvorby normativů reţijních nákladů vyplývá z obsahu těchto nákladů. 

Kaţdá poloţka reţie představuje především náklad, který vzniká ve vazbě na určité reţijní 
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výkony. U řady poloţek je tento vztah snadno patrný a vyplývá přímo z názvu. Jindy 

stanovíme tyto výkony podrobnějším členěním reţijních poloţek. Jednoznačné vymezení 

reţijních výkonů usnadňuje tvorbu normativů reţijních nákladů a umoţňuje měřit tyto výkony 

technickými jednotkami. 

Problémy vyplývající z velké náročnosti na podrobnost, kvalitu a pracnost zpracování 

normativů reţijních nákladů můţeme řešit méně náročnou metodou, tzv. variátory [7]. 

3.2.1.4 Metoda s využitím variátorů 

Metoda se vyuţívá pro rozpočtování reţijních nákladů se smíšeným charakterem (reţijní 

náklady obsahují variabilní i fixní sloţku). Variátor vyjadřuje stupeň závislosti smíšeného 

reţijního nákladu na příslušné vztaţné veličině. Je to poměrové (bezrozměrné) číslo, které 

udává vztah mezi růstem (poklesem) reţijního nákladu a růstem (poklesem) vztaţné veličiny 

v rozpočtovaném období v porovnání s výchozím obdobím. 

 

Variátor lze matematicky vyjádřit vztahem: 

 

  

 

V ……variátor 

RN1… reţijní náklad rozpočtovaného období (Kč) 

RN0…reţijní náklad výchozího období (Kč) 

VZ1…vztaţná veličina rozpočtovaného období (jednotka vztaţné veličiny) 

VZ0…vztaţná veličina výchozího období (jednotka vztaţné veličiny) [9] 

 

Měří-li se růst (pokles) objemu činnosti v procentech, variátor vyjadřuje, o kolik procent se 

zvýší (sníţí) reţijní náklad, zvýší-li se (sníţí-li se) objem činnosti (výkonů) o 1 %. 

Za těchto předpokladů platí následující vztahy: 

 

V = 0 jde o fixní náklad, 

V = 1 jde o proporcionální náklad, 

V > 1 jde o nadproporcionální náklad, 

0 < V < 1 jde o podproporcionální náklad. 
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Variátorů se vyuţívá při sestavování flexibilních (variantních) rozpočtů, při kontrole rozpočtů 

a při přepočtu rozpočtů reţijních nákladů ve vazbě na úroveň skutečně dosaţeného objemu 

výkonů středisek. Variátory se určují buď empiricky na základě pozorování za delší období, 

nebo s vyuţitím statistických metod. V praxi se variátory musí prověřovat a aktualizovat. 

Podle období aktualizace je třeba vţdy stanovit nové výchozí období [7]. 

 

Variátory jsou stanoveny buď: 

 

 pro jednotlivé poloţky reţijních nákladů, nebo 

 pro skupiny reţijních nákladů, nebo 

 pro celkové reţijní náklady. 

3.2.1.5 Metoda s využitím limitů 

Limity se týkají zpravidla těch poloţek, pro něţ nelze stanovit objektivně nutnou výši na 

základě technického nebo ekonomického zdůvodnění a lze se domnívat, ţe výše spotřeby 

v minulosti by v sobě často zahrnovala nehospodárnost (např. náklady na dary a pohoštění). 

Limity se stanovují pro jednotlivé poloţky, skupiny reţijních nákladů i pro celkové reţijní 

náklady útvaru v návaznosti na rozpočty nákladů sestavované na úrovni podniku. Představují 

nepřekročitelnou hranici zejména při decentralizovaném zpracování rozpočtu daným 

vnitropodnikovým útvarem. Limit lze stanovit absolutní částkou, popř. i procentní přiráţkou 

k určité rozvrhové základně [7]. 

 

Normativy, variátory a limity se pouţívají při sestavování tzv. flexibilních (variantních 

rozpočtů), které umoţňují stanovit nákladový úkol pro různé vyuţití výrobní kapacity (různou 

úroveň výkonů nebo činností), přičemţ se respektuje různá úroveň závislosti reţijních 

nákladů buď na objemu výkonů, nebo na jiných vztahových veličinách [9]. 
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3.2.1.6 Metoda s využitím grafického rozboru a extrapolace 

Mezi jednodušší metody, ale také jen velmi přibliţně vyjadřující vztah mezi vývojem 

reţijních nákladů a vztahovou veličinou patří: 

 

 grafický rozbor, kdy na ose x vyjádříme hodnoty nezávisle proměnné (objem výkonů) 

a na ose y hodnoty závisle proměnné tj. skutečnou výši reţijních nákladů, 

 extrapolace, provedená na základě dvou údajů charakterizujících co nejvýstiţněji 

období obdobný. Můţe jít např. o maximální a minimální údaje nebo o údaje za 

poslední dvě období. 

 

Při grafickém zobrazení závislosti reţijních nákladů např. na objemu výkonů zaznamenáme 

analyzované veličiny pokud moţno za delší období. Vývoj v objemu výkonů by měl 

vykazovat co největší rozdíl mezi minimální a maximální hodnotou, aby nedošlo 

k soustředění údajů o nákladech do relativně malého objemového rozmezí. Současně musí 

údaje patřit do určitého definičního oboru vyjádřeného zpravidla relevantním rozpětím, 

v němţ se bude aktivita útvaru pohybovat [7]. 

3.2.1.7 Metoda s využitím odborného odhadu 

Pouţívá se, jestliţe je obtíţné aplikovat přesnější, dříve uvedené metody výpočtů reţijních 

nákladů, a to u některých poloţek reţijních nákladů (např. náklady na ochranné nápoje). 

Odborný odhad těchto poloţek reţijních nákladů provádí ekonomové ve spolupráci 

s ostatními odbornými pracovníky na základě např. nákladů podobných procesů nebo činností 

[9]. 

3.2.1.8 Metoda s nulovým základem 

Podstata metody spočívá v tom, ţe se při sestavování rozpočtu nevychází z údajů o reţijních 

nákladech v minulých obdobích, ale z přehledu činností, které daný útvar vykonává. Ve vazbě 

na tyto činnosti se stanoví příslušná výše reţijních nákladů. 

 

S výhodou se při tomto způsobu rozpočtování vyuţívá platných normativů reţijních nákladů, 

které mají pro daný typ výroby obecnou platnost. Jako příklad lze uvést normativy pracnosti 
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provozní údrţby. Takto sestavený rozpočet sice není zatíţen nehospodárností a případnými 

chybami, které vznikly a byly zaznamenány v nákladovém účetnictví, ale neobejde se bez 

odborného odhadu a bez vyuţití zkušeností s rozpočty v podobných typech útvarů, tj. útvarů 

s podobnými činnostmi a strojním či přístrojovým vybavením [7]. 

 

Uvádí se, ţe tento přístup je spíše neţ pro taktické a operativní rozpočtování vhodnější 

pro strategické rozhodování reţijních nákladů. 

3.3 Rozpočet výnosů 

Výchozím podkladem pro sestavení rozpočtu výnosů je plán prodeje výkonů, které jsou 

předmětem hlavní výdělečné činnosti podniku. Oceněním plánovaného prodaného mnoţství 

jednotlivých výkonů jiţ dohodnutými nebo předpokládanými prodejními cenami se propočtou 

rozpočtované výnosy. 

 

K rozpočtování výnosů se přistupuje s ohledem na stanovený systém odpovědnosti v rámci 

vnitropodnikového ekonomického řízení. Jestliţe v podniku je prodej centralizován 

pravomocemi a odpovědnosti vrcholového vedení, potom se výnosy rozpočtují na podnikové 

úrovni. Pokud je prodej výkonů decentralizován, potom jsou výnosy rozpočtovány 

v jednotlivých odpovědnostních střediscích, která úroveň výnosů ovlivňují. 

 

Plán prodeje se vytvoří na základě předem známé nebo odhadnuté zakázkové náplně. 

V případě ustáleného sortimentu výkonů je moţno plán prodeje vytvořit i na základě struktury 

prodaného sortimentu výkonů za předcházející rok nebo část roku. Nejčastěji se pouţívá 

kombinace výše uvedených způsobů [9]. 

 

 

 

 

 



24 

 

3.4 Formy rozpočtů 

Rozpočet nákladů se sestavuje ve formě buď pevného, nebo flexibilního (pruţného) rozpočtu. 

 

Pevný rozpočet 

Pevný rozpočet stanoví úkol v reţijních nákladech zpravidla nevýrobním útvarům, u nichţ lze 

měřit výkony jen velmi obtíţně (např. výzkum a vývoj), není ho moţno měřit vůbec (např. 

zdravotní péče) nebo se objem výkonů jednoznačně zadává s tím, ţe není ţádoucí ho ani 

překračovat ani neplnit (výrobní útvary v kooperaci). 

 

Flexibilní rozpočet 

Účinnější nástroj řízení vývoje reţijních nákladů výrobních útvarů. Je jinak označovaný i jako 

pruţný, variantní nebo alternativní rozpočet. Jsou zpracovány pro různou úroveň výkonů 

odpovědnostního střediska, přičemţ se bere v úvahu různý stupeň závislosti reţijních nákladů 

na objemu prováděných výkonů nebo jinak vyjádřeném rozsahu aktivity. Úroveň výkonů 

střediska se měří např. stupněm vyuţití výrobních kapacit vyjádřeným směnností nebo 

v normohodinách [7]. 

3.5 Kontrola plnění rozpočtu 

Má-li rozpočet fungovat jako účinný nástroj řízení, musí být kromě vhodného způsobu 

sestavení i vhodným způsobem sledováno jeho dodrţování. Proto je nezbytné v pravidelných 

intervalech porovnávat skutečný vývoj nákladů (výnosů, zisku) s jejich rozpočtovanou výší. 

 

Při kontrole dodrţení rozpočtu je třeba zohlednit vztah nákladů k objemu výkonů střediska. 

S ohledem na charakter činnosti střediska a rozsah jeho pravomoci a odpovědnosti lze 

kontrolu rozpočtu provádět pomocí [8]: 

 

 Pevného rozpočtu (nepřepočtený). 

Nemění se, porovnávají se skutečné náklady střediska s nákladovým úkolem 

schváleného rozpočtu. Pouţívá se při kontrole nákladů středisek, u kterých není 

vymezen výkon, nebo tento výkon není měřitelný. 

 

 



25 

 

 Variantního přepočteného rozpočtu. 

Je rozpočet, který pro potřeby kontroly skutečných nákladů přepočítává předem 

stanovené náklady schváleného rozpočtu podle skutečného vývoje objemu a struktury 

výkonů. 

 Lineárně přepočteného rozpočtu (pevně přepočtený rozpočet). 

Dle skutečného objemu a struktury výkonů jsou přepočteny celkové rozpočtované 

náklady. Jsou vhodným nástrojem řízení středisek, která je racionální motivovat 

k vyššímu vyuţití kapacity. 
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4. VLASTNÍ ZHODNOCENÍ 

Pro úspěšné vedení podniku je nezbytné znát své náklady a vědět jak s nimi pracovat. Je nutné 

si náklady i výnosy dobře rozčlenit a dobře je naplánovat. K tomu slouţí jednotlivé podnikové 

plány a rozpočty, popř. odchylky. Při plánování se snaţíme co nejpřesněji definovat vytyčené 

cíle. Cílem plánování nákladů, by mělo být dosáhnutí jejich sníţení, cílem plánování výnosů 

by mělo být dosáhnutí jejich zvýšení. 

 

Základním nástrojem pro plánování a hodnocení efektivnosti a hospodárnosti vynaloţených 

nákladů jsou jejich rozpočty. Zde hraje roli rozdělení nákladů na jednicové a reţijní. 

U jednicových nákladů se jedná o rozpočet s jednicovým charakterem. Vychází 

z plánovaného objemu jednicových výkonů, měrné spotřeby a jejich cen a odpovídá za ně 

útvar, který je stanovuje. Při nákupu materiálu vynásobíme normu spotřeby plánovanou cenou 

a plánovaným objemem. U reţijních nákladů se vychází z minulého období, protoţe není 

moţné stanovit přesný podíl na jednotku výkonu. Musíme ale přihlédnout k očekávanému 

vývoji spotřeby a cen. Vyuţívají se technicky zdůvodněné normy nebo ukazatele spotřeby. 

V kaţdém podniku by se mělo zváţit, pro jaký účel a za jakým cílem sestavit rozpočet a podle 

toho zvolit metodu rozpočtování. 

 

Základem plánování výnosů je plán prodejů podnikových výkonů, tj. výrobků a sluţeb. 

Vytváří se na základě předem známého nebo odhadnutého mnoţství produkce a plánovaných 

prodejních cen. 

 

Rozpočet by měl být pravidelně kontrolován pomocí pevného rozpočtu, nebo rozpočtů 

přepočtených, a to pomocí variantního a lineárního. Kontroly se provádějí různě u přímých a 

reţijních nákladů. Mezi skutečnou a plánovanou výší nákladů můţou vznikat odchylky. 

 

Při tvorbě plánu nákladů by se mělo vţdy vycházet z dosaţené skutečnosti, která by se měla 

upravit pomocí odchylek předpokládaných v plánu. Tím se získá plán nový, u kterého jsou 

známy odchylky oproti výchozí základně. Mezi nejdůleţitější vlivy patří vliv objemu, proto je 

zde důleţité rozdělení nákladů na variabilní a fixní. 
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Odchylky můţeme sledovat po skončení hodnoceného období nebo v průběhu toho období. 

Kdyţ je sledujeme po skončení období, tak je obtíţná identifikace příčin vzniku 

a odpovědnosti a nemůţeme na ně reagovat zavčas a pruţně. Nejčastěji tak sledujeme reţijní 

náklady. V případě přímých nákladů lze za předpokladu metodického, organizačního 

a informačního zajištění provádět jejich sledování průběţně ve sledovaném období. V tomto 

případě je zde moţnost okamţité reakce na vzniklou odchylku. 

 

Odchylky se pouţívají, jak ke kontrole rozpočtů, tak k řízení a plánování nákladů i výnosů, 

jen jsou podrobnější, a sledují náklady v širším pojetí. Kaţdý podnik si pravidla a metodiku 

odchylek stanovuje sám. 

 

Odchylky lze obecně rozdělit na kvalitativní a kvantitativní. 

Kvalitativní odchylky vznikají rozdílem mezi rozpočtovanou a skutečnou cenou, mzdovým 

oceněním a dalšími parametry, které souvisejí s oceňováním hodnotové veličiny. 

Do kvalitativních odchylek se zahrnuje vliv ceny. Otázka za kolik budu nakupovat oproti 

skutečnosti. To je asi nejpodstatnější odchylka pro podnik, protoţe kaţdý by chtěl nakupovat 

co nejlevněji. U exportu nebo importu existují dva vlivy na cenu, a to vliv kurzu a vliv ceny 

v eurech.  

 

Kvantitativní odchylky vznikají rozdílem mezi rozpočtovanou a skutečnou naturální 

spotřebou, objemem prodaných výrobků a dalšími parametry, které souvisejí s věcnou 

hodnotovou veličinou. Do kvantitativních odchylek z praxe patří odchylka objemu výroby 

nebo prodeje, měrná spotřeba u přímého materiálu a odchylka struktury výroby nebo prodeje. 

Odchylka objemu výroby nebo prodeje vyjadřuje rozdíl mezi plánovaným objemem výroby 

(prodeje) a jeho skutečnou hodnotou. 

 

Všechny odchylky mohou být stanoveny na jednotku výkonu, na celkový objem výkonů nebo 

procentně. 

 

Pro plánování nákladů a výnosů je i důleţité, jak je máme analyticky rozčleněné. Čím 

detailněji jsou členěné, tím můţeme přesněji definovat jednotlivé odchylky jak při tvorbě 

plánu, tak při hodnocení dosaţené skutečnosti. Především pak v oblasti přímých nákladů, 

u kterých jsou známy normy spotřeby, je důleţité, aby pro kaţdý tento druh přímého nákladu 

byl definován zvláštní analytický účet. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo definování obecných zásad plánování nákladů a výnosů 

a posouzení moţností na zpřesnění a zjednodušení zásad plánování nákladů a výnosů. 

Doufám, ţe se mi tyto cíle podařily splnit. 

 

Nejprve jsem definovala základní pojmy plánování nákladů a výnosů. Rozdělila jsem náklady 

podle různých druhů členění, a to dle druhového, účelového, kalkulačního, podle závislosti 

na objemu výkonů a podle odpovědnosti za jejich vznik. Podobně jsem rozdělila i výnosy. 

A dále jsem definovala podstatu plánování nákladů a výnosů. 

 

Dále jsem řešila rozpočty jednicových a reţijních nákladů (podle různých metod), rozpočet 

výnosů, jejich formy a jak by měla být prováděná kontrola rozpočtů. 

 

Posouzení moţností na zpřesnění a zjednodušení zásad plánování nákladů a výnosů jsem 

provedla v kapitole vlastní zhodnocení, a to návrhem na sestavování rozpočtu z dosaţené 

skutečnosti pomocí odchylek. Zde hraje roli rozdělení nákladů na variabilní a fixní protoţe 

mezi nejdůleţitější vlivy patří vliv objemu. Při plánování je i důleţité rozdělení na jednicové 

a reţijní. 

 

Téma plánování nákladů a výnosů je vcelku obsáhlé. Je spousta literatur na toto téma, 

ale častokrát se stává, ţe praxe je úplně jiná. Já jsem bohuţel neměla moţnost se podívat 

do ţádného podniku, kde by mi k nákladům řekli více, takţe celá má bakalářská práce je 

poloţená na základě pouţité literatury. 
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