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1 Úvod 

Podnikatelé jsou v dnešní době nuceni přizpůsobovat svou obchodní politiku 

změněným podmínkám, aby vyhověli konkurenčnímu tlaku na sniţování cen své produkce. 

Za těchto okolností nabývá řízení nákladu charakter centrálního úkolu managementu. Podniky 

s výrazným a kvalitním řízením nákladu jsou proto nejen úspěšnější, ale jsou také odolnější 

vůči nepříznivým hospodářským podmínkám a obchodním rizikům. Řízení nákladu 

neznamená jen pouhé sniţování nákladů, ale neustálé dlouhodobé strategické řízení všech 

nákladových poloţek v celém podniku, tzn. strategický management nákladů. 

V období růstu se obvykle v podnicích náklady příliš nesledují, respektive jejich řízení 

je odsunuto na vedlejší kolej – prioritní je růst odbytu, expanze na nové trhy a hledání nových 

zákazníků, se snahou vyhovět jejich specifickým poţadavkům. Často také dochází k jevům, 

které signalizují potenciální problémy v ekonomice firmy, např. nárůst drobných zákazníků    

a drobných zakázek, prudký nárůst variant výrobku, vyšší administrativní náklady způsobené 

růstem problémů spojených s dodací lhůtou a reklamacemi, roste podíl nákladů, které nelze 

přímo účtovat na výrobky.  

Pro firmu hrají náklady klíčovou roli. Měření, evidence, plánování a řízení nákladů 

vyţaduje v dnešní době promyšlené nástroje a postupy, např. strategické plánování, měření 

spokojenosti zákazníků, strategie růstu, TQM atd. Nástroje v podniku by měly pomáhat 

manaţerům usnadňovat poznání nákladů dané organizace a pomáhat dělat rozhodnutí,       

která směřují ke splnění cílů a vizí, které si podnik stanovil. V současné době společnosti stále 

častěji volají po změnách a nových přístupech k řízení. Potřeba změn je dána především 

vysoce konkurenčním prostředím, tlakem odběratelů na sniţování cen a v některých 

případech i důleţitým pohledem managementu do budoucnosti. A je nutno vytvořit si tak včas 

konkurenční výhodu a být tak o krok napřed před ostatními. Nejvyuţívanějším nástrojem    

pro řízení se dnes stává controllingový systém řízení. Jde o systém, který umoţňuje 

průhlednější a efektivnější řízení nejen v oblasti hospodářského výsledku, ale i v oblasti 

majetku, zdrojů, příjmů a výdajů a v neposlední řadě také v oblasti výroby. Tento systém se 

prolíná všemi rozhodujícími oblastmi řízení počínaje prodejem a marketingem, přes výrobu    

a konče obsluţnými činnostmi, jako je například doprava, údrţba. Pro podnik je v dnešní době 

důleţitý pohled do budoucnosti, coţ v praxi představuje významnou podporu plánovacího 

procesu. Porovnáním naplánovaných dat se skutečností se tak dostáváme k hodnocení, práci   

s odchylkami, které se dnes stávají nezbytnou součástí úspěšně fungujících společností.  
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Významnou roli hraje systém controllingu i v oblasti výroby. Zde je řízení zaměřeno 

především na sledování skutečné spotřeby variabilních nákladů. Ve výrobě nelze vţdy přesně 

zjistit např. skutečnou spotřebu surovin na konkrétní výrobek, ale je moţné vyuţít výrobních 

dávek. Na těchto nákladových objektech lze vyhodnocovat odchylky od norem detailněji        

a přesněji neţ na úrovni jednotlivých středisek. 

 

Cílem diplomové práce je vyuţití vhodné kvantitativní metody k získání  informací          

o ekonomické situaci firmy a na základě této analýzy provést rozbor  variabilních a fixních 

nákladů, které vznikají ve výrobním procesu na konkrétním výrobku. Z provedené  analýzy 

nákladů odvodit nákladový model, který by co nejlépe odráţel krátkodobá rozhodování 

manaţerů o vývoji  variabilních nákladů, fixních nákladů a zisku. Pomocí rozdělení nákladů 

se pokusit předpovědět, jaký bude mít dopad rozhodnutí manaţerů v souvislosti o změnách 

objemu výroby.  

 Diplomová práce je rozdělena na dvě části teoretickou část a část analytickou. 

Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních teoretických principů charakteristiky 

nákladů, jejich členění na variabilní a fixní a na metody, kterých je moţno vyuţít                  

pro stanovení těchto nákladů. 

 Analytická část je věnována charakteristice podniku ArcelorMittal Frýdek-Místek, a.s. 

a přehled o jejím vývoji nákladů a výnosů v letech 2008 aţ 2010. K analýze nákladů a výnosů 

byly pouţity metody kvantitativní, které slouţí ke zpracování zjištěných údajů obsaţených     

v účetních výkazech. Zaměříme se na rozdělení variabilních a fixních nákladů na výrobek      

a jejich popis. Získané údaje jsme vyuţili pro analýzu bodu zvratu, kde  jsme zjistili, při 

jakých trţbách je dosahováno bodu zvratu. V další kapitole jsme se zaměřili na podrobnější 

zkoumání vývoje variabilních a fixních nákladů a provedli jsme modelování nákladů při 

různých objemech výroby. V poslední praktické části jsme vyuţili lineární model pro odhad 

do budoucnosti. 
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2 Teoretická východiska 

Manaţerské účetnictví je nezastupitelné tím, ţe dokáţe zobrazit finanční a hodnotové 

toky v činnosti podniku, kvantifikovat je v jejich komplexnosti a úplnosti a rozlišovat 

jednotlivé kategorie ekonomiky. 

 

2.1 Manažerské účetnictví 

Manaţerské účetnictví
1
 je klíčovým nástrojem pro řízení podniku. Zabývá se zabývá 

zkoumáním, zajišťováním, uspořádáním, plánováním a kontrolou činností, optimalizací 

vyuţití zdrojů, zobrazením aktuálního stavu firmy vlastníkům, akcionářům atd. Tyto aktivity 

můţe pak manaţerské účetnictví zajistit za předpokladu, ţe ve firmě existuje a efektivně 

funguje strategické plánování, zpětná kontrola a monitorování systémů atd. Jejich obsah         

a pouţití je specifické pro kaţdý jednotlivý podnik. Důleţité pro management je definovat 

správný typ informací, který má přinést do podniku. Základním hlediskem je členění 

informací z hlediska vztahu k fázím rozhodovacího procesu v konkrétní firmě. Existují tři 

fáze: 

 

1. fáze (rozhodovací proces) zjišťuje skutečně vynaloţené náklady a zajištěné výnosy,            

a to nejprve ve vazbě na prodávané finální výkony a dále také ve vazbě na jednotlivé dílčí 

procesy, činnosti a útvary, které za vynaloţené náklady a realizované výkony odpovídají. 

Proto je pro řadu manaţerských rozhodování důleţité třídění nákladů dle jejich závislosti     

na změnách objemu výroby.
2
 

 

2. fáze (nákladové, vnitropodnikové účetnictví) slouţí k porovnávání takto rozčleněných 

nákladů a výnosů s ţádoucím stavem, který je plánovaný, rozpočtovaný a kalkulovaný. Tímto 

se vytváří základ pro stanovení odchylek – plán versus skutečnost a vzniká základ               

pro krátkodobé a střednědobé řízení pomocí odchylek. Důleţitým momentem je vytvoření 

vhodného vnitropodnikového účetnictví ve firmě, aby bylo skutečnou oporou pro efektivní 

řízení.  

                                                           

1 KRČOVÁ, S. Manaţerské účetnictví a controlling. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola podnikání Ostrava, 2006. 87 s. ISBN 80-

86764-50-8. 
2
 SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1.  
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V kaţdé firmě bude mít vnitropodnikové účetnictví odlišnou strukturu, coţ je dáno 

odlišnou činností jednotlivých firem. Pro návrh struktury vnitropodnikového účetnictví je 

důleţitá velikost a členitost dané firmy, která je ve vztahu k vnitropodnikovému účetnictví 

určena především: 

a) počtem útvarů, u kterých se sledují náklady a výnosy 

b) členitostí prvotních nákladů - jaký je poţadavek na sledování prvotních nákladových 

vstupů 

c) počtem a sloţitostí výkonů, které firma zajišťuje 

d) rozsahem vnitropodnikových výkonů 

 

3. fáze (manažerské účetnictví) slouţí k rozšíření získaných informací v předcházejících dvou 

fázích o takové, které umoţní zhodnotit různé varianty budoucího rozvoje firmy. Manaţerské 

účetnictví je „informačním nástrojem“ systému řízení.  

 

                          Obr. 2.1 Základní prvky manažerského účetnictví 

 

    Budoucnost 

 

         
           Strategické plánování 

           Ekonomické a finanční řízení 

           Úroveň strategického a taktického managementu 

           Úroveň provozního managementu – vnitřní audit 

           Informace pro operativní řízení a kontrolu 

           (nákladové účetnictví a provozní rozpočtování) 

           Vstupní data z finančního účetnictví 

           (podpůrný reporting, selektovaná data IS) 

           Zdrojová data 

           (finanční účetnictví, manaţerský informační systém 

           a jiné interní i externí zdroje) 

 

           Minulost 
     

                Pramen: PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy.  Grada, 2009 s. 28
3
 

                                                           

3 PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy. 2. vyd. Praha: Grada, 2009. 735 s. ISBN 978-80-247-3024-0 (váz.). 
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2.2 Hospodárnost a ekonomická efektivnost  

V dnešní době se pozornost soustředí nejen na hospodárnost, ale stále více se prosazují 

prvky efektivnosti. Na těchto veličinách je zaloţena kontrola a řízení nákladů. To spočívá 

v porovnávání veličin nákladů a výnosů za dané období. 

 Hospodárnost je chápána jako poměřování k dosaţenému prospěchu,  tzn. vyjadřuje 

sniţování nákladů „za kaţdou cenu“, které můţe vést k omezení vzniku příslušného 

prospěchu, a tedy k ohroţení samé podstaty efektivnosti. Hospodárnost je ovlivňována 

náklady na vstupy (vstupními náklady). Součástí hospodárnosti je produktivita, která  indikuje 

stupeň vyuţití zdrojů v daném čase a účelnost, která je ovlivňována kvalitou (mnoţstvím) 

výstupu. Proto je nutné uvést v harmonii hospodárnost, produktivitu a účelnost výstupu. 

Potom výkonnost, která je ovlivněna hospodárností, produktivitou i účelností, můţe být 

zlepšována zvyšováním kvality a sniţováním nákladů a času. Pouze v případě správné 

vyváţenosti je systém výkonný. 

Hospodárnost se projevuje ve dvou formách: 

- úspornost projevuje se jako absolutní sníţení výše nákladů na daný objem výkonů při 

zachování stejného mnoţství výstupů 

- ekonomická účinnost projevuje se jako maximalizace objemu výkonů při stejném 

rozsahu vynaloţených nákladů
4
. Ekonomickou účinnost můţeme kvantifikovat 

pomocí zisku, např. zisk provozní, mimořádný zisk, zisk po zdanění 

Ekonomická efektivnost se kvantifikuje z hlediska míry zhodnocení vkladů,              

např. zhodnocení vkladů vlastníků nebo u dílčích rozhodovacích úloh, např. zhodnocení 

vkladů do určitého investičního majetku. Ekonomickou efektivností tedy rozumíme schopnost 

podniku  zhodnotit zdroje vloţené do podnikání. Cílem manaţerského účetnictví je nejen 

měřit ekonomickou efektivnost, ale i zkoumat dílčí faktory jejího zvyšování.  

 

                                                           

4
  DLUHOŠOVÁ, D.; MRUZKOVÁ, J.; RATMANOVÁ, I. Teorie nákladů a kalkulace: studijní materiál k základnímu 

kurzu nákladů, kalkulací. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1997. 83 s. ISBN 80-7078-444. 
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Ekonomická efektivnost má vztah k výsledku hospodaření. Mezi měřítka ekonomické 

efektivnosti patří: 

- výsledek hospodaření za podnik 

- poměrové ukazatele rentability 

- poměrové ukazatele ziskovosti 

 

2.3 Charakteristika nákladů  

Náklady
5
 představují prostředek, pomocí kterého se v dané aktivitě a transformaci 

vědomě a racionálně zajišťuje dosaţení určitého ekonomického prospěchu. Náklady se 

vztahují ke konkrétnímu objektu,  se kterým se spojují, např. výrobek, poskytovaná sluţba, 

provedení práce, činnosti určitého útvaru, zajištěný úvěr apod. Pro potřeby praktického řízení 

je nutné náklady podrobněji třídit podle určitých kritérií. Za hlavní kritéria členění nákladů    

v podniku lze označit jejich třídění podle: 

 

- nákladových druhů 

- poloţek kalkulačních vzorců a kalkulačních jednic 

- závislosti na objemu výroby 

 

Základní podstatou podnikových nákladů je skutečnost, ţe jsou vţdy nějakým způsobem 

účelově svázány s podnikovými výkony (obr. 2.2.). To v praxi znamená, ţe jakýkoli náklad, 

který jsme v podniku vynaloţili, by měl být účelově svázán s hodnotově vyjádřeným 

prospěchem. 

 

 

 

 

                                                           

5 MUROVÁ J.; Náklady a výnosy: [ online ]. 2010 [ cit. 2010-11-26]. Dostupný z WWW: 

http://janamurova.blog.cz/0711/naklady-a-vynosy. Náklady lze charakterizovat jako peněţní vyjádření spotřeby ţivé a 

zvěcnělé práce, která byla vynaloţena v souvislosti s činností účetní jednotky. Náklady je třeba odlišovat od výdajů. Výdaje 

jsou úbytkem prostředků bez vazby na konkrétní výkony. Výdaje se přeměňují v náklady jen tehdy, jestliţe vynaloţený 

majetek vstupuje bezprostředně do tvorby výrobku, práce či sluţby. Hlavní sloţkou výnosů tvoří trţby za prodané výrobky, 

zboţí a provedené práce a sluţby. Příjmy představují přírůstky peněţních prostředků. 

http://janamurova.blog.cz/0711/naklady-a-vynosy
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Obr. 2.2 Vazba podnikových výkonů a nákladů 

 

 

Pramen: POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Grada 2009 s. 21 

 

2.4 Manažerské náklady vs. účetní náklady 

Na  definici nákladů  se můţeme také dívat z pohledu finančního účetnictví anebo       

z  pohledu manaţerského účetnictví
6
. Toto tzv. pojetí nákladů znamená rozlišení na: 

 

a) Manažerské náklady, které můţeme rozdělit na hodnotové a ekonomické pojetí nákladů. 

U těchto nákladů se vychází z charakteristiky nákladů jako hodnotově vyjádřeného, účelného 

vynaloţení ekonomických zdrojů podniku, účelově souvisejícího s ekonomickou činností.                   

- Hodnotové pojetí nákladů slouţí k poskytování informací pro běţné řízení a kontrolu    

  průběhu uskutečňovaných procesů, které jsou v podniku prováděny.  

- Ekonomické pojetí nákladů souvisí s oportunitními (alternativními) náklady. Tyto náklady   

odpovídají hodnotě, kterou lez získat nejefektivnějším vyuţitím těchto nákladů,                

nebo   představují maximální ušlý efekt, který vznikl pouţitím omezených zdrojů na danou   

alternativu. 

 

b) Účetní náklady jsou zaloţeny na vnímání nákladů jako úbytku ekonomického prospěchu. 

Ten se projevuje úbytkem aktiv nebo přírůstkem dluhů. V hodnoceném období vede             

ke sníţení vlastního kapitálu. Tyto náklady vyjadřujeme v účetních cenách. Jde o takové ceny, 

za které byla spotřebovaná aktiva pořízena. Toto pojetí nákladů vyhovuje potřebám externích 

uţivatelů. 

 

                                                           

6
 POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 233 s. ISBN 978-80-247-2974-9. 
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2.5 Klasifikace nákladů 

 Náklady v podniku čítají na stovky aţ tisíce poloţek, a proto je nezbytné umět tyto 

náklady při jejich sniţování a optimalizaci poznat a rozčlenit, abychom mohli zkoumat jejich 

chování při různých situacích. Nejčastěji pouţívaná členění nákladů:  

1) Druhové členění – členění nákladů na vstupu. Je vyuţíváno v účetnictví, které člení 

náklady podle toho, kde vznikají a jsou v podnicích uvedeny v tzv. účtovém rozvrhu. Mezi 

nákladové druhy patří např. spotřeba materiálu, energie a externích sluţeb, osobní náklady, 

odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku, finanční náklady, pouţití externích 

prací a sluţeb. V případě druhového členění nákladů se snaţíme o nákladovou optimalizaci, 

která je nezbytná z toho důvodu, ţe nám můţe napovědět, jakou roli hraje určitý nákladový 

druh v podniku a jaký je jeho význam.  

 

2) Účelové členění – členění nákladů podle účelu, k němuţ byly vynaloţeny. Tyto náklady 

dělíme na:  

- náklady technologické (spotřeba materiálu určitého mnoţství, odpisy)  

- náklady na obsluhu a řízení (náklady na spotřebu energie v kancelářích) 

- náklady jednicové (souvisí přímo s jednotkou prováděného výkonu) 

- náklady reţijní (zahrnují náklady na obsluhu a řízení) 

3) Členění podle vztahu ke změně objemu výkonů - členění
7
 nákladů ve vztahu k objemu 

prováděných výkonů je vnímáno jako jeden z nejvýznamnějších nástrojů řízení nákladů.       

Při změně objemu se všechny náklady nechovají stejně. Je nutné rozlišovat krátkodobé anebo 

dlouhodobé pozorování vztahu nákladů a objemu. V praxi můţe být objem měřen, např. 

počtem prodaných nebo vyrobených kusů, odpracovaných hodin, ujetých kilometrů, 

obslouţených pacientů. Z tohoto  pohledu  rozlišujeme tyto základní kategorie nákladů: 

a) náklady variabilní (variable costs) 

b) náklady fixní (fixed costs) 

                                                           

7 POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 233 s. ISBN 978-80-247-2974-9. 
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c) náklady smíšené (semi-variable costs) 

4) Členění z hlediska rozhodovacího procesu – jde o manaţerská rozhodnutí, která tyto 

náklady klasifikují vţdy ve vztahu k nějakému konkrétnímu rozhodnutí. U klasifikací 

vycházíme z odhadu budoucích nákladů. Na toto rozhodování mají vliv relevantní náklady, 

které ovlivňují určité rozhodnutí, protoţe se v závislosti na něm změní např. rozdíl mezi 

pracovní cestou sluţebním autem od cesty vlakem znamená, ţe spotřeba pohonných hmot 

bude povaţována za relevantní náklady. Druhou sloţkou nákladů jsou irelevantní náklady, 

které se nemění v závislosti na daném rozhodnutí, např. pojištění automobilu. 

 

2.6 Zobrazení variabilních nákladů 

 Variabilní náklady klasifikujeme jako náklady ve vztahu k objemu prováděných 

výkonů. Závislost můţe být lineární nebo nelineární. Jak uvádí Schroll
8
 „variabilní náklady 

jsou charakteristické tím, že musí být opakovaně vynakládány na každou další jednotku 

objemu výkonů, při změně výkonů se mění jejich celková výše“.
 
 Příkladem je spotřeba 

základního materiálu, spotřeba pomocných materiálů pro výrobní účely, spotřeba obalů, 

dopravné, příplatky za práci přes čas atd. Podle typu rozlišujeme
9
: 

a) proporcionální náklady 

b) podproporcionální náklady 

c) nadproporcionální náklady 

 

Bliţší specifikace nákladů: 

a) Proporcionální náklady - mění se přímo úměrně se změnou objemu výroby.  Další vklad 

nákladů na další jednotku objemu výkonů je stejný.  

                                                           

8 SCHROLL, R.; KRÁL, B. Nákladové a manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 1998. 408 s.57 ISBN 80-7175-

060-3. [cit. str. 85]. 
9
DLUHOŠOVÁ, D.; MRUZKOVÁ, J.; RATMANOVÁ, I. Teorie nákladů a kalkulace: studijní materiál k základnímu kurzu 

nákladů, kalkulací. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1997. 83 s. ISBN 80-7078-444. 
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Vypočtené průměrné náklady jsou neměnné, tedy konstantní a vyvíjí se s objemem výroby 

lineárně, např. spotřeba materiálu, úkolové mzdy pracovníků.  

Tyto náklady jsou typické pro rutinní opakované procesy v rámci platné technologie. 

Proporcionální náklady lze vyjádřit funkcí: 

VN = vnQ ,          (2.1)
10

 

kde    VN …. celkové proporcionální náklady (v Kč) 

vn   …. proporcionální náklady na jednotku výkonu (Kč/jed) 

Q    …. mnoţství výkonů (jed) 

 

b) Podproporcionální náklady – při stoupajícím objemu se zvyšují pomaleji neţ objem 

produkce. Proto se vypočtené průměrné náklady v rámci intervalu sniţují a projevují se jako 

náklady degresivní, např. spotřeba mazadel, olejů, pohonné hmoty. Tyto náklady jsou typické 

pro období záběhu výroby. Podproporcionální náklady lze vyjádřit funkcí: 

 VN = bQ – cQ
2
,         (2.2) 

kde b,c …. parametry nákladové funkce 

Q   …. mnoţství výkonů (jed) 

 

c) Nadproporcionální náklady – rostou rychleji neţ roste objem výkonů. V celkové výši se 

mění se změnou v objemu výkonů rychlejším tempem. Vypočtené průměrné náklady vykazují 

vyšší hodnotu a projevují se jako náklady progresivní. Tyto náklady jsou typické pro etapu 

překročené optimální zaměstnanosti, kdy stoupá mnoţství nekvalitních výkonů, platí se vyšší 

mzdy, zhoršuje se hospodaření s materiálem, energií atd.
 
Jejich vývoj je vyjádřen funkcí: 

 

 VN = bQ + cQ
2
 ,         (2.3) 

kde b, c …. parametry nákladové funkce 

 Q    …. mnoţství výkonů (jed)  

 

                                                           

10 DLUHOŠOVÁ, D.; MRUZKOVÁ, J.; RATMANOVÁ, I. Teorie nákladů a kalkulace: studijní materiál     

    k základnímu kurzu nákladů, kalkulací. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1997. 83 s. ISBN 80-7078-444. 
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 S proporcionálním vývojem variabilních nákladů se uvaţuje při řešení rozhodovacích 

úloh, kdy se vyuţívají znalosti nákladů, např. teorie bodu zvratu, při plánování nákladů           

i při tvorbě kalkulací. 

Z porovnání vývoje proporcionálních a podproporcionálních nákladů je zřejmé, ţe 

ekonomicky výhodnější a hospodárnější je průběh nákladů podporoporcionálních. V praxi je 

snaha změnit proporcionální vývoj nákladů na hospodárnější podporoporcionální, pokud to je 

technicky moţné, např. optimální střihové plány vedou k lepšímu vyuţití materiálu a 

minimalizaci výskytu odpadu. V případě výskytu vývoje nadproporcionálních nákladů je 

zřejmé, ţe upozorňují na podrobnou analýzu a opatření, které zamezí tomuto vývoji 

nákladů
11

. 

                        Obrázek 2.3 Znázornění průběhu variabilních nákladů 

 

Pramen: SCHROLL, R.; KRÁL, B. Nákladové a manažerské účetnictví. Prospektrum, 1998. s. 58 

  

2.7 Kalkulační systém 

 Kalkulace zobrazuje vzájemné souvislosti podnikatelského procesu. Pomáhá nám      

ke zjištění neboli přesněji řečeno stanovení nákladů, marţe, zisku, ceny nebo jiné hodnotové 

veličiny na výrobek, práci nebo sluţbu, investiční akci atd. „Kalkulaci je možné definovat 

jako přiřazení nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové veličiny k výrobku, službě, 

                                                           

11 DLUHOŠOVÁ, D.; MRUZKOVÁ, J.; RATMANOVÁ, I. Teorie nákladů a kalkulace: studijní materiál     

    k základnímu kurzu nákladů, kalkulací. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1997. 83 s. ISBN 80-7078-444. 
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činnosti, operaci nebo jinak naturálně vyjádřené jednotce výkonu firmy, tj. kalkulační jednici 

či nákladovému objektu“
12

. 

 

Na tom, aby měla kalkulace vypovídací schopnost, by se měli podílet nejen ekonomové, 

ale i pracovníci výzkumu, konstruktéři, technologové, obchodníci i manaţeři, kteří odpovídají 

za investiční rozvoj atd. V období hospodářské recese se podnik dostává do sloţité situace,     

a  proto management musí obrátit pozornost k podrobným analýzám vlastních nákladů 

výkonů. Tím zjišťuje jejich příčiny nevhodné struktury a přijímá opatření ke zlepšení situace.  

Kalkulace nákladů můţeme chápat ve třech základních významech
13

:  

1) kalkulace je činnost, která vede ke zjištění nákladů na konkrétní výkon podniku 

2) kalkulací se vyjadřuje výsledek této činnosti 

3) kalkulací rozumíme část informačního systému podniku 

Kalkulaci nákladů můţeme rozdělit na: 

a) kalkulace úplných nákladů, které  vyjadřují buď předběţné,  nebo skutečné úplné 

vlastní náklady. Jednotlivý výkon vyvolávají fixní i variabilní náklady. Mezi nejčastěji 

pouţívanou metodu patří přiráţková kalkulace. Vyuţívá se v podniku, který produkuje 

různorodé výkony. Další kalkulací je kalkulace podle aktivit, zkráceně ABC. Tato 

kalkulace se snaţí aplikovat principy do kalkulačního systému firmy tím, ţe mapuje    

a nákladově oceňuje procesy a aktivity. Pozitivní na této metodě je nejen vyšší 

přesnost kalkulace, ale také širší spektrum informací 

 

b) kalkulace neúplných (variabilních) nákladů se povaţují za reprezentanta 

neabsorpční kalkulace. V praxi se označují jako kalkulace krycího příspěvku.  

Oddělené sledování variabilních a fixních nákladů v krátkém období rozšiřuje 

moţnosti vyuţití této kalkulace pro řízení hospodárnosti. V první fázi kalkulace 

variabilních nákladů kvantifikuje příspěvky na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku 

jednotlivých výkonů.  V druhé fází jsou jednotlivé příspěvky sečteny do jednotlivých 

                                                           

12 POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 233 s. ISBN 978-80-247-2974-9. [cit. str. 99]. 
13

  SWOBODA, P. Kalkulace nákladů a cenová politika v tržní ekonomice. 1. vyd. Praha: Linde, 1992, 95 s. ISBN80-

901210-1-2. 
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výkonů a pak je vyjádřen celkový příspěvek. V poslední třetí fázi jsou fixní náklady, 

které nejsou do tohoto vzorce kalkulovány, odečteny od hodnoty celkového příspěvku  

na úhradu  

 

2.8 Členění nákladů v typovém kalkulačním vzorci 

V kalkulačním vzorci je podstatným rysem způsob řazení nákladových poloţek, jejich 

členění a vztah ke kalkulaci ceny. Struktura mezisoučtu a dalších hodnotových veličin se 

vykazuje variantně s ohledem na uţivatele a rozhodovací úlohu. V manaţerském účetnictví     

i v ostatních nástrojích klade toto členění nákladů v kalkulačním vzorci nároky                      

na zpracovatelskou fázi nákladů, které vycházejí z poţadavků na zjištění všech rozhodovacích 

úloh. Kalkulaci určují tyto prvky: předmět kalkulace – kalkulační jednice, obsah kalkulace – 

náklady, forma kalkulace – kalkulační vzorec. 

Dnešní legislativa umoţňuje výlučnou pravomoc podnikatelských subjektů               

při rozhodování o tvorbě kalkulací, kalkulačním vzorci, pouţívaných druzích kalkulací, 

obsahu nákladových poloţek a rozsahu vyuţívání kalkulací. 

Výhodu tohoto kalkulačního vzorce je jeho univerzálnost a moţnost porovnávání 

kalkulací teoreticky všech výkonů, coţ znamená výhodu pro centrální řízení ekonomiky. 

V podmínkách trţní ekonomiky má tento vzorec i svá omezení. Existují zde kalkulační 

poloţky obsahující nákladové druhy, které mají různý vztah k výkonům, např. dopravné, 

kancelářské potřeby atd. Dále pak je statistickým zobrazením nákladů na kalkulační jednici.   

A posledním omezením je nerozlišení nákladů relevantních
14

 a irelevantních
15

 při řešení 

rozhodovacích úloh. V některých podnicích je dosud pouţíván tento kalkulační vzorec (viz. 

obrázek č. 2.4), kde poloţky 1., 2., 3. označují přímé jednicové náklady a poloţky 4., 5., 6. 

označují nepřímé reţijní náklady.  

Z typového kalkulačního vzorce vychází tzv. dynamická kalkulace, ve které jsou 

kalkulační poloţky se smíšeným charakterem nákladů rozděleny na fixní a variabilní nákladů. 

                                                           

14relevantní náklady jsou vymezeny jako tzv. budoucí náklady, které přísluší pouze danému rozhodnutí a liší se podle    

   jednotlivých alternativ 
15irelevantní náklady jsou takové, které zůstávají nezměněny při uplatnění určitého rozhodnutí 
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Dynamická kalkulace nám dává odpověď na otázku, jak budou náklady v jednotlivých fázích 

ovlivněny změnami objemu prováděných výkonů
16

.  

Tato kalkulace se vyuţívá jako podklad k ocenění vnitropodnikových výkonů 

předávaných na různé úrovně podnikové struktury. 

 

      Obr. 2.4 Typový kalkulační vzorec 

1. přímý materiál (přímé náklady) 

2. přímé mzdy (přímé náklady)  

3. ostatní přímé náklady 

4. výrobní (provozní) reţie (nepřímé náklady) 

∑   Vlastní náklady výroby (provozu) 

5. správní reţie 

∑   Vlastní náklady výkonu 

6. odbytové náklady 

∑   Úplné vlastní náklady výkonu  

7. zisk (ztráta) 

∑   Cena výkonu (základní) 

        Pramen: SYNEK, M. Manažerská ekonomika.  Grada, 2011. s. 101  

  

2.9 Kalkulace variabilních nákladů 

 Tato kalkulace sleduje stupňovitě na jedné straně tvorbu krycího příspěvku, jako 

rozdílu trţeb z hlavní činnosti a variabilních nákladů, a na druhé straně spotřebu vytvořeného 

příspěvku formou úhrady jednotlivých skupin fixních nákladů.  Kalkulace klade důraz          

na přiřazení variabilních nákladů kalkulovaným výkonům. Tyto náklady zahrnují jednicové 

náklady a variabilní sloţku reţie a tím se u těchto nákladů předpokládá, ţe jsou vyvolány 

jednicí konkrétního výkonu, tzn. růst nebo pokles výroby a prodeje je doprovázen růstem 

nebo poklesem části nákladů.  

                                                           

16 KRÁL, B. &  kol. Manažerské účetnictví: 3. doplněné vyd. Praha: Tiskárny Havlíčkův Brod, 2010. 660 s. ISBN 978-80-

7261-217-8. 
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 Na fixní náklady tato metoda pohlíţí jako na nedělitelné bloky, které je třeba vynaloţit 

v souvislosti se zajištěním podmínek pro výrobu a prodej druhu výrobku, útvaru v daném 

časovém období.  

Kalkulace variabilních nákladů se v praxi označují jako kalkulace krycího příspěvku. 

Jsou to takové, které výkonu nepřičítají všechny podnikové náklady, ale jen jejich část – 

náklady variabilní.  

Důvodem vyuţití je to, ţe se podniky v dnešním hospodářském prostředí, zkracujícím 

se ţivotním cyklům výrobků a sluţeb a kratším dodávkovým cyklům, potýkají s velkými 

výkyvy vyuţití svých kapacit.  

 V podniku musí být náklady děleny na fixní a variabilní, aby bylo moţné neúplné 

náklady vypočítat, a to pomocí příspěvku na úhradu. Tento příspěvek je označován jako 

marže. Vyuţívá se k pokrytí fixních nákladů jako rozdíl ze zbývajícího rozpětí mezi výnosy 

z obratu a variabilními náklady všech výrobků. Příspěvek na úhradu se v kalkulaci neúplných 

nákladů stává kritériem, zda výrobek vyrábět, či nikoliv. Příspěvek na úhradu marţe na 

jednotku daného výkonu se stanoví dle vztahu: 

 

 mv = pv . vnv  ,        (2.4)
17

  

kde mv …. příspěvek  v-tého výkonu na úhradu (marţe)     

            pv  …. cena  v-tého výkonu   

 vnv ….. průměrné variabilní náklady  

 

Tento systém odděleného řízení fixních a variabilních nákladů má své přednosti: 

 

- kalkulace finálních výrobků, která je zpracována na základě metody Variable Costing, 

poskytuje odpovídající informace pro řešení rozhodovacích úloh, které jsou řešeny 

na existující kapacitě. Tím umoţňuje rychlejší orientaci v sortimentní výhodnosti     

výkonů, v úvaze o cenových  změnách anebo v  rozhodnutích typu „vyrobit nebo 

nakoupit“ 

- vyuţití metody v úlohách o budoucí kapacitě 

- vytváří předpoklady k lepším výsledkům v řízení hospodárnosti 

                                                           

17 KRÁL, B. &  kol. Manažerské účetnictví: 3. doplněné vyd. Praha: Tiskárny Havlíčkův Brod, 2010. 660 s. ISBN 978-80-

7261-217-8. 
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- kalkulace variabilních nákladů finálních výkonů se můţe vyuţít v řízení jako 

motivační nástroj, vytvářející tlak na rychlý prodej vytvořených výkonů 

 

2.10 Možnosti členění nákladů na variabilní a fixní 

Parametry variabilních a fixních nákladů můţeme stanovit z empirických údajů, např. 

účetních informací o nákladech a objemech produkce buďto jednoho, nebo dvou časových 

období a z údajů více časových období. Základním pravidlem pro rozčlenění nákladů na 

variabilní a fixní, je nutnost, co nejkvalitněji je členit. Tím bude lépe odráţena nejen realita, 

ale také to můţe napomáhat spolehlivěji předvídat budoucnost . Proto se doporučuje náklady 

v podniku  členit do dvou skupin na: 

a) náklady fixní – pro tyto náklady platí, ţe jsou konstantní, průměrné náklady na 

jednotku klesají se vzrůstajícím objemem produkce 

b) náklady variabilní – pro tyto náklady je důleţité, aby celkové náklady rostly přímo 

úměrně růstu objemu výroby, průměrné náklady na jednotku byly konstantní. Celkové 

přírůstkové náklady jsou v intervalech konstantní a jednotkové přírůstkové náklady 

jsou taky konstantní 

 

Techniky stanovení nákladových funkcí jsou zaloţené na souměření nákladů, výnosů a zisků. 

Dávají nám přehled o tom, zda přijmout danou alternativu nebo přijmout jinou. Pro 

rozhodnutí o nákladové funkci můţeme pouţít techniky: 

 

a) krátkodobého rozhodnutí, které charakterizují průběh celkových nákladů za krátké 

časové období (měsíce) v závislosti na objemu produkce, např. analýza bodu zvratu 

nebo technika marginálních nákladů (direct costing) 

b) dlouhodobého rozhodnutí, coţ jsou veškeré výrobní činitele proměnné, a tudíţ 

neexistují ţádné fixní náklady. Manaţeři rozhodují o velikosti a počtu strojů a 

výrobního zařízení. Patří zde např. technika diskontovaného peněţního toku, technika 

pro výpočet doby úhrady vloţených prostředků, rentabilita vloţeného kapitálu atd. 
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2.11 Kvantitativní metody finanční analýzy 

Základní techniky finanční analýzy zahrnují metody zaloţené na zpracování zjištěných 

údajů obsaţených v účetních výkazech a údajů. Podle toho je dělíme na dvě skupiny.  

Budeme-li pouţívat a analyzovat přímo poloţky účetních výkazů, hovoříme o metodě 

absolutní, s vyuţitím absolutních, resp. extenzivních ukazatelů V případě, ţe budeme pouţívat 

vztah dvou různých poloţek a jejich číselných hodnot, hovoříme o metodě relativní s 

vyuţitím relativních ukazatelů. 

Metoda absolutní 

Spočívá v pouţívání údajů přímo zjištěných v účetních výkazech
18

. Tyto údaje obsaţené v 

účetních výkazech jsou povaţovány za tzv. absolutní ukazatele. Absolutní ukazatele jsou 

velmi citlivé na velikost podniku, coţ komplikuje jejich pouţití při porovnávání výsledků 

různých podniků, můţeme je však dobře srovnávat v rámci jednoho podniku.V rámci 

absolutních ukazatelů lze vymezit členění ukazatelů na stavové a tokové. Stavové ukazatele 

uvádí údaje o vázanosti k určitému časovému okamţiku. Takovými ukazateli jsou např. stav 

majetku a finančních zdrojů v rozvaze. Nejsou citlivé na délku období, na jehoţ konci je daný 

okamţik. Tokové ukazatele respektují závislost hodnot ukazatele na délce období, ke kterému 

se vztahují, vypovídají o vývoji ekonomické skutečnosti za určité období, o změně 

extenzivních ukazatelů, k níţ došlo za určitou dobu. Délka období, za které je sledujeme, 

výrazně ovlivňuje jejich výši. Příkladem těchto ukazatelů jsou např. výnosy a náklady, tvorba 

výsledku hospodaření. Výše výnosů a nákladů je závislá na délce období, za které je 

sledujeme. 

Metoda relativní 

Spočívá v poměřování údajů zjištěných v účetních výkazech. Relativní, resp. intenzivní 

ukazatele vypovídají o vztahu dvou různých jevů a jejich číselná hodnota vyjadřuje velikost 

jednoho jevu připadající na měrnou jednotku druhého jevu. Z toho vyplývá, ţe jejich citlivost 

na velikost podniků je výrazně niţší, aţ zanedbatelná. Významnou úlohu hrají poměrové 

                                                           

18 HOLEČKOVÁ, J.; Finanční analýza firmy, 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7357-392-8 (broţ.). 
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ukazatele, jsou základním metodickým nástrojem, jádrem metodiky finanční analýzy. Jsou 

formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny finančně-účetní informace, podílem dvou 

extenzivních, stavových nebo tokových ukazatelů.  

Poměrové finanční ukazatele se běţně vypočítávají vydělením jedné poloţky jinou poloţkou  

uvedenou ve výkazech, mezi nimiţ existují co do obsahu určité souvislosti 

Absolutní ukazatele pouţíváme zejména k analýze vývojových trendů. Patří zde: 

a) horizontální analýza - sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase, nejčastěji ve vztahu k 

nějakému minulému účetnímu období. Porovnává ukazatele v čase (o kolik % 

se změnil hospodářský výsledek oproti minulému roku, či posuzování jednotlivých 

ekonomických parametrů u sloţek výrobního programu). Počítá se porovnáním 

jednotlivých poloţek výkazů v čase, které se provádí po řádcích horizontálně. Změnu 

lze zobrazit jako absolutní hodnotu  tak, ţe se odečte hodnota poloţky současného 

roku od hodnoty poloţky předešlého roku která  zobrazuje celkovou změnu 

v peněţních jednotkách. Nebo jako relativní hodnotu, která vyjadřuje procentuální 

změnu jednotlivé poloţky.  

b) vertikální analýza - sleduje strukturu finančního výkazu vztaţenou k nějaké 

smysluplné veličině. Ukazuje podíl jednotlivých poloţek na jejích agregovaných 

hodnotách (např. podíl poloţky budovy na dlouhodobém hmotném majetku a dále 

podíl tohoto dlouhodobého hmotného majetku na celkových aktivech). 

 

Tyto ukazatele patří k nejjednodušším nástrojům hodnocení ekonomické situace firmy. 

Pouţíváme zejména k analýze vývojových trendů. Horizontální a vertikální analýza jsou 

výchozím bodem rozboru účetních výkazů, měla by pomoci snadněji nahlédnout do výkazů, o 

nichţ bychom měli mít jiţ celkem dobrou představu. Oba postupy umoţňují vidět absolutní 

údaje z účetních výkazů v určitých souvislostech a jejich vyjádření je v procentech. Podklady 

poskytují účetní výkazy či různé druhy plánů, přehledů a sestav připravovaných z účetních dat 

společnosti. 
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Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Analýza výkazu zisku a ztráty se odehrává v podobě relativních ukazatelů
19

: 

- meziročních indexů, které odhalí nerovnoměrnosti v relativních změnách výnosových 

a nákladových poloţek (horizontální analýza) 

- procentních podílů jednotlivých poloţek na trţbách, kde změna podílu můţe 

signalizovat změnu sortimentu, cen, nehospodárnost aj. (vertikální analýza) 

Výkaz zisku a ztráty je citlivý na externí vlivy (ceny, úroky, daň z příjmů) i vlivy na úrovni 

podniku: vývoj objemu prodeje, cen, výrobně technologické změny, změny výrobního 

sortimentu. Vysvětlení můţeme hledat nejen ve výroční zprávě, ale i v obecných 

hospodářských informacích. 

 

2.12 Techniky krátkodobého rozhodování 

Kalkulace variabilních nákladů
20

  (neúplných nákladů) umoţňuje v praxi řešit řadu 

rozhodovacích problémů. Rozhodovací techniky se pouţívají při řízení podnikových procesů 

a činností a jsou zaloţeny na souměření nákladů, výnosů a zisků. Pro manaţerská 

rozhodnutí jsou důleţitá krátkodobá rozhodnutí, které je moţno realizovat během krátké 

doby a její důsledky se projeví během jednoho nebo nejvýše dvou let, např. zda objem výroby 

určitého výrobku zvýšit o tolik nebo o tolik naopak sníţit, zda pouţít tuto metodu nebo vybrat 

jinou, zda se soustředit na prodej daného výrobku nebo výrobku jiného apod. Mezi 

nejdůleţitější techniky, které mají blízký vztah k účetnictví a financím patří: 

 

- Analýza bodu zvratu 

- Technika marginálních nákladů (Direct Costing) 

- Technika peněţního toku, resp. výpočtu čistého peněţního přínosu 

 

                                                           

19 Internetové stránky Business Info:  Techniky a metody finanční analýzy [cit. 2011-03-15]. Dostupný z WWW:  

<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/techniky-a-metody-financni-analyzy/1000465/53421/>.  
20

 POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 233 s. ISBN 978-80-247-2974-9. 

 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/techniky-a-metody-financni-analyzy/1000465/53421/
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Budeme se zabývat metodou analýzy bodu zvratu, protoţe tato metoda je vyuţívána ve 

firmách ekonomicky vyspělých zemí a je velmi oblíbená, poněvadţ pomocí této analýzy lze 

jednoduše přezkoumat různé alternativy jednání. Poskytuje vedení podniku a odpovědným 

pracovníkům koncentrované informace, které mu umoţňují v budoucnu lépe rozhodovat. 

Umoţňuje jasnější výpovědi o jistotě firmy. Výše zisku a jistota jejího dosaţení jsou 

důleţitými informacemi pro úspěšné vedení firmy. 

 

Pomocí analýzy bodu zvratu je moţno určit bod zvratu, v němţ se vyrovnávají 

celkový výnosy s celkovými náklady podniku, lze lépe zkoumat,  jak se mění trţby, náklady, 

a posuzovat moţnosti dosaţení zisku. Jednoduchým způsobem lze vypočítat, jaký vliv mají 

změny prodávaných mnoţství, prodejní ceny, jakoţ i variabilní a fixní náklady na výši 

dosahovaného zisku. 

 

 Při krátkodobém rozhodování je nutné, aby byl respektován rozdíl mezi fixními a 

variabilními náklady. Fixní náklady, např. nájemné, daně a poplatky placené organizacím, 

odpisy majetku, mzdy, platy aj., jsou náklady, které lze jen krátkodobě ovlivnit, nebo vůbec.  

Další sloţkou celkových nákladů jsou variabilní náklady, které jsou opakovaně vkládané 

s jednotlivými výrobky. Z kaţdých těchto nákladů jak variabilních, tak fixních vyplývá 

rozdílný způsob jejich návratnosti pomocí výnosů. Variabilní náklady jsou vyvolány 

jednotlivými výkony, jsou uhrazeny z ceny kaţdého prodaného výkonu a fixní náklady 

představují nedělitelný celek, proto prodaný výkon svými výnosy pouze přispívá k jejich 

částečné úhradě.  

 Bod zvratu můţeme stanovit dvěma způsoby, a to: 
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1) Grafické znázornění bodu zvratu 

 

                         Obr. 2.6 Grafické znázornění bodu zvratu 

 

   Pramen: SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Grada 2011 s. 136 

 

 Z grafu je zřejmé, ţe při nulovém objemu výroby vzniká ztráta ve výši fixních 

nákladů, která se zmenšuje se zvyšujícím se objemem výroby, aţ při určitém objemu výroby 

zaniká.V případě dalšího rozšiřování výroby začne vznikat zisk.  

 

2) Matematické odvození bodu zvratu 

 

Matematické odvození bodu zvratu lze vyjádřit,  jsou-li známy veličiny: cena, fixní  

náklady a variabilní náklady na jednotku výkonu. Bodu zvratu je dosaţeno tehdy, kdyţ 

výnosy se rovnají nákladům. Platí tedy, ţe při Qkrit : V = N. Dosadíme-li  do rovnic pro 

výnosy a celkové náklady vztahy: 

 

p . Q = FN + (vn + Q)    → Qkrit  = BZ = FN / p – vn                          (2.10)
21

 

 

kde Qkrit  ….. kritický objem produkce  

BZ    ….. objem produkce v bodu zvratu 

p       ….. cena (Kč/na jednotku výkonu) 

                                                           

21 DLUHOŠOVÁ, D.; MRUZKOVÁ, J.; RATMANOVÁ, I. Teorie nákladů a kalkulace: studijní materiál k základnímu 

kurzu nákladů, kalkulací. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1997. 83 s. ISBN 80-7078-444. 
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vn     ….. variabilní náklady na jednotku výkonu  

Q      ….. mnoţství vyrobených a prodaných výkonů 

 

Využitím analýzy bodu zvratu můţeme zjistit: 

 

a) objem produkce a výše tržeb zabezpečující zisk 

 Vyjadřuje takový objem produkce, při kterém zabezpečí poţadovaný objem zisku. 

V bodě hledaného objemu produkce platí, ţe trţby se rovnají celkovým nákladům, které jsou 

zvýšeny o poţadovaný zisk. Získáme tedy rovnici: 

 

Qz = FN + Z  / p – vn        (2.11)
22

 

kde Oz  ….. objem produkce v naturálních jednotkách 

FN ….. fixní náklady (Kč) 

 p    ….. cena produkce 

 vn  ….. variabilní náklady na jednotku produkce 

 m   ….. jednotková marţe  

 Z    ….. očekávaný zisk 

 

b) maximální variabilní a fixní náklady 

Pro limit variabilních nákladů je maximálně přípustná výše variabilních nákladů na 

jednotku výrobku  pro zabezpečení daného objemu výroby. Lze tedy odvodit: 

- neztrátová výroba, kdy zisk = 0 
Q

FN
pvnmax    (2.12) 

- pro poţadovaný zisk Z > 0                 
Q

ZFN
pvnz    (2.13) 

                                                           

22 DLUHOŠOVÁ, D.; MRUZKOVÁ, J.; RATMANOVÁ, I. Teorie nákladů a kalkulace: studijní materiál k základnímu 

kurzu nákladů, kalkulací. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1997. 83 s. ISBN 80-7078-444. Pro vzorce 2.11 aţ 2.18. 
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 Pro limit fixních nákladů je maximální přípustnou hranicí fixních nákladů pro 

zabezpečení daného objemu výroby. Lze odvodit: 

- neztrátová výroba, kdy zisk = 0        FNmax = Q( p - vn) = Q . m  (2.14) 

- pro poţadovaný zisk Z > 0                FNZ = Q . (p – vn) – Z = Q . m – Z (2.15) 

 

c) minimální prodejní cena 

Představuje minimálně přípustnou hranici úrovně ceny pro pokrytí jednotlivých sloţek 

nákladů. Výši ceny lze odvodit: 

- neztrátová výroba, kdy zisk = 0       vn
Q

FN
pmin    (2.16) 

- pro poţadovaný zisk Z > 0         vn
Q

ZFN
pZ     (2.17) 

 

d) kritické využití výrobní kapacity 

 

 Kritické vyuţití výrobní kapacity je vyjádřeno vzájemným vztahem bodu zvratu a 

výrobní kapacity. Pro podnik je výhodnější co největší vzdálenost bodu zvratu od hranice 

výrobní kapacity. Výpočet je dán vztahem: 

 

100
VK

BZ
VK krit          (2.18) 

 

kde VKkrit  ….. kritické vyuţití kapacity v % 

 BZ       ….. objem výroby v bodu zvratu 

VK      ….. výrobní kapacita 

 

Závěrem můţeme říct, ţe spolehlivost výsledků záleţí nejen na pouţité metodě, ale 

především na kvalitě a kvantitě vstupů. Měsíční údaje jsou typické různým počtem 

pracovních dnů, projevují se výkyvy v důsledku nepravidelného odbytového či výrobního 

rytmu, obdobně to platí i pro údaje čtvrtletní, kdy uvedené postupy vychází z minulých údajů. 
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Dále pak není vhodné spoléhat na výsledky dosaţené pouze jedinou metodou, doporučuje se 

např. kombinace grafických a matematických metod. 

 

2.13 Využití ekonomických časových řad 

 Ekonomickou časovou řadou
23

 se rozumí řada hodnot jistého věcně a prostorově 

vymezeného ekonomického ukazatele, která je uspořádána v čase směrem od minulosti do 

přítomnosti. Jsou charakteristické trendem, sezónností, nelinearitou, společnými vlastnostmi 

více časových řad, např. společným trendem. 

Časovou řadou rozumíme posloupnost hodnot ukazatelů, měřených v určitých 

časových intervalech, které jsou zpravidla rovnoměrné a můţeme je zapsat tímto způsobem:  

y1, y2, y3 ……yn neboli  t = 1,2,3……n, kde y znamená analyzovaný ukazatel, t je časová 

proměnná s celkovým počtem pozorování n. Rozlišujeme tzv. statistické (stochastické) řady, 

které jsou zatíţeny nejistotou na rozdíl od řady deterministické, kde její chování lze 

jednoznačně popsat nějakým matematickým vzorcem.  

Druhy časových řad: 

 

- Intervalové řady jsou řadami ukazatelů, jejichţ hodnoty závisí na délce časového 

intervalu sledování 

- Okamžikové řady jsou řadami ukazatelů, jejichţ hodnoty se vztahují k jistým časovým 

okamţikům 

- Dlouhodobé časové řady mají hodnoty sledované v ročních či delších časových 

úsecích 

Volba časových okamţiků pozorování závisí na větším počtu časových bodů pozorování, 

které nám umoţní dobře vystihnout charakteristické rysy časové řady. Mohou, ale nastat i 

potíţe při výpočtech, kde se snaţíme volit taková data, která zachovávají konstantní 

vzdálenost mezi sousedními pozorováními. Při analýze ekonomických časových řad se mohou 

nepříznivě projevit problémy spojené s kalendářem (např. různá délka kalendářních měsíců, 

různý počet pracovních dnů v měsíci, pohyblivé svátky). V takových případech se zavádí tzv. 

                                                           

23 ARLT, J.; ARLTOVÁ. M. Ekonomické časové řady, 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 290 s. ISBN 978-80-

86946-85-6.  
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„standardní měsíc“ o délce 30 dnů nebo standardní počet pracovních dnů v měsíci, nebo se 

pozorované údaje akumulují (např. pouţití kvartálních dat namísto měsíčních).  

 

Cílem analýzy časové řady
24

 je určení modelu, podle něhoţ jsou generována sledovaná 

data. Znalost tohoto modelu umoţňuje předpovídat budoucí vývoj systému a do jisté míry i 

řídit a optimalizovat chování systému vhodnou volbou vstupních parametrů a počátečních 

podmínek. Pro zobrazení časových řad a jejich analýzu slouţí spojnicové grafy. Vodorovná 

osa grafu zaznamenává časovou proměnnou a na svislé ose se zobrazují hodnoty ukazatele 

časové řady yt. 

2.14 Trend 

 Trend
25

 odráţí dlouhodobé změny v průměrném chování časové řady respektive 

obecnou tendenci vývoje zkoumaného jevu za dlouhé období. Trend můţe mít  různý 

charakter, můţe být rostoucí, klesající, strmý, mírný, v průběhu času se můţe měnit, takţe jej 

lze pokládat spíše za cyklus. 

 V časové řadě mohou některá pozorování chybět, proto je někdy nutné je před 

zahájením dalších výpočtů doplnit. Časovou řadu je moţné nahradit, např. nulami, 

aritmetickým průměrem nebo mediánem, lineární interpolací, trendem.  

 Nyní si popíšeme analýzu trendu. Trend v časových řadách je moţné popsat pomocí 

trendových funkcí a klouzavých průměrů. Toto modelování se pouţívá v případě, kdy trend 

odpovídá určité funkci, např. lineární, kvadratické, exponenciální. Modelování trendu pomocí 

klouzavých průměrů se pouţívá, jestliţe je vývoj časové řady v důsledku silného vlivu 

nerovnoměrný nebo má extremní hodnoty. 

Při modelování pomocí trendových funkcí můţeme vyjít z následujících předpokladů: 

 

- Časová řada yt je pro t= 1,2, ….,n uspořádaná posloupnost hodnoty v čase t, které 

získáme měřením určitého ukazatele ve stejně dlouhých intervalech 

                                                           

24
 HANČLOVÁ,  J.  Úvod do analýzy časových řad [online] [cit. 2011-03-30]. Dostupný z WWW:<http://gis.vsb.cz/pan 

old/Skoleni_Texty/TextySkoleni/AnalyzaCasRad.pdf.>.  
25 ARLT, J.; ARLTOVÁ. M. Ekonomické časové řady, 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 290 s. ISBN 978-80-

86946-85-6.  

http://gis.vsb.cz/pan%20old/Skoleni_Texty/TextySkoleni/AnalyzaCasRad.pdf
http://gis.vsb.cz/pan%20old/Skoleni_Texty/TextySkoleni/AnalyzaCasRad.pdf


26 

 

- Časovou řadu yt je moţné zapsat ve tvaru yt = Yt + Et, kde Yt představuje teoretický 

model vývoje ekonomického ukazatele Y v čase t 

- V analýze časových řad lze vyjádřit Yt=f(f). Pokud se jedná pouze o časovou řadu 

s trendovou sloţkou, potom funkce f je trendová funkce. Vyskytne-li se v časové řadě 

také sezónní sloţka nebo cyklická, potom je Yt kompozicí modelů těchto sloţek 

 

Existují dva základní přístupy k eliminaci trendu (vyrovnání, vyhlazení časové řady), kdy se 

odstraňují sezónní, cyklická a náhodná uspořádání: 

 klasické přístupy - matematické analytické přístupy 

 adaptivní postupy - které automaticky reagují na případné změny v charakteru trendu 
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3 Analytická část 

  

 Předmětem této části diplomové práce je seznámit vás s hlavní aktivitou společnosti 

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s., s výrobním programem a vývojem hospodaření za rok 2008 

aţ 2010. Dále se pak podíváme blíţe na dělení a popis nákladů v podniku na vybraný 

výrobek. Pomocí vybrané metody zjistíme, jaké jsou vztahy mezi náklady, výnosy a ziskem a 

co ovlivnilo podnik ve sledovaných letech.   

 

3.1 Profil společnosti ArcelorMittal 

            ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
26

 (dále jen AM) byl jako podnik s původními názvy 

Válcovny plechu, a. s. Frýdek-Místek a dříve Karlova huť zaloţen v roce 1833. Od svého 

zaloţení prodělal podnik nemalé změny nejen v druzích výrobků, ale zejména                         

v technologiích, aby se nakonec specializoval jako válcovna plechů.  

            V roce 1908 koupila podnik Rakouská báňská hutní společnost, po roce 1918 byl 

podnik aţ do roku 1945 ve vlastnictví Báňské a hutní společnosti v Praze. Tato společnost v 

letech 1928 aţ 1937 vystavěla tzv. novou válcovnu plechů za tepla válcovaných, tehdy 

největší ve Střední Evropě. 

            V roce 1960 byla uvedena do provozu válcovna pásů za studena, která byla v 

šedesátých letech doplněna o zařízení pro výrobu pásů s orientovanou strukturou pro 

elektrotechnický průmysl na základě vlastní technologie. Technologická zařízení byla 

průběţně modernizována a byly zaváděny do výroby nové produkty a technologie. 

Současným majoritním vlastníkem AM Frýdek-Místek a.s. je AM Ostrava a.s. 

Skupina AM Frýdek-Místek je významným výrobcem za studena válcovaných ocelí. 

Společnost AM Frýdek-Místek  byla zaloţena v roce 1991 jako dceřiná společnost AM 

Ostrava a.s.. Sídlí ve Frýdku-Místku v Moravskoslezském kraji.  

                                                           

26 Internetové stránky  ArcelorMittal Frýdek-Místek [cit. 2010-10-15]. Dostupný  z WWW: <http://www.vpfm.cz/ >. 

 

http://www.vpfm.cz/
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Jde o podnik se neuzavřeným hutním cyklem. Organizační struktura je uvedena v příloze č. 1. 

Technologickým tokem hutního materiálu navazuje především na činnost své mateřské 

společnosti AM Ostrava a.s., která je také jejím jediným akcionářem.  

Jediným akcionářem je AM Ostrava a.s.. Akciová společnost AM Frýdek-Místek a.s. má 

100 % podíl v těchto dceřiných společnostech:  

- ArcelorMittal Technotron s.r.o. 

- Válcovny plechu BESS s.r.o. 

- Válcovna za studena (dne 1.8.2008) se stala závodem společnosti AM Frýdek-Místek 

a.s.  

Společnost je držitelem těchto certifikátů:
27

 

- Certifikát pro systémy managementu kvality dle EN ISO 9001:2008 

- Certifikát pro systémy managementu kvality dle ISO/TS 16949:2009 

- Certifikát pro systémy environmentálního managementu dle EN ISO 14001:2004 

- Certifikát pro systémy managementu BOZP dle BS OHSAS 18001:2007 

- Dále pak je drţitelem produktových certifikátů dle zákona č.22/1997  

Sb. o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů            

a nařízení vlády č.163/2002, kterým se stanoví technické poţadavky na vybrané     

stavební výrobky: 

 

• Plechy a pásy z konstrukčních a hlubokotaţných ocelí válcované za studena 

• Popílky a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek 

• Certifikát výrobků dle ČSN EN 50164-2 Součásti ochrany před bleskem 

 

 

 

 

                                                           

27 Internetové stránky  ArcelorMittal Frýdek-Místek [cit. 2010-10-15]. Dostupný  z WWW: <http://www.vpfm.cz/ >. 

 

http://www.vpfm.cz/
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3.2 Poslání a cíle podniku 

Posláním akciové společnosti AM Frýdek-Místek a.s. je především naplnění stejných cílů 

skupiny AM, jako je udrţitelnost a  kvalita. 

Dalšími prioritami je zvyšování kvality a objemu transformátorových plechů, zlepšování 

vztahu se zákazníky a budování loajality zaměstnanců k firmě. 

Toto poslání je uskutečnitelné a podporované v krátkodobé a střednědobé perspektivě  

strategickými cíly zdůrazňujícími důleţitost:  

- obchodní a finanční ţivotaschopnost 

- budování pozitivního jména společnosti pod záštitou skupiny AM 

- investiční rozvoj především do výroby transformátorových plechů 

- soulad se zákonem na ochranu ţivotního prostředí 

 

Cílem
28

 společnosti je prosperující marketingově řízená firma, uspokojující potřeby          

a očekávání zákazníků s důrazem kladeným na kvalitu, včasnost dodávek  a optimalizaci 

platebních podmínek. Řízení společnosti také zohledňuje své poţadavky na ţivotní prostředí. 

- inovační procesy podnik zaměřuje na zvyšování kvality a uţitné hodnoty výrobků, 

které by měly spolu s efektivní obchodní politikou umoţnit a dosahovat vyšší 

rentability výroby,  

- nové procesy modernizace zaměřuje na obnovu technologických zařízení, pro výrobu 

elektroplechů tak, aby svými uţitnými vlastnostmi uspokojily poţadavky zákazníků     

a technologických norem, 

- dalším z procesů zdokonalení je jakost procesního modelu společnosti certifikovaného 

podle EN ISO 9001:2000, který přispívá k efektivnějšímu řízení společnosti. Další 

důleţitou sloţkou je uspokojování potřeb zákazníka, které je realizováno pomocí 

obchodu,  a to zejména v těchto oblastech:  

 

 

                                                           

28 Internetové stránky  ArcelorMittal Frýdek-Místek [cit. 2010-10-15]. Dostupný  z WWW: <http://www.vpfm.cz/ >. 
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•  včasnost dodávek  

•  technický servis  

•  pravidelný kontakt - komunikace  

•  informovanost zákazníka  

• variabilita dodávek  

• pravidelné vyhodnocování spokojenosti odběratelů 

• rychlá expedice  

V neposlední řadě se společnost snaţí splňovat poţadavky normy ISO EN 14001, která se 

týká ochrany ţivotního prostředí. Snaţí se odstranit staré ekologické zátěţe a trvale sniţovat 

čerpání přírodních zdrojů.  Poslední sloţkou zdokonalování je bezpečnost a výchova 

zaměstnanců, která vede k odbornému růstu zaměstnanců a vytváření příznivého pracovního 

prostředí a směřuje k certifikovanému systému BOZP podle OHSAS 18001. 

 

3.3 Výrobní program  

Společnost AM Frýdek-Místek a.s. je tradičním výrobcem elektrotechnické oceli.  

Základní výrobu představují oceli hlubokotaţné a elektrotechnické a také pozinkovaná 

zemnící páska a drát. Díky této skladbě získává podnik základní materiál pro své produkty, 

které jsou úspěšně dodávány na tuzemský a mezinárodní trh.  

Nosným výrobním programem společnosti je výroba plechů a pásů z neušlechtilých a 

ušlechtilých ocelí válcovaných za studena, vyráběných v jakostech dle norem ČSN EN, ČSN 

a DIN dle poţadavků odběratelů, a to zejména
29

: 

- pásy a páska z anizotropních transformátorových ocelí, 

- plechy, pásy a páska z oceli za studena válcované pro mírný aţ velmi hluboký tah, 

- plechy, pásy a páska z konstrukčních ocelí za studena válcované, 

- plechy, pásy a páska z hlubokotaţných, konstrukčních a mikrolegovaných ocelí 

vyrobené dělením za tepla válcovaných ocelí spojitým pochodem, 

                                                           

29Internetové stránky  ArcelorMittal Frýdek-Místek [cit. 2010-10-15]. Dostupný  z WWW: <http://www.vpfm.cz/ >. 
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- nemořené plechy z hlubokotaţných, konstrukčních a mikrolegovaných ocelí vyrobené 

dělením za tepla válcovaných ocelí spojitým pochodem, 

- deformačně zpevněná vázací páska, 

- ţárově pozinkovaná zemnící páska a drát. 

3.4 Vývoj nových výrobků 

Předmětem neustálého vývoje a zlepšování jsou plechy a pásy pro anizotropní 

elektrotechniku dodávané v tepelně zpracovaném stavu, zkráceně GOES. Vývojové                

a výzkumné práce v oblasti GOES byly zaměřeny na zlepšení technologie výroby jak 

v podmínkách výroby za tepla válcovaných svitků v AM Ostrava a.s., tak v průběhu celého 

zpracování za studena v rámci mezipodnikového týmu „Garantů transformátorové oceli“. 

 V druhé polovině roku 2009 byla zpracována a přihlášena do projektu TIP
30

, 

vyhlášeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, ţádost o poskytnutí účelové podpory 

programového projektu „Zlepšení magnetických a uţitných vlastností pásů z orientovaných 

transformátorových ocelí“. Na tomto projektu by se měli podílet jako spoluředitelé: 

- ArcelorMittal Ostrava, a.s., 

- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

- ITA spol. s r.o. 

 Celkové náklady na vývoj a výzkum v roce 2009 činily 4,238 mil. Kč. 

 

3.5 Vývoj trhu a celkových tržeb 

 Pro firmu AM Frýdek-Místek a.s. jsou nejdůleţitějším odbytištěm evropské trhy. 

Výrobky exportuje do Itálie a Turecka. K dalším odběratelům, které si udrţuje, patří 

Německo, Chorvatsko a Srbsko. Mezi nové obchodní vztahy patří Španělsko, Portugalsko a 

Francie.  

                                                           

30
Internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu [cit. 2010-12-01]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mpo.cz/dokument73229.html>.  
 

.  

http://www.mpo.cz/dokument73229.html
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V druhé polovině roku 2009 došlo k navýšení výrobní kapacity a podnik měl moţnost uplatnit 

svou produkci na zámořských trzích,  kde mezi nejdůleţitější patří Čína, Indie a Jiţní Afrika. 

Mezi nové odběratele v zámoří patří Spojené arabské emiráty a Írán. 

V  tabulce 3.1 vidíme přehled vývozu produktů v roce 2009. Na trhu České republiky 

bylo realizováno 52 % z celkové produkce a podíl exportu činil 48 %. 

 

                                     Tab. 3.1 Struktura vývozu v roce 2009 

Země Podíl % 

Česká republika 52,34 

Itálie 17,91 

Slovensko 4,45 

Čína 3,46 

Turecko 3,19 

Německo 3,12 

Indie 2,86 

Polsko 2,78 

Spojené arabské emiráty 2,11 

USA a Jiţní Afrika 1,81 

                                             Pramen: Internetové stránky ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. 

V průběhu roku 2009 bylo vyrobeno 36 081,53 t transformátorových plechů. V dalších 

letech podnik očekává zvýšení produkce na 42 000 t. Strategickým záměrem do dalších let je 

další navyšování produkce s objemem výroby 75 000 t transformátorových plechů, a to od 

druhé poloviny roku 2012. 

 

3.6  Konstrukční ocel 

Jde o výrobek, který bude nápomocen k rozboru nákladů v dalších kapitolách 

diplomové práce. Tento výrobek je charakteristický tím, ţe je vhodný na různé lisované           

a taţené svařované součásti a k vázání svazků. Vyuţívá se v hutním průmyslu (profily, 

svařované trubky), stavebnictví, strojírenství (radiátory, ocelové vázací pásy jsou také 
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součástí konstrukcí strojů) a nakonec ve spotřebním průmyslu (zámky, kování, kancelářské 

potřeby).  

 Konstrukční ocel ve výrobním procesu prochází různými výrobními agregáty,        

které mají své číslo nákladového střediska. Na nákladových střediscích jsou zachycovány 

veškeré  externí i vnitropodnikové náklady. Hospodářský výsledek těchto středisek lze zjistit 

na tzv. profit centrech z přílohy č. 2. 

V následující tabulce č. 3.2 si ukáţeme přehled nákladových středisek, které se 

pouţívají pro výrobu konstrukční oceli. 

 

Tab. 3.2 Přehled nákladových středisek výrobku konstrukční ocel 

Číslo střediska Název střediska 

4130 Bubnová mořírna 

4230-4234 Válcovací stoly 

4312-4313 Ţíhárna 

4408 Úpravna 

4450 Ţďas linka 

4470 Dělící linka BKB 

Společná nákladová střediska 

4140 Sklad suroviny 

4150 Neutralizace 

4199 SN Mořírny 

4238 Brusírna 

4239 Příprava vsázky 

4299 SN Válcovny 

4399 SN Ţíhárny 

4499 SN Úpravy 

              Pramen: vlastní zpracování 

 

Podle obrázku 3.3 můţeme vidět, ţe výroba konstrukční oceli v roce 2008 ve čtvrtém 

kvartále začala klesat. Důvodem tohoto poklesu byla hospodářská krize, a to převáţně sníţení 

objednávek na výrobu. Aţ od čtvrtého kvartálu roku 2009 měla výroba opět postupný nárůst. 
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              Obr. 3.3 Vývoj výroby konstrukční oceli 

 

                   Pramen: Interní materiály ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. 

 

3.7 Analýza členění nákladů podniku 

 V této kapitole se budeme zabývat vývojem celkových nákladů a výnosů společnosti 

AM Frýdek-Místek, a.s. za období 2008 aţ 2010.  Abychom zjistili vývoj celkových nákladů 

společnosti, budeme vycházet převáţně z dat rozvahy, výkazu zisku a ztráty a 

controllingových zpráv.  

Údaje v podniku jsou sbírány a zpracovávány v informačním systému SAP, kde jsou 

vytvořeny moduly, které zpracovávají přijaté data, např. modul finančního účetnictví, výroby, 

majetku, prodeje atd. Účetnictví se v podniku člení na finanční a vnitropodnikové. Finanční 

účetnictví se zaměřuje na sledování a zajišťování informací za účetní jednotku jako celek. 

Zajišťuje informace o veškerém majetku, zdrojích jeho financování, sledování nákladů, 

výnosů a hospodářského výsledku. Získané informace slouţí nejen pro interní potřeby,         

ale pro externí partnery. Podrobnější data uvnitř subjektu podává vnitropodnikové účetnictví, 

které poskytuje informace o pohybu zásob nedokončené výroby, o nákladech podle úvarů      

a účelu uţití. Informace přebírá controllingové oddělení z modulu finančního účetnictví. 

Propočítává vnitropodnikové náklady a výnosy, ocenění zásob nedokončené a hotové výroby. 

Další moţností je převádění   údajů  z informačního systému do pomocného programu Excel, 

kde je moţné podle potřeby data zpracovávat. 
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 Výchozím bodem pro analýzu absolutních údajů je horizontální a vertikální analýza. 

Jak jiţ bylo uvedeno v teoretické části, tato metoda patří k nejjednodušším nástrojům 

hodnocení ekonomické situace firmy. Analýza upozorňuje na problémové oblasti, které je 

potřeba podrobit bliţšímu zkoumání. Vývoj poloţek ve výkazech je sledován v čase. Pomáhá 

nám pohlíţet na celou řadu údajů, např. celkové náklady, výnosy, příjmy, výdaje apod. V 

následující tabulce 3.4 jsou poloţky z výkazu zisku a ztráty zpracovány z přílohy č. 3. 

Poloţky jsou rozděleny na výnosy, náklady a výsledek hospodaření.  

 

Tab. 3.4 Rozbor výnosů a nákladů podniku za období 2008 - 2010   

POLOŽKY VÝSLEDOVKY 

2007-2008 2008-2009 

Absolutní Změna v Absolutní Změna v 

změna v 

Kč 
% 

změna 

v Kč 
% 

  VÝNOSY         

I. Trţby z prodeje zboţí -1 538 -69,00 -681 0,00 

II. Výkony 784 882 23,00 -1 652 298 -40,00 

II.1 Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 416 758 12,00 -1 322 996 -34,00 

II.2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 362 348 63,00 -322 305 -143,00 

II.3 Aktivace 5 776 30,00 -6 997 -28,00 

  NÁKLADY         

B Výkonová spotřeba 643 949 25,00 -1 263 509 -40,00 

C Osobní náklady 67 855 27,00 3 069 0,01 

E Odpisy DHM a DNM -1 964 -0,03 21 748 35,00 

D Daně a poplatky -117 -0,05 44 0,02 

H Ostatní provozní náklady 18 654 26,00 -35 139 39,00 

 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ     

 Provozní VH         73 963 13,77 -404 781 -66,28 

 Finanční VH       -16 861 -64,27 -20 572 -196,27 

 Běţná činnost  72 411 18,15 - 332 948 -70,65 
Pramen: vlastní zpracování 

 Vývojový trend poloţek nákladů a výnosů má v roce 2007 aţ 2008 stoupající 

charakter. Nejvyšší poloţkou z výkazu je změna stavu zásob vlastní činnosti, která se zvýšila 

o  63%, zde se účtují přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby. Dále pak jsou to výkony, které 

se zvýšily o 23 %. Z poloţky výkonů můţeme zjistit, ţe jde o podnik, který má převáţně 

výrobní charakter.  Z poloţek nákladů tvoří nejvyšší poloţku osobní náklady, které se zvýšily 

o 27 %, ostatní provozní náklady o 26 % a výkonová spotřeba o 25 %. 
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 Provozní výsledek hospodaření byl v roce 2008 ovlivněn prodejem dlouhodobého 

majetku a materiálu a ostatní provozními náklady, především pojistným. Finanční výsledek 

hospodaření v roce 2008 byl pozitivně ovlivněn úhradou dividend a negativní dopad mělo 

zaúčtování kurzových rozdílů jak v roce 2008 tak i v roce 2009. 

 Na sníţení vývojového trendu za sledovaný rok 2008 a 2009 se podílela 

hospodářská krize. Z tohoto pohledu došlo ke sníţení výkonů o 40 %, trţeb z prodeje o 34 % 

a stavu zásob vlastní činnosti o 143 %. V roce 2009 byl provozní výsledek hospodaření 

ovlivněn sníţením zásob aţ o 66,28 %, kdy poptávka po produktech klesla. Finanční výsledek 

byl opět ovlivněn kurzovou ztrátou z důvodu nárůstu vývozu a změnou měnových kurzů. I 

přesto podnik v průběhu roku uvedl do provozu dvě nové výrobní linky, a to vedlo ke zvýšení 

nákladů z pohledu odpisů o 35 %. 

 

3.8 Řízení variabilních a fixních nákladů na výrobu 

V této kapitole se nyní budeme zabývat členěním druhů nákladů na výrobu 

konstrukční oceli. Rozdělení nákladů je důleţité při krátkodobém pohledu  na vývoj nákladů a 

je důleţitým nástrojem  pro manaţerské účetnictví. Pro rozhodování o vývoji nákladů je 

důleţité dělit náklady na variabilní, které jsou závislé na změnách objemu výkonů a fixní, 

které jsou stálé a nezávislé na změnách objemu výkonů. Příloha č. 4  znázorňuje přehled 

nákladů vyuţívaných v podniku. 

Proces plánování nákladů na jednotlivá střediska se řídí pomocí strategických plánů, 

kde jsou definovány cíle pro delší časové období a operativní plány, které se vytvářejí na 

období jednoho roku. Do utváření plánů jsou zapojeny všechny podnikové útvary. 

 Podnik sleduje náklady v hlavní knize a výkazu zisku a ztráty, kde nákladové účty 

mají přiřazená svá nákladová střediska k jednotlivým výrobkům. Dále jsou zde nákladové 

účty, které procházejí jedním hlavním střediskem, ze kterého se  provádí rozpočet procentem 

k nákladům jednotlivých výrobků. Proto je důleţité, aby byly náklady plánovány na příslušná 

nákladová střediska co nejpřesněji, aby měly do budoucna co nejlepší vypovídací schopnost. 

 Podnik ke stanovení rozčlenění nákladů vyuţívá metody klasifikační analýzy. Pomocí 

této analýzy podnik provedl roztřídění jednotlivých nákladových poloţek na fixní, variabilní a 

ostatní náklady. Podnik rozlišuje také kalkulované a nekalkulované náklady příloha č. 5. 
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 Následné přiřazování nákladů vychází z oddělení controllingu, odkud byly čerpány 

informace o plánu výroby konstrukční oceli. Controllingové oddělení společně s výrobně-

technickým úsekem a finančním úsekem sestavuje plán, který obsahuje např. prostoje, 

kapacitní vytíţení, ceny základního materiálu, propočet variabilních nákladů atd.  

Pro lepší přehlednost jsou v tab. 3.5 znázorněny variabilní a fixní náklady a jejich 

procentuelní podíl   na výrobu konstrukční oceli. 

 

                       Tab. 3.5 Variabilní a fixní náklady na výrobu 

Rok 2008 2009 2010 % podíl 

Variabilní náklady (tis.CZK) 70 572 61 545 61 545 79 % 

Fixní náklady         (tis.CZK) 19 673 16 378 16 378 21 % 

                               Pramen: Interní materiál ArcelorMittal  Frýdek-Místek a.s. 

 

 Nyní se blíţe podíváme na členění variabilních nákladů, které spotřebovává výroba 

konstrukční oceli. 

1) Variabilní náklady na výrobu konstrukční oceli jsou tvořeny ze 79 %  celkových nákladů.  

 

      Tab. 3.6 Přehled variabilních nákladů na výrobek v letech 2008 až 2010 

Období 2008 2009 2010   

  Náklad CZK/t Náklad CZK/t Náklad CZK/t % podíl 

ZÁKLADNÍ MATERIÁL (t) 65 935,38 55 170,70 57 652,91 50,36 

Ostatní náklady spojené se zákl. mat. 42,92 -585,70 0,00   

Odpad (t) -2 429,67 -1 336,37 -2 016,48   

Kalo/propal (t) 0,00 0,00 0,00   

ČISTÉ MATERIÁLOVÉ NÁKLADY 63 548,63 53 248,63 55 636,43 48,59 

Elektrická energie   (MWh) 2 386,93 2 090,14 2 248,25   

Pára  (GJ) 536,74 1 060,58 783,32   

Uţitková voda   (m3) 50,13 85,54 80,38   

Kyseliny a chemikálie 267,73 222,50 271,05   

Oleje 416,47 331,20 363,33   

Balící materiál - dřevo 470,17 165,15 158,74   

Balící materiál - kovy, papír 197,47 304,20 247,12   

Dusíko-vodíková směs   (m3) 606,45 842,60 618,71   

Horká voda  (GJ) 0,00 0,00 0,00   

Stlačený vzduch  (t.m3) 286,78 101,24 95,34   

Zemní plyn   (GJ) 602,71 749,88 630,32   

Servisní materiály 1 201,29 568,50 411,81   

ZPRACOVACÍ NÁKLADY 7 022,87 6 521,54 5 908,36 1,05 

VARIABILNÍ NÁKLADY 70 571,50 59 770,18 61 544,81 100,00 

 Pramen: vlastní zpracování 
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Základní materiál, který je největší poloţkou nákladů na výrobek. Tvoří 50,36 % nákladů 

výrobku, proto se jim při propočtu plánu věnuje největší pozornost. Základní materiál je 

očištěn od materiálu, který je v průběhu výrobního cyklu znehodnocen při úpravách výrobku  

a  nazývá se odpad. Odpad se prodává za niţší cenu, neţ je cena základního materiálu. O 

hodnotu odpadu se sniţuje hodnota materiálu na jednici výroby.  

Propočet základního materiálu na jednici výroby se počítá vztahem: předváha (kg/t) – odpad 

(kg/t) – kalo (kg/t) = ryzí vsádka. Z očištěného materiálu o poloţku odpady pak vznikají čisté 

materiálové náklady na výrobu a to v poměru 48,59 %.  

Zpracovací náklady tvoří 1,05 % nákladů na výrobu daného výrobku. Jde  o tzv. náklady na 

spotřebovaný variabilní materiál. Součástí tohoto materiálu, jak vidíme v tabulce, jsou 

spotřeby energií páry, oleje, zemní plyn atd. Při stanovení plánu se vychází z plánované 

výroby a z norem spotřeb těchto materiálu na daný výrobek. Elektrická energie a teplo jsou 

v podniku nakupovány a jednak si je podnik také vyrábí sám. Ostatní energie jsou 

nakupovány a jejich spotřeba vychází ze spotřeby variabilní energie při zabezpečení 

plánované výroby.  

Celkové variabilní náklady jsou pak zjištěny součtem čistého základního materiálu a 

zpracovacích nákladů.   

           

2) Fixní náklady na výrobu konstrukční oceli jsou tvořeny z 21 % z celkových nákladů ( viz 

tab. 3.5).  Fixní náklady tvoří poloţky přímé, nepřímé fixní náklady a ostatní náklady.  
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    Tab. 3.7 Přehled fixních nákladů na výrobek v letech 2008 až 2010 

Období 2008 2009 2010   

  Náklad CZK/t Náklad CZK/t Náklad CZK/t % podíl 

Přímé mzdy 3 185,13 3 185,13 6 370,27   

Přímé opravy 7 468,36 7 468,36 14 936,71   

PŘÍMÉ FIXNÍ NÁKLAY 2 625,30 2 722,64 3 185,13 22,61 

Osobní mzdové náklady 1 011,16 1 011,16 2 022,31   

Opravy a údrţba 2 162,94 2 162,94 4 325,89   

Reţijní náklady (Other overheads) 0,00 0,00 0,00   

Reţijní energie 75 372,40 75 372,40 150 744,81   

NEPŘÍMÉ FIXNÍ NÁKLADY 125,31 125,31 250,62 70,51 

Mzdy a odměny (thp
31

) 33,22 33,22 66,45   

Daně a poplatky 190,26 190,26 380,52   

Audit a právní poplatky -8,25 -8,25 -16,50   

IS/IT 1 190,92 1 190,92 2 381,83   

Prodejní náklady 2 550,07 2 550,07 5 100,14   

General expenses 16 377,66 16 377,66 32 755,32   

OSTATNÍ FIXNÍ NÁKALDY 3 529,07 2 114,89 2 550,07 6,88 

Přímé odpisy 702,54 1945,14 1379,01   

Finanční náklady 141,51 -6,47 54,93   

Nepřímé odpisy 2423,95 616,78 494,67   

FIXNÍ NÁKLADY   22 941,14 19 130,63 18 306,27 100,00 

    Pramen: vlastní zpracování 

 

Mezi náklady, které se podílí na výrobě, patří: 

Přímé fixní náklady tvoří z 22,61 % část nákladů. Jak víme, přímé náklady jsou určeny 

normami a je tedy moţné je přiřadit k jednotlivým výkonům přímo při jejich vzniku. Přímé 

mzdy jsou tedy mzdy výrobních dělníků za skutečně odpracovaný čas. Tyto náklady mají 

variabilní charakter vzhledem k objemu výroby. 

 

Nepřímé fixní náklady tvoří největší poloţku fixních nákladů 70,51 %. Největší poloţku 

jsou osobní mzdové náklady. Ty vycházejí z poţadavku na ţivou práci. Plánují se nárůsty a 

úbytky pracovníků na daná střediska společnosti. Tyto mzdy plánuje úsek personálního 

ředitele. Další poloţkou jsou reţijní energie. Jde o náklady, které vznikají při činnostech 

týkajících se všech druhů výkonů za určité období. Jejich plánování se můţe opřít o normy 

spotřeby a vychází ze skutečnosti jednotlivých nákladových středisek za předem určené 

období. 

 

 

                                                           

31 technicko hospodářští pracovníci 
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Ostatní fixní náklady z nich tvoří největší poloţku  mzdy a odměny, se  kterými souvisí 

náklady na sociální a zdravotní pojištění. Jde o mzdy,  které nemají  vliv ne velikost výroby, 

ale jejich odměna je fixní. Další nejvyšší poloţku tvoří tzv. General expenses, tedy reţijní 

náklady např. chemikálie pro výrobu, daně, předanit, odpisy ostatního majetku atd. 

 

V grafu 3.8 je znázorněn vývoj fixních a variabilních nákladů. Toto grafické 

znázornění nám ukazuje, ţe v případě zvyšování výroby konstrukční oceli se pomalu sniţují 

fixní náklady a naopak variabilní náklady se na výrobu konstrukční oceli pomalu zvyšuje. 

 

       Graf 3.8 Vývoj fixních a variabilních nákladů 

 

                  Pramen: vlastní zpracování 

3.9 Vztah nákladů k objemu výroby za sledované období 

Oddělení controllingu plánuje spotřebu základního materiálu na výrobní jednici, která 

je vyjádřena kilo na tunu a nazývá se předváhou. Norma spotřeby materiálu je stanovena pro 

kaţdý sortiment na základě skutečnosti za minulé období. Controlling pro sestavení plánů 

spolupracuje s dodavatelskými firmami a zásobováním základním materiálem. Pro výsledný 

propočet musí vzít do úvahy stavy zásob materiálu v mnoţství, sortimentu a hodnotě. Cena 

vstupního a výstupního materiálu je stanovena metodou aritmetického průměru z plánovaných 

dodávek. Informace o materiálech získává z účetních výkazů a zajišťuje, jaká bude velikost 

fixních a variabilních nákladů vynaloţených na výrobu daného produktu, dále jaký je vývoj 

cen vstupního materiálu, které budou připočteny do hodnoty výrobků. Prodejní cena je 

předem stanovena z prodejní centrály Flat Carbone Europe.   
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Na základě těchto dat se provádí odhad na období čtyř měsíců dopředu a  jednou za 14 dní se 

první dva měsíce data aktualizují a dochází k úpravě stanoveného plánu.  

Na základě klasifikace nákladů provedené v bodě 3.8 na fixní a variabilní část je nyní 

proveden výpočet parametrů lineární nákladové funkce. Vyuţitím modelu analýzy bodu zvratu 

můţeme sledovat, jak se mění trţby, náklady a zisk se změnami objemu výroby.  Pro 

znázornění a výpočet byly pouţity údaje z roku 2008 aţ 2010. Výpočet bodu zvratu, jak jiţ 

bylo uvedeno v teoretické části, byl počítán dle vzorce (2.10). Dále musíme znát trţby a 

jednotkové variabilní náklady. Jednotkové variabilní náklady vypočítáme dle vztahu: 

 

TRŽBY

VN
vn  

 

V tabulce 3.9 jsou uvedeny údaje o analýze nákladů za uplynulá období roku 2008 aţ 

2010. Výpočet bodu zvratu pro podnik znamená zjištění takových trţeb, které podniku zajistí 

neztrátovou výrobu. 

 

Tab. 3.9 Analýza bodu zvratu za rok 2008-2010 

Konstrukční ocel  2008 2009 2010 

Trţby                     (tis.CZK) 313 559 142 497 183 525 

Variabilní náklady (tis.CZK) 70 572 59 770 61 545 

Fixní náklady         (tis.CZK) 19 673 17 809 16 378 

Zisk                        (tis.CZK) 223 314 64 918 105 603 

BZ - bod zvratu   (tis.CZK) 25 384 30 673 24 639 

Skutečně vyrobeno (t) 13 255 7 205 9 330 

Využití výrobní kapacity 77% 42% 54% 
Pramen: vlastní zpracování 

 

Jak můţeme vidět z vypočítaných hodnot, má tato hodnota v roce 2008 a 2009 

stoupající tendenci. I kdyţ výroba konstrukční oceli měla ve 4. čtvrtletí roku 2008 a 1. 

čtvrtletí 2009 ztrátu (příloha č. 6). To se ukázalo i na vývoji trţeb, které za rok 2009 klesly o 

54 %. V průběhu 1. kvartálu roku 2010, byla opět výroba ztrátová, ale trţby na konci roku 

2010  se zvýšily o 28 %.  Dále jsme si mohli všimnout, ţe s klesajícím objemem výkonů fixní 

náklady od roku 2008 postupně klesaly. Důvodem změny fixních nákladů můţe být, např. 

vyšší růst trţeb, který vyţaduje dodatečné investice, vyšší vyuţití specialistů nebo mzdy 

nevýrobních zaměstnanců. V případě variabilních nákladů jsme zjistili, ţe se měnily s růstem 
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i poklesem objemu produkce. Mohou se měnit přímo úměrně se změnou objemu výroby nebo 

růst pomaleji neţ objem výroby a nebo můţe nastat vyjímečná situace, kdy se vyvíjejí 

variabilní náklady rychleji tzn. progresivněji neţ roste objem výroby.  

 

V roce 2008 celková výroba konstrukční oceli činila 13 255 t výrobků, v roce 2009  

7 205 t a v roce 2010  9 330 t. Výsledky z tabulky 3.9 jsou  znázorněny v grafu 3.10. 

 

Graf 3.10 Grafické znázornění bodů zvratu v letech 2008 až 2010 

Bod zvratu rok 2008 

Tržby       

Náklady      

(tis.CZK)    Tržby   

        

      CN 

        

         

313 559   BZ   VN 
        

        

90 245         FN 

        

        

           

0   1 073 t  Objem produkce (t)  

 

 

Bod zvratu rok 2009 

Tržby   Tržby    

Náklady   CN   

(tis.CZK)       

        

       

        

         

          BZ    VN 
142 497        

        

77 579         FN 

        

        

           

0  1551 t   Objem produkce (t)  
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Bod zvratu 2010 

 

Tržby   Tržby    

Náklady      

(tis.CZK)     CN  

        

       

        

         

  BZ    VN 

183 525        

        

77 923         FN 

        

        

           

0   1 252 t  Objem produkce (t)  

  

  

Z vypočtených hodnot analýzy bodu zvratu bylo zjištěno, jaký je vztah mezi obratem, 

náklady a ziskem. Bodu zvratu je dosahováno v jednotlivých letech při objemu produkce 

v rozmezí 1073 t aţ 1551 t, coţ podle vzorce (2.18)  je 6,3 % aţ 9,1 % celkové výrobní 

kapacity. Tolik musí podnik vyrobit, aby pokryl celkové variabilní a fixní náklady. Tato 

analýza přesto nevypovídá nic o tom,  jak se ve výrobě přesně projevují fixní a variabilní 

náklady. 

 

Z obrázku 3.10 můţeme vidět skutečné vyuţití výrobní kapacity s celkovou kapacitou 

ve sledovaných letech. Skutečná výrobní kapacita se pohybovala v letech 2008 aţ 2009 mezi 

40 % aţ 80 %. Z uvedených dat je patrné, ţe v roce 2008 výroba odpovídala plánu a ţe zhruba 

30 % výrobní kapacity zůstalo nevyuţito. V roce 2009 byla celková kapacita nevyuţita z  

60 %, výroba konstrukční oceli byla pouze 42,4 %. Příčinou je sníţení poptávky po výrobě 

konstrukční oceli. V roce 2010 se výroba zvýšila, ale velmi nepatrně o 10 % a celková 

kapacita byla nevyuţita z 50 %. 
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    Obr. 3.10 Grafické srovnání skutečné VK s celkovou kapacitou 

 

      Pramen: vlastní zpracování 

 

Nyní se blíţe podíváme, jak se tedy projevují variabilní a fixní náklady na výrobu. 

Provedeným šetřením byly porovnány základní veličiny z bodu zvratu za rok 2009 a 2010. 

Tabulka 3.11 ukazuje rozpis poloţek, které tvoří jednotlivé ukazatele.   Vyšla nám absolutní 

hodnota v Kč a procentuální změna, která se vypočítala jako podíl hodnoty roku 2010 a 2009 

mínus jedna. Hodnoty byly zjištěny z přílohy č. 6. 

 

      Tab. 3.11 Přehled základních veličin za rok 2009 a 2010 

Ukazatele 1Q/09 2Q/09 3Q/09 4Q/09 1Q/10 2Q/10 3Q/10 4Q/10 Změna za rok  % změna  

Tržby  (CZK) 35 308 34 495 33 418 39 275 41 362 46 962 43 392 51 809 41 028 28,79 

VN32    (CZK) 17 264 15 141 13 833 13 532 13 446 15 092 16 594 16 413 -1 431 -8,04 

FN33    (CZK) 6 121 4 138 4 851 5 252 4 792 4 247 4 773 4 493 1 774 2,96 

vn (CZK/tržeb) 0,4889 0,4389 0,4139 0,3445 0,3251 0,3214 0,3824 0,3168 -0,084 -20,05 

Tkrit        (CZK) 11 977 7 375 7 061 8 013 7 100 6 258 7 729 6 576 -6 763 -19,64 

           

Prodejní cena 22 415 19 596 18 800 18 767 17 867 18 986 21 352 20 648   

Zisk/ztráta -969 316 116 -17 -371 -353 -15 -258   

      Pramen: vlastní zpracování 

 

 

                                                           

32 variabilní náklady 
33 fixní náklady 
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Pokles trţeb v roce 2009 byl zapříčiněn poklesem ceny výrobku, která se pohybovala 

v průměru okolo 19 894,-CZK/t. Podnik vycházel z opatření, která provedl na základě 

stanovené ceny od hlavní centrály Flat Carbone Europe.  

Tyto preventivní důvody vznikly v důsledku hospodářské krize, kdy došlo ke sníţení 

objednávek na výrobu. Z výsledné tabulky 3.12 můţeme poznat, ţe hodnoty trţeb roku 2010 

měly stoupající i klesající tendenci. Současně došlo ke sníţení jednotkových variabilních 

nákladů o 20,05 % a sníţení fixních nákladů o 8,04 %, to vedlo ke sníţení hodnoty kritických 

trţeb o 19,64 %. 

Jak jsme zjistili, výroba  v jednotlivých čtvrtletích byla ztrátová i v případě růstu 

objemu výroby, kdy trţby dosahovaly na konci posledního čtvrtletí 51 809,- tis. CZK. Ztráta a 

zisk v tabulce vyjadřují krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů. Výši krycího příspěvku 

můţe ovlivňovat zvyšující se hodnota fixních nákladů, která stoupla o 2,96 %, dále to můţe 

být prodejní cena  a nebo cena vnitropodnikového ocenění materiálů na výrobu. 

 

                     Tab. 3.12 Variabilní náklady na výrobu konstrukční oceli 

VARIABILNÍ NÁKLADY 
2009 

CZK/CZK tržeb 

2010 

CZK/CZK tržeb 
% změna 

základní materiál 0,3870 0,3141 -18,86 

čisté materiálové náklady 0,3736 0,3031 -18,87 

zpracovací náklady 0,0457 0,0321 -29,65 

             Pramen: vlastní zpracování z interních materiálu podniku  

 

Podívejme se nyní blíţe na vývoj variabilních nákladů. Z hodnot tabulky 3.12 můţeme 

přesněji zjistit, jak ovlivňují trţby variabilní náklady. Hodnoty jsme vypočítali jako podíl 

celkových variabilních nákladů na poloţku k celkovým trţbám za daný rok. Variabilní 

náklady s růstem produkce stoupají pomaleji, neţ objem produkce. Sniţuje se často nevýrazně 

jejich podíl na jednotku produkce, coţ je  patrné z tabulky. Jak můţeme vidět z tabulky 3.12, 

hodnota základního materiálu se sníţila o 18,86 %, čisté materiálové náklady o 18,87 % a 

zpracovací náklady o 29,65 %.  

Tento vývoj nákladů nám ukazuje, ţe náklady rostou pomaleji neţ objem produkce, 

tím pádem jejich vývoj není lineární. Znamená to, ţe při růstu objemu výkonů průměrné 

podproporcionální náklady klesají a jsou označovány jako degresivní, např. oleje, mazadla, 

pohonné hmoty atd. 
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                           Tab. 3.13 Fixní náklady na výrobu konstrukční oceli 

FIXNÍ NÁKLADY 
2009 

CZK/CZK tržeb 

2010 

CZK/CZK tržeb 
% změna 

přímé fixní náklady 0,0191 0,0173 -9,42 

nepřímé fixní náklady 0,0910 0,0579 -36,37 

ostatní fixní náklady 0,0148 0,0138 -6,76 

                           Pramen: vlastní zpracování z interních materiálu podniku 

 

Z tabulky 3.13 sledujeme vývoj fixních nákladů na výrobek, kdy nejde o skokovou změnu ani 

změnu lineární, ale jde o změnu degresivní. Degresivní změna fixních nákladů znamená, ţe 

s rostoucím objemem výkonů klesá podíl fixní části nákladů na jednotku produkce. Poloţka 

přímé fixní náklady zahrnuje přímé mzdy a opravy, které se sníţily o 9,42 %. Nepřímé fixní 

náklady se sníţily o 36,37 %. Důvodem této změny můţe být především v roce 2009 

propouštění a sniţování stavu zaměstnanců. Ostatní fixní náklady se sníţily o 6,76 %. 

Celkové fixní náklady jsou vyvolány nutností zabezpečit výrobu produktu. Mění se např. při 

změnách výrobní kapacity nebo změnou výrobního programu.   

 

3.10 Modelování pomocí změn objemu výroby 

 Plánování v podniku není proces, který by byl jednorázovou akcí. Jak jiţ zde bylo 

uvedeno, plánování výroby v podniku probíhá v krátkodobém rozhodování na čtyři měsíce 

dopředu. Kaţdý plán vychází z plánovaných nákladových a výnosových poloţek. Postupně 

dochází k přibliţování se danému úkolu v hospodářském výsledku. V případě odsouhlasení 

plánu dochází k propočtu vnitropodnikových nákladů a výnosů.  

Tabulka 3.15 nám ukazuje, jaký byl plán na výrobu konstrukční oceli v období tří let a 

kolik tun produkce bylo vyrobeno podle skutečnosti. Skutečná kapacita výroby konstrukční 

oceli je 17 000 t za rok. 

                 Tab. 3.15 Přehled výroby dle plánu a skutečnosti 

Výroba (t) 2008 2009 2010 

Plán  14 975 11 609 8 003 

Skutečnost 13 527   7 205 9 330 
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Podle grafu 3.16 vidíme, ţe výroba v roce 2008 odpovídala plánu a bylo vyuţito 79 % 

kapacity. V roce   2009   nebyla   tato  skutečnost naplněna.  Zde byla kapacita vyuţita  jen    

ze 42 %. Jak jsme si mohli všimnout plán v roce 2010 byl naplněn na 100 %, ale výrobní 

kapacita byla vyuţita pouze z 54 %.  

 

                Graf  3.16 Porovnání plánu se skutečností 

 

                                   Pramen: vlastní zpracování 

 

 

Jestliţe známe rozdělení nákladů na variabilní a fixní můţeme se pokusit provést 

modelování nákladů v závislosti na různých změnách objemu výroby vlivem změn hodnot 

některých klíčových ukazatelů.  

 

Pro modelování nákladů vycházíme ze 4. čtvrtletí roku 2010. U prodejní ceny se 

vycházelo z poslední známé ceny ze 4. čtvrtletí roku 2010 tj. 20 648,- CZK. Výroba v roce 

2010 odpovídala plánu a tento plán přesahoval o 1 327 t více  neţ se předpokládalo. Bude nás 

tedy zajímat, jak se budou vyvíjet náklady při změně objemu výroby a ceny. Podnik si 

stanovil plán, ţe v roce 2011 vyrobí 10 446 t konstrukční oceli. Průměrně by měl tedy podnik 

za jedno čtvrtletí vyrobit asi 2611 t, aby byla výroba optimální. 
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V následující tabulce 3.17 byly navrţeny tyto varianty: 

 

Tab. 3.17 Modelování nákladů v závislosti na změně objemu výroby  

  Jednotky Skutečný stav Varianta č. 1 Varianta č. 2 Varianta č. 3 Varianta č. 4 

    4 čtvrt./2010 1. čtvrt./2011 2. čtvrt./2011 3. čtvrt./2011 4. čtvrt./2011 

Množství vyrobených  t 2509 2135 2200 2450 2611 

Prodejní cena tis. CZK 20 648 19 815 20 480 22 895 21 896 

Objem výroby  tis. CZK 51 809 42 305 45 056 56 092 57 170 

FN tis. CZK 4 493 3 821 3 937 4 384 4 672 

VN tis. CZK 16 413 13 965 14 392 16 025 17 075 

Celkové náklady tis. CZK 20 906 17 786 18 329 20 409 21 747 

Zisk (ztráta) tis. CZK 31 903 24 519 26 727 35 683 35 423 

Příspěvek na úhradu marže tis. CZK 4 235 5 850 6 088 6 870 4 821 

Krycí příspěvek na úhradu FN tis. CZK -258 2 029 2 151 2 486 149 

Haléřový ukazatel   0,40 0,42 0,40 0,36 0,38 

Hrubá rentabilita Rh % 68% 66% 68% 71% 70% 

       

Náklady na 1 t/CZK:            

Fixní tis. CZK 1 790 1 789 1 789 1 789 1 789  

Variabilní tis. CZK 6 541 6 541 6 542 6 541 6 540 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Varianta č. 1:  

Budeme vycházet z posledního skutečného známého stavu 4. čtvrtletí roku 2010. V prvním 1. 

čtvrtletí 2011 podnik vyrobil o 374 tun méně výrobků, tj. 2 135 t neţ ve 4. čtvrtletí roku 2010. 

Centrála stanovila prodejní cenu pro 1. čtvrtletí roku 2011 ve výši 19 815,- CZK.  Z výsledků 

můţeme zjistit, ţe sníţením  ceny se  sníţil  nejen objem  výroby o 9 504 tis. CZK, ale klesl   i 

zisk  o 7 384 tis. CZK. Můţeme si všimnout, ţe sníţení objemu výroby zapříčinilo sníţení 

variabilních i fixních nákladů. Příspěvek na úhradu marţe se počítá dle rovnice (2.4). 

Získaná hodnota pro výrobu v 1. čtvrtletí roku 2011 ve výši 2 135 t konstrukční oceli 

znamenala příspěvek na úhradu marţe ve výši 5 850 tis. CZK.  Z toho krycí příspěvek na 

úhradu fixních nákladů (dále jen krycí příspěvek) činil 2 029 tis. CZK. Nastala tedy situace, 

kdy celková marţe pokrývá fixní náklady oproti 4. čtvrtletí roku 2010 a podnik dosahuje u 

této výroby zisk ve výši 24 519 tis. CZK.  
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Varianta č. 2:  

Prodejní cena byla nastavena ve výši 20 480,- CZK. Podnik vyrobil o 65 tun více výrobků, tj. 

o 2200t více, neţ v předchozí variantě. Zvýšením ceny a mnoţství vyrobených výrobků došlo 

ke zvýšení objemu produkce o 2 751 tis. CZK a zvýšení zisku o 2 208 tis. CZK. Příspěvek na 

úhradu marţe stoupl na 6 088 tis. CZK a krycí příspěvek pokrývá fixní náklady. Variantu č. 2 

můţeme povaţovat za reálnou, a to z důvodu, ţe cena výrobku i výše produkce vychází 

z vývoje trhu a sledovaných veličin a z odhadu vedení podniku. 

 

Varianta č. 3:   

Prodejní cena se zvýšila na 22 895,- CZK, z čehoţ plyne, ţe zisk se zvýšil o 2 208 tis. CZK. 

Opět můţeme vidět růst objemu produkce a krycího příspěvku. Pro podnik znamená sledování 

krycího příspěvku to, ţe není sledován zisk, ale stabilnější veličina, protoţe se nemění se 

změnami vyráběného mnoţství výrobků. Čím vyšší krycí příspěvek vzniká prodejem daného 

výrobku, tím více tento výrobek přispívá k úhradě fixních nákladů. Jak jiţ víme, celkové 

náklady s růstem produkce stoupají, ale jednotkové variabilní náklady jsou neměnné. Zde se 

projevil tzv. efekt degrese nákladů, kdy celkové variabilní náklady rostou pomaleji neţ objem 

výkonů. Lze konstatovat, ţe nejlepší variantou z modelování je varianta č. 3. Tato varianta 

pro podnik přináší největší EBIT
34

, kdy tento výsledek je způsoben největším krycím 

příspěvkem na úhradu marţe 6 870 tis. CZK, který nemohl být ovlivněn ani nejvyššími 

fixními náklady této varianty. Celkové fixní náklady zůstávají neměnné, jelikoţ nezávisí na 

změnách objemu výroby, ale musí zabezpečit celkový chod podniku ve sledovaném období. 

 

Varianta č. 4:   

Nejvyšší zisk by mělo zajistit plné vyuţití výrobní kapacity. V poslední variantě tomu ale tak 

není. Důvodem je niţší prodejní cena. Niţší cena způsobí, ţe objem výroby se sice zvýší, 

avšak zisk klesne. V případě krycího příspěvku by došlo z důvodu niţší ceny ke sníţení o 

2 337 tis. CZK. Z pohledu niţšího zisku je tato varianta reálná. Krycí příspěvek i při niţší 

ceně pokryje úhradu fixních nákladů.  

 

 

                                                           

34 provozní hospodářský výsledek 
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Další zajímavou poloţkou, kterou můţeme sledovat v případě modelování,  je 

haléřový ukazatel nákladovosti. Vyjadřuje, kolik nákladů vynaloţil podnik na 1 CZK  trţeb. 

Snahou podniku by mělo být dosaţení co nejniţší hodnoty tohoto ukazatele, ale to záleţí na 

absolutní výši objemu trţeb. Je-li objem odbytu vysoký, je moţné se spokojit i s vyšší 

hodnotou tohoto ukazatele. Absolutní částku zisku lze také zvyšovat nejen sniţováním 

nákladů, ale i zvyšováním odbytu, tedy mnoţství.   

S existencí fixních nákladů je třeba poukázat na jev zvaný relativní úspora fixních 

nákladů. Dochází k ní při zvyšování objemu produkce při neměnných fixních nákladech a 

účinnějšímu vyuţívání stávající výrobní kapacity, aniţ by docházelo k růstu fixních nákladů 

skokem. Vypočítá se podle vztahu: U = FN(k-1), tzn. relativní úspora rovná se fixní náklady 

vynásobené koeficientem růstu mínus jedna. V roce 2011 při zvýšení objemu produkce, např. 

na 10 446 t, by relativní úspora fixních nákladů činila 2 011,-tis. CZK.   

Při modelování nákladů je moţné také sledovat velikost využitých a nevyužitých 

fixních nákladů. Volné fixní náklady se počítají podle vztahu: Nv = FN(1-Q1/Qk), kde Q1 

vyjadřuje skutečný objem výroby a Qk objem výrobní kapacity.  Toto sledování je kritériem 

pro hodnocení a řízení hospodárnosti vyuţitím fixních nákladů.  

 .  

 

3.11 Stanovení odhadu výroby do budoucna 

 

Pro stanovení odhadu výroby do budoucna můţeme vyuţít metodu časových řad. Ta 

nám napomáhá k prostorovému pozorování dat, tato data jsou uspořádána z hlediska času, a to 

ve směru z minulosti do budoucnosti. Pro praktické vyuţití pouţijeme trendovou přímku, 

která odráţí dlouhodobé změny. Je výsledkem faktorů, které dlouhodobě působí ve stejném 

směru, jako je, např. technologie výroby nebo podmínky trhu.  

S vyuţitím trendové přímky nám tento výpočet nyní umoţní předpovídat průběh 

časové řady to znamená určit hodnotu trendu v budoucnosti a upravit ji na sezónní efekt. Pro 

znázornění trendu je moţné vyuţít různá data, např. vývoj trţeb, vývoj nákladů, zisku atd.. 

Hodnota ukazatele vývoje se plynule mění v čase a časová řada zaznamenává stav ukazatele 

v určitých vybraných okamţicích, tj. měříme a  zaznamenáváme  jakých okamţitých hodnot 

nabývá sledovaná veličina v určitých vybraných časech. Čím častěji budeme provádět měření, 

tím přesněji budeme znát průběh veličiny.  
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Pro vytvoření grafu 3.19 byla vybrána poloţka výroba konstrukční oceli tak, jak se 

vyvíjela v průběhu tří let. Pomocnými výpočty (příloha č. 8) jsme znázornili, jaký byl vývoj 

skutečných hodnot výroby za období roku 2008 aţ 2010. Podle lineárního trendu můţeme 

odhadnout nejvhodnější popis sledované časové řady. V grafickém znázornění vidíme, ţe 

přímka trendu má pomalu rostoucí charakter. Trend Tij začíná v roce 2008 na 1 500 t a v roce 

2011 by se měla výroba pohybovat na 3 500 t. Skutečné hodnoty yij jak vidíme v roce 2008 

začínaly na hodnotě 4 000 t. Její vývoj měl v průběhu roku 2008 a 2009 klesající charakter a 

ve 4. čtvrtletí roku 2010 se pohybovala výroba na 2 500 t. Výroba tak klesla aţ o 1 500 t. 

Proto se skutečné hodnoty  a vyrovnané hodnoty od sebe liší. Vyrovnané hodnoty Yij začínaly 

v roce 2008 na 2 000 t. Od 4. čtvrtletí roku 2010 by měla mít výroba pro rok 2011 stoupající 

charakter. Vzhledem k oţivení hospodářské krize a postupnému navyšování objednávek je 

moţné očekávat růst prodeje konstrukční oceli i do budoucna 

Úkolem při analýze časové řady je získat rychlou a orientační představu o charakteru 

procesu, který tato řada reprezentuje. 

 

Graf 3.19 Grafické znázornění skutečných, trendových a vyrovnaných hodnot 

 

  Pramen: vlastní zpracování 
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4 Návrhy a doporučení 

 Diplomová práce  je zaměřena na řízení variabilních nákladů ve výrobním podniku 

ArcelorMittal Frýdek-Místek, a.s.. Pro získání informací o průběhu výroby veškerých nákladů 

za rok jsou důleţité krátkodobé rozhodování. Aby tato rozhodování byla co nejlepší, je 

důleţité v podniku rozlišovat druhové rozčlenění nákladů, protoţe kaţdá skupina nákladů se 

musí  řídit jiným způsobem.  Pro zjištění ekonomické efektivnosti hospodaření tohoto 

podniku v roce 2008 aţ 2009 jsme vyuţili metodu kvantitativní, a to horizontální a vertikální 

analýzy. Zjistili jsme, ţe porovnáním vývoje nákladů a výnosů podnik v roce 2008 dosahoval 

podnik lepších výsledků oproti roku 2009. Horizontální analýza znázorňuje změny 

jednotlivých nákladových poloţek ve sledovaných obdobích. Můţeme ji vyjádřit buď jako 

relativní hodnotu, která je vyjádřena procentuelně, jako změna jednotlivých poloţek, nebo 

jako absolutní hodnotu, která zobrazuje změnu v peněţních jednotkách pomocí rozdílu mezi 

sledovanými obdobími. Důvodem doporučení kvantitativní metody pro krátkodobá 

rozhodování, je sledování nejen ekonomické efektivnosti hospodaření podniku, ale také 

moţnost přesnějšího sledování vývoje, např. hodnocení struktury nákladů v jednotlivých 

letech, nebo u nákladů ji lze provádět z pohledu variabilních a fixních nákladů.   

V době hospodářské krize se snaţí podniky dosahovat zisku pomocí zvýšení prodeje 

výrobků. Zde si musíme uvědomit, ţe zvyšování prodeje zvyšuje i náklady na výrobu. Pro 

manaţerské rozhodování je důleţité zjistit, při jakém objemu výroby by podnik dosahoval 

zisku  a  nebo v případě ztráty jakým způsobem přejít do zisku. Jako vhodnou metodu pro 

krátkodobá rozhodování jsme vyuţili analýzu bodu zvratu. Pomocí ní lze sledovat plánování 

minimálních trţeb z prodeje výrobků, aby byla zajištěna neztrátová výroba. Je důleţité 

stanovit si takové trţby, aby podnik pokryl alespoň potřebné náklady k provozu. Dále je 

moţné z této analýzy vypracovat budoucí plány k dosaţení plánovaného zisku. Důleţitým 

ukazatelem je kritické vyuţití výrobní kapacity, která nám ukazuje kolik musí podnik vyrobit 

kusů výrobků, aby byla výrobní linka vyuţita. Mezi další doporučené ukazatele patří vyuţití 

příspěvku na úhradu a celkovou marţi.  

V praktické části jsme přesnější analýzou zjistili, jaký byl vývoj variabilních a fixních 

nákladů. Při stoupajícím objemu se vývoj variabilních nákladů  zvyšoval  pomaleji neţ objem 

produkce a variabilní náklady se projevily jako degresivní. Příkladem vývoje variabilních 

podproporcionálních nákladů můţeme uvést náklady na pomocné materiály, např. mazadla, 
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oleje, pohonné hmoty, doplňkové mzdy atd. Sledování vývoje variabilních nákladů je důleţité 

protoţe podnik by se měl snaţit o změnu proporcionálních (lineárních) nákladů na 

podproporcionální, např. minimalizace výskytu odpadu nebo optimální plán, který vede 

k lepšímu vyuţití materiálu. U fixních nákladů víme, ţe existují, i kdyţ podnik nevytváří 

ţádný výkon, např. nájem. Jejich vývoj se opět  projevil jako degresivní.   

 

Pro přesné stanovení variabilních nákladů, které se podílí na výrobu, můţeme doporučit 

tzv. kalkulaci variabilních nákladů, která se v praxi označuje jako metoda krycího příspěvku. 

V tomto typu kalkulace nákladů jsou předmětem pouze variabilní náklady. Jak jsme zjistili 

pomocí jednotkové marţe, neboli krycího příspěvku na úhradu fixních nákladů, byla výroba 

spíše ztrátová. Znamená to, ţe celková marţe nepokryla fixní náklady na výrobu konstrukční 

oceli. Příspěvek na úhradu fixních nákladů je moţno povaţovat za výhodné kritérium pro 

optimalizaci výrobního programu (především z hlediska krátkodobého rozhodování). Dalším 

důvodem vyuţití variabilní kalkulace je také to, ţe firma se v posledních dvou letech potýkala 

s velkými výkyvy při vyuţití svých kapacit. V posledních dvou letech investovala do vysoce 

výkonných zařízení a s tím jsou spojeny fixní náklady převáţně v poloţce odpisů. Podnik na 

základě těchto investic je schopen produkovat vysoké mnoţství výrobků v dobré kvalitě, ale 

problém je tuto produkci nabídnout odběratelům, kteří by byli ochotni ji odebrat. Podnik 

vychází tedy z přijatých objednávek nebo z poptávky a snaţí se mít tak nízké zásoby na 

skladě, aby optimalizovala náklady zásobovacího procesu. Variabilní kalkulaci můţeme 

vyuţít při zjišťování dalších moţnosti např. optimalizace jednotkových variabilních nákladů, 

stanovení optimálního sortimentu, rozhodování o prodejní ceně atd.. Manaţerské rozhodování 

v tomto případě musí hledat skryté rezervy v podnikovém hospodaření. Proto manaţeři 

hledají odpovědi např. na otázky, které produktové řady jsou nejvíce ziskové, které jsou 

ztrátové nebo kolik podnik opravdu stojí jednotlivé činnosti.  

 

Z hlediska prodeje je určujícím faktorem cena. Jak jsme mohli v praktické části zjistit 

při modelování nákladů v závislosti na objemu výroby, je cena rozhodujícím faktorem. Proces 

stanovení ceny v podniku probíhá tak, ţe podnik si nemůţe stanovit cenu sám, ale musí 

vycházet z ceny, kterou stanoví její hlavní prodejní centrála, proto se snaţí o nejvyšší objem 

výroby. V případě, ţe by si mohl cenu stanovit podnik sám, vycházel by z horní hranice ceny, 

kterou je ochoten zákazník za výrobek zaplatit. Dolní hranice ceny se odvozuje od nákladů na 

výrobek. Tzv. cena za normálních podmínek by měla pokrýt podnikové náklady a zajistit 
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přiměřený zisk. Mimořádně můţe být cena výrobku sníţena na úroveň celkových nákladů na 

kus (dlouhodobě udrţitelná hranice ceny), případně aţ na úroveň variabilních nákladů na kus 

(krátkodobě udrţitelná hranice ceny).  Proto je důleţité pro podnik vyuţít jednoduché 

modelování nákladů. Tímto modelováním si můţe manaţer udělat představu o tom, jaký bude 

mít vliv změna ceny na výrobu a co je pro podnik důleţité. Jako optimální variantu 

z modelování jsme vyhodnotili variantu č. 3.  Tato varianta pro podnik přináší největší 

provozní hospodářský výsledek. 

 

V poslední části se zabýváme vyuţitím metody časových řad, která pomáhá 

k prostorovému pozorování dat. Data jsou uspořádána z hlediska času a to z minulosti do 

budoucnosti. Vyuţitím časové řady jsme mohli vidět, jaký průběh by měl mít vývoj výroby 

v dalších čtvrtletích roku 2011. Z časové řady můţeme posoudit, zda vývoj v budoucnu má 

klesající nebo rostoucí charakter. 
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5 Závěr 

V současné době společnosti nejrůznějšího druhu podnikání stále častěji volají po 

změnách a nových přístupech k řízení. Potřeba změn je vyvolána především vysoce 

konkurenčním prostředím, tlakem odběratelů na sniţování cen a v některých případech i 

prozíravým pohledem managementu do budoucnosti vytvořit si včas konkurenční výhodu a 

být tak o krok napřed před ostatními. Ne kaţdý podnik, který přináší zisk, pracuje 

hospodárně. Systém nákladového a výnosového výkaznictví to zviditelní. S jeho pomocí se 

dají rozeznat rentabilní a ztrátové dílčí úseky podniku a trhu, účinnost přijatých opatření, 

hospodárné vyuţití potenciálů a záchytné body pro zlepšení, resp. vývoj výrobků dle 

poţadavků trhu. Tím se vytváří základ pro cílené řízení nákladů. 

Diplomová práce byla zpracována v podniku ArcelorMittal Frýdek-Místek, a.s. Hlavní 

výrobní činností podniku je výroba elektrotechnické oceli a transformátorové oceli. Podnik se 

tak řadí mezi třináct celosvětových výrobců transformátorové oceli. Cílem diplomové práce je 

vyuţít kvantitativních metod pro řízení variabilních nákladů. Na základě vyuţití horizontální 

analýzy jsme mohli zjistit, jaký byl vývoj hospodaření v průběhu tří let. Vyuţitím analýzy 

bodu zvratu jsme si udělali představu, kolik tun výrobku musí podnik vyrobit, aby výroba 

nebyla ztrátová. Tím, ţe podnik sleduje variabilní a fixní náklady, jsme mohli pomocí 

podrobnější analýzy základních veličin z bodu zvratu zjistit, zda byla výroba ztrátová nebo 

zisková. S vyuţitím variabilní kalkulace podnik přesněji zjistí, zda prodejní cena a variabilní 

náklady pokrývají část fixních nákladů, to je důleţité pro zjištění, zda výrobek vyrábět, nebo 

rozhodnout se výrobek nakupovat. Modelování nákladů můţeme vyuţít pro krátkodobá 

rozhodování.  

 V období krize nejde pouze o sniţování nákladů, ale jde o vhodné pouţívání 

adekvátních nástrojů a přístupů k řízení nákladů a výkonů, protoţe krize má velký vliv na 

výkonnost podniku. V době častých ekonomických změn by měly podniky pro lepší 

přehlednost více času věnovat rozčlenění nákladů na variabilní a fixní. Tradiční nástroje, např. 

tradiční přístup k plánování, typový kalkulační vzorec, poskytují v dnešní době nepřesné a 

zpoţděné informace. Tyto nevýhody můţeme potlačit pouţitím specializovaných nástrojů, 

např. metody variabilní kalkulace, vyuţití analýzy bodu zvratu, modelování pomocí objemu 

výroby nebo vyuţití časových řad. Veškeré uvedené metody nákladového řízení jsou zaloţené 

na analýze vztahů mezi náklady a výkony. Cílem podniku je ovlivňování nákladů, které je 
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prováděno cestou řízení výkonů a znalostmi vztahů mezi prováděnými činnostmi tak, aby 

výkony byly prováděny co nejefektivněji, levněji a lépe.  
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