








Abstrakt 

Bakalářská práce obsahuje studii teoretických problémů plánování variabilních nákladů. V 

práci  jsou  popsány současné  metody plánování.  Je  zde  rozebrána  problematika  kalkulací, 

rozpočtů a plánů, které se v praxi využívají při plánování variabilních nákladů. V poslední 

kapitole jsou uvedeny možnosti zpřesnění plánování variabilních nákladů.

Abstract

This thesis contains an analysis of theoretical difficilties for variable expenses planning.

It describes common methods of variable expences managing. There are estimates of costings 

specified, which are used for planning in existing practice. The last chapter relates to

possibilities of making this process more accurate and precise.
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Úvod

Náklady  lze  obecně  definovat  jako  peněžité  vyjádření  účelného  a  účelového  vynaložení 

hospodářských prostředků práce  v průběhu hospodářské činnosti firmy.

Výroba každého výrobku nebo provedení jiného výkonu vyvolává spotřebu určitého 

množství materiálu, surovin, paliva, opotřebení majetku, vynaložení určitého množství živé 

práce a spotřebu cizích nakupovaných prací a služeb. Tuto spotřebu zhmotnělé a živé práce v 

peněžním vyjádření tedy považujeme za náklady.

Předpokladem  účinného  řízení  nákladů  je  jejich  podrobnější  rozčlenění  do 

stejnorodých skupin. Je důležité si uvědomit, že členění jakýchkoli jevů musí být vyvoláno 

účelovou potřebou. Členění nákladů z hlediska závislosti na objemu výkonů tvoří podstatu 

této práce.

Cílem bakalářské  práce je definování a zhodnocení současných metod plánování 

variabilních  nákladů,  využití  plánových  kalkulací  při  plánování  variabilních  nákladů  a 

posouzení možností zpřesnění plánování variabilních nákladů ve výrobních podnicích.

Strukturu bakalářské práce tvoří čtyři hlavní kapitoly. V první kapitole práce popisuji 

členění nákladů a jejich charakteristiku. Ve druhé kapitole uvádím metody řízení nákladů – 

hospodárnost,  kalkulace,  plánování  a  rozpočty.  Ve  třetí  kapitole  definuji  lineární  modely 

nákladů. Zde uvádím a popisuji vzorce pro výpočet variabilních nákladů, zisku, celkových 

nákladů  a  jejich   grafické  znázornění.  V  poslední  kapitole  popisuji  členění  nákladů  na 

variabilní náklady jednicové a režijní. 

V závěru jsem zhodnotila jaké jsou možnosti výpočtu variabilních nákladů a jejich 

zpřesnění.
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1. Charakteristika nákladů a jejich členění

1.1. Vymezení pojmu náklady 

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

projevuje poklesem aktiv nebo přírůstkem závazků a který v hodnoceném období vede ke 

snížení vlastního kapitálu. Toto vymezení, zjednodušeně vyjadřující náklad jako ekonomický 

zdroj obětovaný na dosažení výnosu z prodeje, je charakteristické nejen tím, že je spolu s 

protikladně vyjádřenými výnosy základem měření zisku finančního účetnictví.

V manažerském účetnictví se  naopak vychází  z  charakteristiky nákladů jako hodnotově 

vyjádřeného,  účelného  vynaložení  ekonomických  zdrojů  podniku,  účelově  souvisejícího  s 

ekonomickou  činností.  Pro  toto  vymezení,  které  zdůrazňuje  nikoliv  jen  potřebu  následně 

zobrazit  jejich  reálnou  výši,  ale  zejména  nutnost  jejich  racionálního  hospodárného 

vynakládání, jsou podstatné hlavně následující rysy:

 účelnost –  nákladem  je  jen  takové  vynaložení,  které  je  racionální  a  přiměřené 

výsledku činnosti;

 účelový charakter – smyslem vynaložení ekonomického zdroje je jeho zhodnocení, k 

němu dojde jen při vytvoření takové složky majetku, která přinesla větší ekonomický 

prospěch, než kolik činil původní náklad.1

1.2. Členění nákladů

Úkolem členění nákladů je vyjádřit ekonomickou podstatu nákladů, přístupy jejich zjišťování, 

souvislosti  jejich  vývoje,  nástroje  jejich  řízení  atd.  Význam jednotlivých  členění  nákladů 

vychází vždy z typu rozhodování, které vychází z informací o nákladech. 2

Cílem  detailního  rozpoznání  struktury  podnikatelské  činnosti  uvnitř  podniku,  je  nalezení 

vlastí příčiny vzniku nákladů a jejich vztahu k dosaženým výkonům. „Neřídí se náklady, je 

možno pouze řídit činnosti, které jsou příčinou vzniku nákladů.“3

1 Bohumil Král & kol. Manažerské účetnictví, vyd. 3 doplněné a aktualizované, r.2010, Management Press, 
s.r.o., str. 47,  ISBN 978-80-7261-217-8

2 FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví,  ASPI, a.s. , r. 2007, vyd. 
1. , str 100-101, ISBN 978-80-7357-299-0 

3 Johnson, H.T., Kaplan, R.S. Relevance Lost.  Boston, Harvard Business School Press, 1987.
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1.2.1.  Druhové členění nákladů

Pro nákladové druhy jsou charakteristické tři základní vlastnosti:

 jsou z hlediska jejich účetního zobrazení prvotní, stávají se předmětem zobrazení hned 
při jejich vstupu do podniku;

 vznikají  spotřebou  materiálu,  subdodávek,  prací  nebo  služeb  od  jiných  subjektů 
(dodavatelů, zaměstnanců);

 z hlediska možnosti jejich podrobnějšího členění v podniku jsou jednoduché.

Jako výchozí členění nákladových druhů se zpravidla používá členění na:

 spotřebu materiálu;

 spotřebu a použití externích prací a služeb (např. doprava, nájemné, služby spojené s 
opravami a udržováním aktiv);

 mzdové a ostatní osobní náklady; 

 odpisy hmotného a nehmotného majetku;

 finanční  náklady  (např.  pojistné,  bankovní  výlohy a  náklady  spojené  se  získáním 

bankovních záruk). 4

Vhodným členěním základních nákladových druhů lze získat podrobnější informace nejen o 

tom,  co  je  spotřebováváno  (jaký  materiál),  ale  i  od  koho  (od  jakého  dodavatele)  a  kdy. 

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

zdrojů podniku a jejich zabezpečením od externích partnerů. 5

1.2.2.  Účelové členění nákladů 

Členění nákladů dle účelu sleduje vynaložené náklady v úzkém spojení s příčinami vzniku 

nákladů,  s  úzkou  vazbou  k  vlastnímu  procesu  tvorby  výkonů,  tedy  s  věcnými  a 

technickoekonomickými vztahy uvnitř podniku, ve vztahu ke konkrétní útvarům, výkonům, a 

činnostem. 6

4 FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví,  ASPI, a.s. , r. 2007, vyd. 
1. , str 100-101, ISBN 978-80-7357-299-0 

5 FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví,  ASPI, a.s. , r. 2007, vyd. 
1. , str 100-101, ISBN 978-80-7357-299-0 

6 FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví,  ASPI, a.s. , r. 2007, vyd. 
1. , str 100-101, ISBN 978-80-7357-299-0 
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1.2.2.1. Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení

Kritériem  pro  účelové  členění  nákladů   je  skutečnost,  zda  konkrétní  náklad  souvisí  se 

zajištěním  rámcových podmínek činnosti jako takové, její organizace a řízení či zda je náklad 

vynaložen při vlastním  vytvoření výkonů. Toto členění je první informací pro řízení nákladů, 

protože náklady na obsluhu a řízení  se  mění  vlivem zcela  odlišných faktorů než náklady 

technologické.

Náklady technologické jsou vynaloženy na tvorbu výkonu, jsou vyvolané technologií 

dané činnosti,  daného výkonu. Příkladem technologických nákladů je  spotřeba základního 

materiálu, mzdové náklady výkonných pracovníků, spotřeba energie technologického zařízení 

a jeho odpisy.

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

podmínek průběhu činnosti.  K tomuto typu nákladů patří náklady na provoz budov, mzdy 

řídících pracovníků na všech úrovních řízení, materiálové náklady administrativních činností.

Náklady  technologické  se  transformují  na  konkrétní  výkony,  zatímco  náklady  na 

obsluhu  a  řízení  zajišťují  základní  podmínky  průběhu  procesů,  činností  a  útvarů,  jsou 

relativně nezávislé na tom, jaké konkrétní výkony se vytvářejí. 

Rozlišování nákladů na technologické a na obsluhu a řízení je důležité zejména z hlediska 

určení  faktorů jejichž vývoj mohou ovlivnit. 7

1.2.2.2. Náklady jednicové a režijní

Tyto náklady jsou podrobnějším řešením nákladů technologických a nákladů na obsluhu a 

řízení. Zatímco náklady na obsluhu a řízení jsou vždy režijní, náklady technologické zahrnují 

jak jednicové, tak i náklady režijní.

Jednicové  náklady  jsou  částí  technologických  nákladů,  které  jsou  vyvolány 

vytvořením každé konkrétně definované jednotky výkonu. Na základě rozpoznání příčinné 

souvislosti  vzniku výkonu a  jeho jednicových nákladů je  možné stanovit  nákladový úkol 

jednicových  nákladů  pomocí  norem  spotřeby  ekonomických  zdrojů  (spotřeby  materiálu, 

práce, energie, služeb) a ocenění této naturální spotřeby.8

7 FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví,  ASPI, a.s. , r. 2007, vyd . 
1. ,  str. 100-101, ISBN 978-80-7357-299-0 

8 FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví, ASPI, a.s. , r. 2007, vyd. 
1., str. 103-104,  ISBN 978-80-7357-299-0 
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Režijní náklady jsou náklady, u kterých není možné vyjádřit jejich bezprostřední vztah 

ke konkrétní jednotce výkonu jako nositeli nákladu, jsou to naopak společné náklady druhu 

výkonu,  skupiny  výkonů,  útvarů.  Kontrola  přiměřenosti  režijních  nákladů  je  založena 

především na odpovědnosti řídících pracovníků za jejich vývoj.9

1.2.3.  Kalkulační členění nákladů

1.2.3.1. Náklady  přímé a nepřímé – kalkulační členění nákladů

Z hlediska  způsobu přiřazení nákladů lze rozlišit dvě základní skupiny nákladů:

 náklady přímé, které se jednoznačně  přiřazují konkrétnímu druhu výkonu, protože s 

konkrétním druhem výkonu souvisejí. Do přímých nákladů můžeme zařadit náklady 

jednicové, které jsou vyvolány  každou konkrétní jednotkou výkonu, i náklady režijní, 

které jsou společné pouze danému druhu výkonu a jejichž podíl na jednici stejného 

druhu výkonu lze zjistit pomoci prostého dělení.

 náklady nepřímé,  které zajišťují vytvoření podmínek pro skupinu výkonů, činnost 

útvarů a vyšších článků řízení. Zde můžeme zařadit většinu režijních nákladů, která je 

společná  více druhům výkonu. Tyto náklady se přiřazují konkrétním druhům nepřímo, 

pomocí zprostředkovaných propočtů.

Členění nákladů na přímé a nepřímé je kalkulačním členěním nákladů, které je nezbytné pro 

sestavení kalkulace a je ovlivněno požadavky na vypovídající schopnost kalkulace.10

1.2.4.  Členění nákladů z hlediska potřeb rozhodování 

1.2.4.1. Členění nákladů v závislosti na objemu výroby

Členění  nákladů  ve  vztahu  k  objemu  prováděných  výkonů  je  vnímáno  jako  jeden  z 

nejvýznamnějších nástrojů řízení nákladů. 11

9 FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví, ASPI, a.s. , r. 2007, vyd. 
1., str. 103-104,  ISBN 978-80-7357-299-0 

10 FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví, ASPI, a.s. , r. 2007, vyd. 
1., str. 105,  ISBN 978-80-7357-299-0 

11 Boris Popesko, Moderní metody řízení nákladů, Grada Publishing, a.s., r. 2009, vyd. 1.,  str. 39, 
ISBN 978-80-247-2974-9
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Toto členění  bývá považováno za specifický nástroj  manažerského účetnictví,  protože na 

rozdíl  od  výše  uvedených  klasifikací,  které  byly  zaměřeny  na  minulé,  již  spotřebované 

náklady, je cílem členění ve vztahu k výkonům zaměřeno na zkoumání a chování nákladů za 

předpokladu různých variant objemu budoucích výkonů.

Objem výkonů může být v praxi měřen celou řadou ukazatelů, jako je počet prodaných nebo 

vyrobených výrobků, odpracovaných hodin, ujetých kilometrů, obsloužených pacientů nebo 

jakýchkoli  jiných  měřítek  výkonu  aktivity  organizace.  Jak  náklady  reagují  na  náklad 

produkce, mohou manažeři zjistit z odpovědí na tyto otázky:

 Jaký by měl být plánovaný objem výkonů pro následující rok?

 Měli bychom snížit cenu s cílem zvýšit objem výroby?

 Který model odměňování zaměstnanců pro nás bude výhodnější? Úkolová či časová 

mzda nebo kombinace obou způsobů?

 Jak se změní náklady a výnosy nemocnice, pokud nastoupí jeden pacient navíc než 

sedm dní?

 Jak  se  změní  náklady a  výnosy hotelu,  pokud poskytneme pokoj  a  stravu  dvěma 

hostům  na týdenní pobyt?

Pro odpovědi je nezbytné umět odhadnout náklady a příjmy při různých úrovních objemu 

výkonů. V rámci členění rozlišujeme tyto základní kategorie nákladů:

 variabilní náklady,

 fixní náklady.12

1.2.5.  Variabilní náklady (proměnné)

Variabilní náklady můžeme definovat jako náklady, jejichž výše se při změně objemu výkonu 

změní.  Nejdůležitější  složkou  variabilních  nákladů jsou tzv.  proporcionální  náklady;  výše 

těchto  nákladů  se  mění  přímo  úměrně  s  úrovní  daného  výkonu.  Celkové  proporcionální 

variabilní  náklady  mají  lineární  charakter,  kdežto  jednotkové  variabilní  náklady  mají 

konstantní  charakter.  Příkladem  proporcionálních  variabilních  nákladů  může  být  úkolová 

mzda dělníků, spotřeba přímého materiálu nebo energie spotřebovaná k provozu strojů. 13

12 Boris Popesko, Moderní metody řízení nákladů,  Grada Publishing, a.s., r. 2009, vyd. 1. Str. 39, 
ISBN 978-80-247-2974-9

13 Boris Popesko, Moderní metody řízení nákladů,  Grada Publishing, a.s., r. 2009, vyd. 1. Str. 39, 
ISBN 978-80-247-2974-9
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V praxi může nastat situace, že náklady porostou rychleji nebo pomaleji než objem 

produkce.  V  případě,  že  náklady  rostou  rychleji  než  objem  produkce,  hovoříme  o  tzv. 

nadproporcionálních  nákladech (př.  mzdové  náklady  výrobních  dělníků,  kde  při  růstu 

objemu produkce  je  nucen zaměstnavatel  zavést  noční  a  víkendové pracovní  směny).  Na 

druhé  straně  náklady,  které  rostou  pomaleji  než  objem  produkce,  označujeme  jako  tzv. 

podproporcionální náklady.14

1.2.6.  Fixní náklady (stálé)

Fixní  náklady  zajišťují  podmínky  pro  činnost  v  určitém rozsahu.  Jsou  vždy jednorázově 

vynakládané na určité  časové období.  Rozsah činností,  který je  možné s  fixními  náklady 

vytvořit,  je  limitován jejich  kapacitou  např.  náklady na  obsluhu  a  řízení  –  fixní  mzdové 

náklady řídících a administrativních pracovníků, energie na osvětlení a zateplení výrobních 

prostor, náklady na reklamu a propagaci, vzdělávání, odpisy splátky nájemného.15

1.2.7.  Jak rozpoznat variabilní a fixní náklady

Základním  předpokladem  pro  využití  členění  nákladů  na  fixní  a  variabilní  je  jejich 

rozpoznání, které předpokládá:

 při  sestavování  předběžných  kalkulací  a  rozpočtů  určit  předem  stanovenou  výši 

fixních a variabilních nákladů vzhledem k danému období a rozsahu činnosti;

 sledovat  v  účetnictví  oddělené  skutečně  vynaložené  fixní  a  variabilní  náklady;  v 

účtovém rozvrhu musí být definovány analytické účty na takové úrovni podrobnosti, 

která umožní zjistit výši fixních a variabilních nákladů.

Stanovit, zda daný náklad je variabilní nebo fixní, je v řadě případů velmi obtížné. Vhodnou 

pomůckou  pro  správné  rozpoznání  fixních  a  variabilních  nákladů  může  být  zodpovězení 

následujících otázek 16:

14 Boris Popesko, Moderní metody řízení nákladů,  Grada Publishing, a.s., r. 2009, vyd. 1. Str. 39-40, 
ISBN 978-80-247-2974-9

15 Boris Popesko, Moderní metody řízení nákladů,  Grada Publishing, a.s., r. 2009, vyd. 1. Str. 40, 
ISBN 978-80-247-2974-9

16 FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví,  ASPI, a.s. , r. 2007, vyd. 
1., str. 144,  ISBN 978-80-7357-299-0
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 Jedná se o náklady opakovaně vkládané s měnícím se množstvím výkonů, či o náklady 

stálé?

 Jedná se o náklady vyvolané výkonem, či časem?  

Za variabilní náklady se považují takové náklady, které jsou spojeny pouze s uskutečněním 

jednoho výkonu nebo dávky výkonů. Tyto náklady jsou spotřebovávány každým výkonem, 

pro uskutečnění dalšího výkonu  je třeba tyto náklady opakovaně vynaložit. Jejich prospěch je 

vytvořením výkonu vyčerpán.

Pokud by byla  variabilita  nákladů   sledována  pouze  ve  vztahu  ke  každé  jednotce 

výkonu,  bylo  by  možné  za  variabilní  považovat  pouze  takové  náklady,  které  jsou 

bezprostředně  vyvolány  konkrétní  jednicí  výkonu  (základní  materiál  výrobku,  spotřeba 

benzinu v autodopravě, cena pořízení prodaného zboží apod.). 

Řadu dalších nákladů je však třeba opakovaně vynakládat  po uskutečnění  určitého 

objemu výkonu. Příkladem může být spotřeba olejů k údržbě výrobního zařízení, náklady na 

opravy a údržbu po stanoveném množství ujetých kilometrů, náklady na dopravu zboží. Proto 

i tyto náklady, které jsou vyvolány určitým objemem výkonů a které mohou být společné více 

výkonům, patří mezi variabilní. 

Naopak fixní náklady zajišťují podmínky pro tvorbu výkonů, lze s nimi vytvořit  v 

rámci jejich kapacity libovolné množství výkonů. Tyto náklady zpravidla souvisejí  s určitým 

časovým  obdobím,  vynakládají  se  v  pravidelných  časových  intervalech  bez  ohledu  na 

provedený objem výkonů. 

Některé  fixní  nákladové  položky  jsou  opakovaně  spotřebovávány  v  měsíčním 

intervalu – mzdy řídících pracovníků, nájemné a jiné pravidelně měsíčně se opakující služby. 

Jiné fixní náklady jsou vázány k ročnímu období (pojištění, licenční poplatky).

Některé  položky  nákladů  mohou  mít  charakter  fixních  i  variabilních,  záleží  na 

způsobu jejich vynakládání a vykazování. Příkladem mohou být lineární časové odpisy, které 

jsou typickým fixním nákladem, vynakládaným v pravidelných měsíčních intervalech. Pokud 

se podnik rozhodne uplatňovat výkonové odpisy (odpisy automobilu dle ujetých kilometrů, 

odpisy kopírky dle počtu vytvořených kopií), budou odpisy vynakládány na základě objemu 

výkonu a budou variabilním nákladem. 17

17 FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví,  ASPI, a.s. , r. 2007, vyd. 
1., str. 144-145,  ISBN 978-80-7357-299-0
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Naproti tomu, bude-li podnik provádět v pravidelných časových intervalech údržbu výrobního 

zařízení, budou náklady na údržbu fixním nákladem. Pokud údržba bude probíhat vždy po 

určitém počtu hodin provozu, bude považován za variabilní náklad. 

Pro rozlišení fixních a variabilních nákladů v manažerském účetnictví je nejdůležitější, 

jakým způsobem se podnik rozhodne náklady řídit. Pokud je předem stanovená výše nákladů 

vztažená ke konkrétně vymezené naturální jednotce výkonu (spotřeba 1 kusu výrobu) nebo 

skupině výkonů (náklady na údržbu po vyrobení 10 000ks výrobků), pak jsou řízeny jako 

variabilní. 

Pokud jsou náklady stanoveny v celkové výši na určité období, pak jsou tyto náklady 

řízeny jako fixní.  Jejich výše  na určité  období  se  stanoví  zpravidla  limitem – maximální 

částkou, kterou je možné na daný účel vynaložit. 

Rozhodnutí,  zda náklady budou řízeny jako fixní  nebo variabilní  závisí  na mnoha 

faktorech, k nimž patří zejména zajištění optimálního a hospodárného průběhu činnosti. 

Při  rozlišení  nákladů  na  fixní  a  variabilní  je  také  nutno  zdůraznit  relativnost  takovéhoto 

členění nákladů, zejména ve vztahu k významnosti konkrétní nákladové položky či skupiny 

nákladů a délce časového období, které je bráno v úvahu.

Některé náklady, které mají spíše variabilní charakter, může podnik řídit jako fixní, 

protože jejich výše není významná a vztah k objemu výkonu je obtížné stanovit. Například v 

obchodním podniku se  jedná  o  náklady na  cestovné  a  reprezentaci  obchodních  zástupců, 

náklady na telefony atd. 

Čím je uvažované období kratší, tím vyšší je podíl fixních nákladů. Naopak v relativně 

dlouhém  období  jsou  všechny  náklady  variabilní,  neboť  jsou  opakovaně  vynakládány  a 

reprodukovány.18

18 FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví,  ASPI, a.s. , r. 2007, vyd. 
1., str. 145-146,  ISBN 978-80-7357-299-0
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2. Metody řízení nákladů 

2.1. Hospodárnost

Výchozím  kritériem  vyjádření  racionality  při  vynakládání  ekonomických  zdrojů  je 

hospodárnost; vyjadřuje takový průběh nákladů podniku, při kterém se dosahuje žádoucích 

výstupů  s  co  nejmenším vynaložením zdrojů  ekonomického  růstu.  Prosazován  je  dvěma 

cestami, resp. jejich kombinací:

 Ve formě úspornosti; té se dotahuje tak, že žádoucí výkony podniku jsou zajištěny s co 

nejnižšími  vynaložením  ekonomických  zdrojů.  Úspornost  se  tedy  projevuje  jako 

reálné snížení absolutní výše nákladů na daný objem výkonů. Její uplatnění přichází v 

úvahu  zejména  u  nákladů,  jejichž  čerpání  je  bezprostředně  spojeno  s  konkrétním 

druhem výkonu nebo dokonce s jeho jednotkou.

 Ve formě výtěžnosti; té se dosáhne v případě, kdy se řízení zaměřuje na maximalizaci 

objemu provedených výkonů při konstantním vynaložení ekonomických zdrojů. Jde 

tedy  o  maximalizaci  účinků,  která  se  však  neprojevuje  absolutním,  ale  pouze 

relativním snížením nákladů. 

Obě uvedené formy hospodárnosti často plynule přecházejí jedna v druhou a prakticky se 

projeví  spíše  ve  vzájemné  kombinaci  vedoucí  ke  stejnému  výsledku  –  ke  snižování 

průměrných nákladů na jednotku nositele.19

2.2. Kalkulace 

Kalkulací se rozumí přiřazení nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové veličiny na 

naturálně  vyjádřenou  jednotku  výkonu  (výrobek,  službu).  Nejčastěji  využívanou  formou 

kalkulací je přiřazení nákladů externím výkonům, tj. výkonům prodávaným na trhu externím 

zákazníkům.

Kalkulace nákladů v sobě zahrnuje dva velmi úzce propojené problémy. První z nich 

je řešení metodických otázek kalkulace, zejména otázky, jak přiřadit náklady výkonu.20

19 Bohumil Král & kol. Manažerské účetnictví, vyd. 2., r.2006, Management Press, s.r.o., str. 48-49, 
ISBN 80-7261-141-0

20 FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví,  ASPI, a.s. , r. 2007, vyd. 
1., str. 111-112,  ISBN 978-80-7357-299-0
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Druhý  spočívá  ve  volbě  vhodného  obsahu  kalkulace,  rozsahu  a  struktury  kalkulovaných 

položek v závislosti na tom, pro řešení jakých rozhodovacích úloh je kalkulace využita.

Kalkulace nákladů výkonů pro externí uživatele je sestavována ze dvou důvodů:

 pro  potřeby oceňování  vnitropodnikových  výkonů  vytvořených  vlastní  činností  ve 

finančním účetnictví. Tato informace je vymezena požadavky, které na toto ocenění 

klade účetní legislativa, popř. jiné způsoby regulace účetních informací.

 při jednání se zákazníkem jako podklad pro obhajobu ceny. Tato informace zpravidla 

neobsahuje skutečně vynaložené náklady při vytvoření výkonu v podniku. 

Tato  kalkulace  je  ovlivněna  především  úvahami  o  ekonomické  únosnosti  daného 

nákladu; může vycházet například z podobných kalkulací konkurenčního podniku a 

stanovených  norem  v  daném  oboru  činnosti.  Základním  cílem  této  kalkulace  je 

spokojenost konkrétních zákazníků s poskytnutými podklady ve vyjednávání.

Způsob zajištění nákladů na konkrétní výkon obecně závisí na:

 vymezení předmětu kalkulace;

 struktuře nákladových položek, ve které se zjišťují náklady na kalkulační jednici;

 způsobu přiřazování nákladů předmětu kalkulace. 21

2.2.1.  Kalkulační jednice a kalkulované množství

Kalkulační jednicí se rozumí konkrétní výkon vymezený druhem, jakostí a měrnou jednotkou. 

Ve vztahu ke kalkulační jednici se zjišťují náklady, popřípadě další hodnotové veličiny.

Kalkulované  množství  představuje  konkrétní  počet  kalkulačních  jednic,  pro  něž  byly 

stanoveny  v  účetnictví  celkové  náklady.  Jsou  to  náklady,  které  mají  být  nebo  byly  ve 

sledovaném  období  vynaloženy  v  souvislosti  s  vytvořením  konkrétního  množství 

kalkulačních jednic. 22

21 FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví,  ASPI, a.s. , r. 2007, vyd. 
1., str. 112,116-117,  ISBN 978-80-7357-299-0

22 FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví,  ASPI, a.s. , r. 2007, vyd. 
1., str. 118-119,  ISBN 978-80-7357-299-0
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2.2.2.  Kalkulační vzorec

Struktura nákladových položek,  v  níž  se  zjišťují  náklady výkonu,  je  vyjádřena  v každém 

podniku individuálně a to v tzv.  kalkulačním vzorci.  Způsob řazení nákladových položek, 

podrobnost  jejich  členění,  se  sestavuje  variantě  s  ohledem na  využití  kalkulace.  Způsob 

přiřazování nákladů vychází ze struktury, která je historicky nejstarší. Jedná se o  kalkulaci 

tzv. plných nákladů. 

Tato kalkulace přiřazuje konkrétnímu výkonu náklady, které byly v podniku vynaloženy při 

jeho vytvoření, s odlišením toho, zda se jedná o náklady přímé či nepřímé. 

Typový kalkulační vzorec:

1. přímé jednicové náklady,

2. přímé režijní náklady

3. ostatní přímé náklady

4. výrobní režie

1. - 4. vlastní náklady výroby

5. správní režie

1. -5. vlastní náklady výkonu

6. odbytové náklady

1. -6. úplné vlastní náklady výkonu

7. zisk (ztráta)

1. - 7. cena výkonu (základní) 23

2.2.2.1. Typový kalkulační vzorec a jeho omezení

Výše uvedené pojetí kalkulačního vzorce se v našich podnicích prosazuje relativně obtížně. 

Hlavním  důvodem  této  skutečnosti  byla  deformovaná  úloha  kalkulace  v  podmínkách 

centrálně  plánovaného  řízení  –  poskytovat  podklady  pro  nákladovou  tvorbu  cen,  která 

probíhala na podnikové úrovni.24

23 Boris Popesko, Moderní metody řízení nákladů. Grada Publishing, a.s., r. 2009, vyd. 1. str. 59, 
ISBN 978-80-247-2974-9

24 Bohumil Král & kol. Manažerské účetnictví, vyd. 2., r.2006, Management Press, s.r.o., str. 135, 
ISBN 80-7261-141-0
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Legislativně prosazovaný tlak na předkládání kalkulací na nadpodnikové úrovni byl 

doprovázen požadavky na unifikaci vykazovaných informací. 

V těchto historických souvislostech není překvapením, že pojem „kalkulační vzorec“ 

se často spojuje s jeho tzv. typovou podobou, která byla předmětem úpravy všech vyhlášek o 

kalkulaci.

Kromě státního  řízení  cen,  které  byly  odvozeny z  úrovně  nákladů,  sloužil  typový 

kalkulační vzorec také jako informační základna pro kontrolu přiměřenosti zisku prodávaných 

výkonů. V současné době je jeho forma, vycházející ze vztahu nákladů k fázím reprodukčního 

procesu, do jisté míry vhodná pro úvahy, které položky zahrnout do ocenění změny stavu 

vnitropodnikových zásob ve finančním a daňovém účetnictví.

Z  jeho  nepříliš  podrobné  struktury  nákladů  je  však  zřejmé,  že  není  inspirujícím 

podkladem  pro  řešení  rozhodovacích  úloh,  které  mají  informační  bázi  v  manažerském 

účetnictví:

 Syntetizuje nákladové položky, které mají různý vztah ke kalkulovaným výkonům, a 

které  by  se  tedy měly  přiřazovat  podle  různých  principů  alokace.  Příkladem jsou 

položky ostatní přímé náklady, výrobní režie, správní režie, odbytové náklady.

 Syntetizuje  i  nákladové  položky  bez  zřetele  jejich  relevanci  při  řešení  různých 

rozhodovacích  úloh.  Např.  rozhodování  o  optimalizaci  sortimentu  na  existující 

kapacitě.

 Je statickým zobrazením vztahu nákladů ke kalkulační jednici. Neposkytuje informace 

o změnách nákladů, které by byly vyvolány změnou v objemu nebo sortimentu.25

2.2.3.  Kalkulace variabilních nákladů

Řídící  pracovníci  požadují  pro  svá  rozhodování  nejen  informace  o  tom,  jaké  jsou  při 

konkrétních podmínkách činnosti podniku, náklady výkonu, ale i o tom, jaké náklady nejsou 

ovlivněné  tvorbou  konkrétních  výkonů,  změnou  v  jejich  množství  a  struktuře,  tzn.  jaké 

náklady jsou v hodnoceném období  vynakládány na zajištění  podmínek činnosti  útvarů  a 

podniku jako celku.26

25 Bohumil Král & kol. Manažerské účetnictví, vyd. 2., r.2006, Management Press, s.r.o., str. 135, 
ISBN 80-7261-141-0

26 FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví, ASPI, a.s. , r. 2007, vyd. 1. 
Str. 201, ISBN 978-80-7357-299-0 
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Nutnost řídit náklady a zisk a reagovat tak na  měnící se podmínky tržního prostředí se mimo 

jiné  projevuje  i  v  požadavcích  řídících  pracovníků  na  členění  nákladových  položek  v 

kalkulaci.

Členění  nákladů  na  přímé  a  nepřímé  ustupuje  v  těchto  souvislostech  do  pozadí, 

důležitá je především závislost nákladů na objemu výkonů, členění nákladů na variabilní a 

fixní. 

Kalkulace  variabilních  nákladů  byla  zpočátku  v  nákladovém účetnictví  využívána 

zejména v souvislosti s tvorbou cen výkonů. Namísto historicky starší kalkulace ceny plných 

nákladů  (tj.  náklady  přiřazené  konkrétnímu  výkonu,  které  jsou  vynaloženy  v  souvislosti 

výkonu)  se  začala  v  souvislosti  s  cenovým  rozhodováním  využívat  kalkulace  ceny  s 

přirážkou,  která  byla  konkrétní  propracovanou  praktickou  aplikací  vztahů  popsaných 

analýzou  bodu  zvratu.  Kalkulace  variabilních  nákladů  zahrnuje  jak  přímé,  tak  nepřímé 

variabilní náklady.27

2.2.3.1. Kalkulační vzorec oddělující fixní a variabilní náklady

Pro řešení rozhodovacích úloh na existující kapacitě je účelné vykázat v kalkulačním vzorci 

odděleně náklady ovlivněné změnami v objemu výkonů – variabilní a náklady fixní. Základní 

podoba této tzv. kalkulace variabilních nákladů je následující 28:

CENA PO ÚPRAVÁCH

- Variabilní náklady výrobku
 přímé náklady
 variabilní režie

Marže (krycí příspěvek)
- Fixní náklady v průměru připadající na výrobek
Zisk v průměru připadající na výsledek 29

27  FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví, ASPI, a.s. , r. 2007, vyd. 
1. Str. 201-202, ISBN 978-80-7357-299-0 

28 Zralý, M: Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení, Praha, ČVUT, 
2005, str. 137 

29 Bohumil Král & kol. Manažerské účetnictví, vyd. 2., r.2006, Management Press, s.r.o., str. 137, 
ISBN  80-7261-141-0
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Myšlenku odděleného kalkulování fixních a variabilních nákladů dále rozvíjí tzv. dynamická 

kalkulace. 

Dynamická  kalkulace   vychází  z  tradičního  kalkulačního  členění  nákladů  na  přímé  a 

nepřímé náklady a členění nákladů podle fází reprodukčního procesu.

Přímé náklady
Ostatní přímé náklady – variabilní
                                        – fixní 

Přímé náklady celkem
Výrobní režie – variabilní
                        – fixní

Náklady výroby
Prodejní režie – variabilní 
                         – fixní

Náklady výkonu
Správní režie
Plné náklady výkonu 30

2.3. Kalkulace podle metody ABC

Metoda,  proces,  resp.  výsledek  procesu  přiřazování  zejména nepřímých režijních  nákladů 

předmětu  kalkulace  a  kalkulační  jednici.  Vychází  z  přiřazení  nákladů  aktivitám,  které 

vyvolávají vznik nákladů (př. vývoj výrobku a jeho konstrukční řešení). Teprve ve druhém a 

třetím  kroku  jsou  tyto  náklady  aktivit  přiřazovány  předmětu  kalkulace  a  jho  kalkulační 

jednici.

Obdobně  jako  v  případě  vzájemného  vztahu  metody  odděleného  řízení  fixních  a 

variabilních  nákladů  a  tzv.  kalkulace  variabilních  nákladů  je  i  kalkulace  s  přiřazováním 

nákladů podle aktivit pouze jedním z informačních nástrojů široké metody řízení procesů či 

aktivit, která se projevuje mimo jiné i v přístupu k sestavování plánů a rozpočtů.31

30 Bohumil Král & kol. Manažerské účetnictví, vyd. 2., r.2006, Management Press, s.r.o., str. 137-138, 
ISBN 80-7261-141-0

31 Bohumil Král & kol. Manažerské účetnictví, vyd. 2., r.2006, Management Press, s.r.o., str. 168, 586, 
ISBN 80-7261-141-0
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Hlavním podnětem vzniku rozvoje metody jsou podstatné změny, které probíhají ve 

výrobních odvětvích, ale i odvětvích služeb, dopravy, bankovnictví a jiných podnikatelských 

sférách. 32

Technika metody ABC

 Vymezení  stejnorodých  skupin  nákladů,  které  jsou  charakteristické  vztahem  k 

aktivitám, které vyvolávají jejich vznik.

 Vymezení příčiny vzniku nákladů a vyjádření této příčiny pomocí vztahových veličin, 

které vyvolávají vznik nákladů.

 Stanovení,  resp.  zjištění  úrovně  příslušné  stejnorodé  skupiny  nákladů  a  rozsahu 

příslušné vztahové veličiny.

 Stanovení, resp. zjištění výše nákladů vyvolaných jednotkou vztahové veličiny.

 Stanovení,  resp.  zjištění  rozsahu vztahové veličiny,  který  byl  vyvolán  konkrétními 

druhy kalkulovaných výrobků, prací nebo služeb.

 Přiřazení průměrných nákladů jednotlivých aktivit kalkulační jednici výrobku, práce 

nebo služby.33 

2.4. Plánování a rozpočty

Pojem  „plánování“  můžeme  chápat  jako  obecný  proces   formulování  cílů  a  cest  jejich 

dosahování,  bez  významného  rozlišení  subjektu  nebo  úrovně  řízení,  na  níž  tento  proces 

probíhá. Termín „plán“ se pak používá pro formalizovaný výstup tohoto procesu – poněkud 

nesouměrně k obecnému zaměření procesu plánování se zde však někdy zdůrazňuje, že jde o 

výstup primárně vyjadřující věcně stanovené cíle, resp. prostředky jejich dosažení.

Proces  formulování  hodnotově  vyjádřených  cílů  se  obecně  označuje  jako  rozpočtování  a 

výstupy tohoto procesu jako rozpočty. 34

32 Bohumil Král & kol. Manažerské účetnictví, vyd. 2., r.2006, Management Press, s.r.o., str. 168, 
ISBN 80-7261-141-0

33 Bohumil Král & kol. Manažerské účetnictví, vyd. 2., r.2006, Management Press, s.r.o., str. 174, 
ISBN 80-7261-141-0

34 Bohumil Král & kol. Manažerské účetnictví, vyd. 2., r.2006, Management Press, s.r.o., str. 263-274, 
ISBN 80-7261-141-0
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2.4.1.  Tvorba systému plánů a rozpočtů firmy jako celku

Smyslem  systému  podnikových  plánů  a  rozpočtů  je  konkretizovat  podnikové  cíle, 

formulované  podnikovými  politikami  a  specifikované  strategicky  zaměřenými  plány  a 

rozpočty,  v  podrobnějším členění  na  dílčí  podnikové  aktivity  a  činnosti,  a  to  zejména  z 

hlediska jejich dopadu na hlavní výdělečnou činnost podniku.

Oproti  dlouhodobým plánům a  rozpočtům,  které  mají  tendenci  k  systemizaci,  lze 

takticky orientované plány a rozpočty chápat jako prvky cílevědomě tvořeného systému s 

konkrétně vymezenou funkcí a strukturou, která je vyjádřena řadou vazeb.35

2.4.2.  Rozpočtová výsledovka

Hospodářský výsledek – zisk nebo ztráta se tradičně považuje za základní rozpočtové kritériu. 

Nejvýznamnější část rozpočtové výsledovky tvoří rozpočet zisku/ztráty z hlavní výdělečné 

činnosti  podniku.  Jeho základ tvoří  rozpočet  výnosů,  odvozený z plánu prodeje,  a na něj 

navazující tři typy rozpočtů nákladů:

 rozpočet  jednicových  nákladů,  odvozený  z  plánu  výroby  a  využívající  zejména 

informace o nákladové náročnosti výkonů;

 rozpočet  přímých nákladů konkrétního druhu výkonu, odvozený jednak z rozpočtů 

některých strategicky orientovaných a servisních činností,  ale i z údajů o externích 

vztazích, vázaných na konkrétní druh výkonu;

 rozpočet  režijních  nákladů,  kde  se  odděleně  rozpočtuje  minimálně  jejich  fixní  a 

variabilní složka.

Z této charakteristiky je zřejmé, že  - na rozdíl od výkazu zisků a ztrát finančního účetnictví – 

je základem rozpočtování účelové členění nákladů, kombinované s členěním nákladů podle 

závislosti  na  objemu  výkonů.  Jako  obsahový  základ  rozpočtové  výsledovky  se  tak  v 

progresivních podnicích využívá zejména retrográdně uspořádaná kalkulace se stupňovitým 

rozvrstvením  fixních  nákladů,  resp.  tzv.  kalkulace  relevantních  nákladů,  v  některých 

případech rozšířená o prvky kalkulace sestavené metodou ABC.36

35 Bohumil Král & kol. Manažerské účetnictví, vyd. 2., r.2006, Management Press, s.r.o., str. 263-274, 
ISBN 80-7261-141-0

36 Bohumil Král & kol. Manažerské účetnictví, vyd. 2., r.2006, Management Press, s.r.o., str. 276-277, 
ISBN 80-7261-141-0
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Bez ohledu na způsob členění nákladů se nejdříve sestavují dílčí rozpočty nákladů a 

výnosů a teprve potom sama výsledovka. Samostatné části rozpočtové výsledovky tvoří:

 rozpočty nákladů a  výnosů, vycházející  z předpokládaného prodeje fixních aktiv a 

finančních investic;

 rozpočty  nákladů  a  výnosů,  vycházející  z  předpokládaného  prodeje  dalších  aktiv, 

jejichž držení není nezbytné pro realizaci hlavní výdělečné činnosti;

 rozpočet zúčtovaných nákladových a výnosových úroků;

 rozpočet rozdělení zisku.37

2.4.3.  Rozpočet variabilních a fixních nákladů

Výchozím podkladem pro zpracování tohoto rozpočtu jsou rozpočty režie odpovědnostních 

středisek.  Na  jejich  základě  vzniká  nejprve  podnikový  rozpočet  variabilních  a  fixních 

nákladů. Tyto rozpočty se pak v další fázi upravují na rozpočty výdajů. Přitom je třeba vzít v 

úvahu zejména38:

 rozpočtované  utopené  náklady,  vznikající  v  důsledku  předchozích  investičních 

rozhodnutí,  které  se  tedy  v  relevantním  rozpětí  neprojevují  jako  výdaje  (odpisy 

hmotných a nehmotných fixních aktiv, komplexních nákladů příštích období, tvorba 

rezerv);

 časové  rozdíly  mezi  vznikem nákladů  a  výdajů  např.  u  nepravidelně  vznikajících 

položek nebo u položek, charakteristických delším časovým intervalem jejich úhrady 

(nájemné hrazené předem, a jiné položky nákladů a výdajů příštích období).39

37 Bohumil Král & kol. Manažerské účetnictví, vyd. 2., r.2006, Management Press, s.r.o., str. 276-277, 
ISBN 80-7261-141-0

38 Horngern , Ch. - Bhinami, A-Foster, G-Datar, S.M.: Management and Cost Accoutning, New Jersy, Prentice 
Hall International 1991

39 Bohumil Král & kol. Manažerské účetnictví, vyd. 2., r.2006, Management Press, s.r.o., str. 287, 
ISBN 80-7261-141-0
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Příklad č. 1

V případě rozpočtu variabilní režie hodnocené společnosti předpokládejme, že se tato úprava  

týká nákladů na roční opravy, údržbu a čištění strojního zařízení, na němž se nápoj A1 vyrábí.  

Tyto opravy a údržba se provádějí každoročně v listopadu při pravidelné odstávce strojního  

zařízení. Tyto náklady se rozpočtují v celkové výši 7,2 milionu Kč, a to ve vztahu k celkovému  

ročnímu plánu výroby, který činí 3 600 KJ; v měsíčních rozpočtech na duben, květen, červen,  

kdy se předpokládá výroba ve výši 300 KJ, jsou tedy zahrnuty ve výši 600 000 Kč.

Variabilní režie na 1KJ činí 16 000 Kč.

Použité zkratky:  KJ – kalkulační jednice

U ostatních  nákladových  položek  předpokládejme,  že  se  náklady  projevují  jako  výdaje  v  

období jejich vzniku.

Za těchto předpokladů má rozpočet variabilních nákladů a výdajů podobu, kterou zachycuje 

tabulka .40

Tabulka č. 1 : rozpočet variabilních nákladů a výdajů (v tis. Kč)

Položka Duben Květen Červen Celkem
2. čtvrtletí

Náklady: 
16 000*300 KJ

4800 4800 4800 14400

Z toho nepeněžní 
položky:  podíl 
nákladů  na 
opravy  a  údržbu 
2 000 Kč na 1 KJ

-600 -600 -600 -1800

Výdaje 4200 4200 4200 12600
Pramen: Bohumil Král & kol. Manažerské účetnictví, vyd. 2., r.2006, Management Press, s.r.o., str.  
287-278,  ISBN 80-7261-141-0. Vlastní zpracování dne 15.1.201

40 Bohumil Král & kol. Manažerské účetnictví, vyd. 2., r.2006, Management Press, s.r.o., str. 287, 
ISBN 80-7261-141-0
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Komentář k tabulce č.1

 Známe-li variabilní režii na 1KJ a zároveň předpokládanou výši výroby nápoje A1,můžeme  
vypočítat celkové náklady za jednotlivé měsíce, tzn. 16 000 * 300 = 4 800 000 Kč.

 Podíl nákladů na opravu a údržbu strojního zařízení jsme souměrně rozdělili do 12-ti měsíců  
(7 200 000  / 12) ,  a to ve výši 600 000 Kč / měsíc. 

 Celkové výdaje získáme odečtením nákladů na opravy a údržbu od nákladů na výrobu nápoje  
A1, tzn.  4 800 000  - 600 000 = 4 200 000 Kč / měsíc. 

 Z výše uvedených hodnot si můžeme vypočítat podíl nákladů na opravy a údržbu na 1 KJ.  
Celkové výdaje vydělíme hodnotou variabilní režie na 1 KJ. 4 200 000 / 16 000 = 2000 Kč.41

3. Lineární model vývoje nákladů a výnosů

Pro  vyjádření  vývoje  nákladů  a  výnosů  ve  vztahu  k  objemu  výkonů  se  v  manažerské 

účetnictví využívá lineární model vývoje nákladů a výnosů. 

Lineární vývoj nákladů je pro řízení nákladů v daném období vyjádřením cíle, kterého 

by mělo být dosaženo. Je důležitou informací o předvídatelnosti vývoje tržního prostředí a o 

kvalitě nástrojů řízení hospodárnosti – kalkulací a rozpočtů. 

Porovnání stanoveného cíle pomocí lineárního modelu a následná analýza odchylek, je 

důležitým nástrojem řízení nákladů a zisku.42

3.1. Základní předpoklady lineárního modelu nákladů a výnosů

 Výkon  představuje  základní  veličinu  ovlivňující  variabilní  náklady  a  výnosy,  je 

vymezen užitnými vlastnostmi a kvalitou.

 Struktura výkonu je stanovená předem.

 Cena  prodávaného výkonu je konstantní, je stanovena za předpokladu plánovaného 

objemu prodeje, platebních a dodacích podmínek.43

41 Bohumil Král & kol. Manažerské účetnictví, vyd. 2., r.2006, Management Press, s.r.o., str. 287- 288, 
ISBN 80-7261-141-0

42 FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví, ASPI, a.s. , r. 2007, vyd. 
1. Str. 148- 149, ISBN 978-80-7357-299-0 

43 FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví, ASPI, a.s. , r. 2007, vyd. 
1. Str. 150, ISBN 978-80-7357-299-0 
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 Fixní  náklady  jsou  stanoveny  pevnou  částkou  na  vymezené  období,  v  rámci 

vymezeného rozsahu činnosti  nedochází ke změnám jejich absolutní výše; v rámci 

relevantního  rozpětí  však  může  existovat  několik  vymezených  rozsahů  činnosti  s 

rozdílnou výši fixních nákladů.

 Variabilní náklady  na jednotku výkonu jsou v rámci vymezeného rozsahu činnosti 

konstantní;  v  rámci  relevantního rozpětí  však  může existovat  několik  vymezených 

rozsahů činnosti s rozdílnou výši variabilních nákladů na jednotku.

 Nedochází ke změnám technologie, produktivity práce ani vlastností výkonů.44

3.2. Základní parametry lineárního modelu nákladů a výnosů

V  případě  homogenní  činnosti  podniku  jsou  základní  parametry  lineárního  nákladového 

modelu:

 objem výkonů v naturálním vyjádření (Q);

 prodejní cena na jednotku výkonu (cj);

 variabilní náklady na jednotku (vj);

 celková výše fixních nákladů na vymezené období (FN);

Celkové výnosy z prodeje (CV) se v lineárním modelu stanoví jako součin objemu prodaných 

výkonů (Q) a prodejní ceny za jednotku výkonu (cj). 

Celkové výnosy popisuje graf č. 1. 

CV= cj * Q 

Použité zkratky:

CV  - celkové výnosy
cj  - prodejní cena na jednotku výkonu
Q – objem výkonů v naturálním vyjádření  45

44  FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví, ASPI, a.s. , r. 2007, vyd. 
1. Str . 150, ISBN 978-80-7357-299-0

45  FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví, ASPI, a.s. , r. 2007, vyd. 
1. Str. 150  51, ISBN 978-80-7357-299-0 
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Graf č. 1: Celkové výnosy 

Pramen: FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví, ASPI, a.s. ,  
r. 2007, vyd.1. Str. 151,  ISBN 978-80-7357-299-0 . Vlastní zpracování dne 6.11.2010

Lineární model nevylučuje změnu výše variabilních nákladů na jednotku výkonu. Například 

při zvýšené poptávce není konkrétní útvar schopen zajistit některé výkony v požadovaném 

množství, a musí je proto nakoupit externě. Pořizovací cena od externího dodavatele je však 

vyšší než výrobní náklady součástky.46

Celkové  variabilní  náklady  (VN)  rostou  v  lineárním  modelu  přímo  úměrně  s  objemem 

výkonů, stanoví se jako součin objemů výkonů (Q) a variabilních nákladů na jednotku výkonu 

(vj). Celkové variabilní náklady popisuje graf č. 2.

VN = vj * Q

Použité zkratky:

VN – variabilní náklady
vj – variabilní náklady na jednotku výkonů
Q – objem výkonů 47

46  FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví,  ASPI, a.s. , r. 2007,vyd. 
1. str. 152  ISBN 978-80-7357-299-0 

47  FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví,  ASPI, a.s. , r. 2007,vyd. 
1. str. 151,  ISBN 978-80-7357-299-0 
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Graf  č.2: Celkové variabilní náklady

Pramen: FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví, ASPI, a.s. ,  
r. 2007,vyd. 1.,str. 150, ISBN 978-80-7357-299-0 . Vlastní  zpracování  6.11.2010

3.2.1.  Celkové náklady

Významnou veličinou, často využívanou v praxi, jsou průměrné celkové náklady výkonu (nj). 

Tyto  náklady lze  vyjádřit  jako podíl  celkových nákladů a  objemu výkonů.  Při  rostoucím 

objemu výkonů mají  v lineárním modelu,  vlivem klesajících průměrných fixních nákladů, 

klesající průběh.

nj = FN / Q + vj

nj = CN / Q 

Použité zkratky:

nj – průměrné celkové náklady
FN – fixní náklady
Q - objem výkonů 
vj - variabilní náklady na jednotku výkonů
CN – celkové náklady 48

48 FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví,  ASPI, a.s. , r. 2007,vyd. 1. 
str. 154  ISBN 978-80-7357-299-0 
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Propojením  vývoje nákladů a výnosů lze odvodit marži a zisk. Rozdíl mezi cenou 

výkonu a jeho variabilními náklady se nazývá marže výkonu (mj) neboli příspěvek výkonu na 

úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku.

mj = cj – vj

Použité zkratky:

mj – marže výkonu
cj - prodejní cena na jednotku výkonu
vj - variabilní náklady na jednotku výkonů

Marže výkonu vyjadřuje přínos výkonu k úhradě celkových fixních nákladů a k tvorbě zisku. 

Marže výkonu je nejdůležitějším kritériem, které využívá manažerské účetnictví pro řízení 

zisku, rozhodování o optimální struktuře výkonů atd.

Rozdíl  mezi  celkovými  výnosy  z  prodeje  a  celkovými  variabilními  náklady 

představuje celkovou marži (CM) za dané období.

CM = CV – VN

CM = mj * Q

Použité zkratky:

CM – celková marže
CV -celkové výnosy
VN  - variabilní náklady 
mj – marže výkonu
Q - objem výkonů  49

Celková  marže  se  proporcionálně  zvyšuje  v  závislosti  na  objemu  prodaných  výkonů.  Z 

celkové marže se nejprve uhradí fixní náklady a rozdíl pak představuje zisk.

Celkový zisk (CZ) je výsledkem propojení všech základních parametrů.

CZ = CV – VN – FN

CZ = cj * Q – vj * Q – FN

CZ = mj * Q – FN 50

49  FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví,  ASPI, a.s. , r. 2007,vyd. 
1. str. 154 -155 ISBN 978-80-7357-299-0 

50  FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví,  ASPI, a.s. , r. 2007,vyd. 
1. str. 155,  ISBN 978-80-7357-299-0 
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Použité zkratky ke vzorci Celkový zisk:

CZ – celkový zisk 
CV -celkové výnosy
VN  - variabilní náklady 
mj – marže výkonu
Q - objem výkonů 
FN – fixní náklady
vj - variabilní náklady na jednotku výkonů
cj - prodejní cena na jednotku výkonu 51

3.3. Využití členění nákladů na fixní a variabilní při řízení zisku

Lineární  model  vývoje  nákladů se  využívá  zejména ve  fázi  plánování  zisku  při   hledání 

optimálních variant činnosti. Základní rovnici zisku lze využít pro zjištění samotného zisku, 

ale  i  pro řešení  úloh zaměřených na  zjištění výše některé proměnné z rovnice.  Jedná se 

zejména o úlohy stanovující:

 bod zvratu a požadovanou úroveň zisku;

 maximální výši fixních nákladů při daném objemu výkonů;

 maximální ceny;

 maximální výši variabilních nákladů na jednotku výkonu.

Tyto úlohy vyplývají z rozdílného způsobu návratnosti fixních a variabilních nákladů neboli 

úhrady nákladů prostřednictvím dosažených výkonů z  prodeje.  Variabilní  náklady výkonu 

jsou  vyvolány konkrétním výkonem a  měly  by být  uhrazeny z  ceny každého  prodaného 

výkonu. Fixní náklady jsou vynaloženy v určité výši v daném období a prodaný výkon pouze 

přispívá na jejich úhradu. 52

51 Zkratky jsou uvedeny pro vzorec Celkový zisk, str. 26, odkaz pod čarou 47
52  FIBÍROVÁ  J., ŠOLJAKOVÁ L., WAGNER J., Náklady a manažerské účetnictví,  ASPI, a.s. , r. 2007,vyd. 

1. str. 155-169,  ISBN 978-80-7357-299-0 
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3.3.1.  Bod zvratu

Bod  zvratu  –  představuje  takový  objem  výkonů,  při  kterém  se  celkové  výnosy  rovnají 

celkovým nákladům, kdy není dosahováno zisku ani ztráty. 

Analýza  bodu  zvratu  zkoumá,  jak  změna  objemu  výkonů  v  naturálních  jednotkách  mění 

objem výnosů, nákladů a zisku v peněžních jednotkách a dává odpověď na otázku, při jakém 

objemu výkonů bude mít podnik pokryty variabilní i fixní náklady a začíná tvořit zisk. 53

Graf č.3: Bod zvratu

Pramen: Studie proveditelnosti  – metodická příručka:  Ing.  Patrik Sieber,  oponenti:  Ing.  Rostislav  
Mazal, Ing. Anna Vilímová. Internet.

Použité zkratky:

CN – celkové náklady
VN – variabilní náklady
FN – fixní náklady 
T  - celkové tržby
Q – objemu výrobků
OBZ -  objem výrobků v bodě zvratu
p – cena za jednotku výrobků
b – variabilní náklad za jednotku

53 Dluhošová, D., Mruzková J, Studijní materiály Analýza bodu zvratu. Ostrava, ISBN 80-7078-444-X

KČ

QQ
BZ

T = p*Q
CN = FN + VN

VN = b*Q

FN
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4. Posouzení možností zpřesnění plánování variabilních nákladů

4.1. Výpočet přepočteného rozpočtu variabilních nákladů 

V případě plánu variabilních nákladů je vhodné použít přepočtený plán variabilních nákladů, 

který se provádí  po ukončení  hodnoceného období  (měsíc,  čtvrtletí).  Pro tento výpočet je 

nutné  používat  plánové  kalkulace  variabilních  nákladů.  Systém  spočívá  v  tom,  že  se 

plánovaná výše variabilních nákladů na jednici výkonů vynásobí skutečným objemem těchto 

jednic za dané období. Tím se vypočte hodnota variabilních nákladů na skutečný objem a 

skutečnou skladbu výkonů při respektování jejich plánované výše na jednotku výroby, která 

vychází z plánových cen a plánových měrných spotřeb.

V případě, že se tento rozpočet vypočte za roční období, budeme získají se dva plány 

variabilních nákladů. První plán bude vycházet z plánovaného objemu a skladby výkonů, z 

plánovaných  měrných  spotřeb  a  z  plánovaných  cen.  Druhý,  tzv.  přepočtený  plán  bude 

vycházet ze skutečného objemu a skladby výkonů a z plánované výše měrných spotřeb a z 

plánovaných  cen.  Rozdíl  mezi  skutečným  přepočteným  plánem  variabilních  nákladů  a 

skutečností je dán vlivem měrných spotřeb variabilních vstupů a cen těchto vstupů.

Celkový  rozdíl  může  být  v  případě  variabilních  jednicových  nákladů  způsoben 

současně  čtyřmi  vlivy:  vlivem objemu výkonů,  vlivem skladby výkonů,  vlivem měrných 

spotřeb a vlivem cen.

Existence  přepočteného  plánu  je  velice  důležitá  pro  porovnávání  rozpočtu  se 

skutečností. V případě, že tento přepočtený plán variabilních nákladů není k dispozici, není 

možné  zjistit  hodnoty  jednotlivých  vlivů,  které  se  podílely  na  celkovém  rozdílu  mezi 

plánovanou a skutečnou výši variabilních nákladů.  
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4.2. Výpočet plánových kalkulací

Zpracování plánových kalkulací má  význam pro výkony, jejichž výroby či činnosti se budou 

opakovat v průběhu delšího časového intervalu.  Tyto kalkulace se sestavují v návaznosti na 

podrobnou konstrukční a technologickou přípravu výroby určitých výrobků, jejich součástí je 

především stanovení plánových spotřebních a výkonových norem. Tyto normy vycházejí z 

existujícího konstrukčního řešení výrobku, navržené technologie a organizace výroby.54 Při 

výpočtu plánových kalkulací se postupuje ve dvou krocích: výpočtem kalkulačních položek 

jednicových nákladů a výpočtem kalkulačních položek režijních nákladů.

4.2.1.  Výpočet kalkulačních položek jednicových nákladů

Plánované měrné spotřeby jednicového materiálu jsou ve výrobních podnicích uvedeny v 

kusovnících nebo v recepturách,  záleží  na typu výroby.  Jednicové náklady mají  charakter 

variabilních nákladů.

Pro výpočet kalkulačních položek jednicových nákladů (je známá měrná spotřeba v 

naturálních jednotkách na kalkulační jednici, př. tuna oceli konkrétního rozměru, jeden kus 

rohlíku)  je nutné vedle plánovaných měrných spotřeb na jednotku kalkulační jednice 

znát i plánované ceny za jednotku. 

Ve  výsledných  kalkulacích  je  možno  vypočítávat  jednicové  náklady  na  jednotku 

kalkulační jednice u výrobků vyráběných na základě kusovníků jen v případech, kdy je v 

rámci  účetní  evidence  sledována  měrná  spotřeba  těchto  nákladů  na  jednotku  kalkulační 

jednice (konkrétní typ a série osobních aut).  Výpočet skutečného jednicového nákladu na 

jednotku tohoto výrobku v rámci výsledné kalkulace pak vychází ze součinu zjištěného 

měrné měrné spotřeby a dosažené ceny spotřebovaného vstupu.

V  případě  výsledné  kalkulace  za  výrobky  vyráběné  na  základě  receptur  známe 

spotřebu přímého materiálu jen v případech, kdy je vyráběn v konkrétním výrobním procesu 

jen  jeden  druh  výrobku.  Pokud  je  tato  podmínka  splněna,  lze  měrnou  spotřebu  zjistit 

vydělením  celkové spotřeby celkovou výrobou daného výrobku. Př. výroba elektrické energie 

ve vodní elektrárně.

54 B. Král. Manažerské účetnictví. Praha. Management Press. 2003, str. 242
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4.2.2.  Rozvrhování režijních nákladů

Režijní náklady jsou náklady vynakládané na celkové kalkulované množství výrobků. Jedná 

se zejména o náklady, které se v závislosti na výkonu mění, ale jejich vztah ke konkrétním 

výkonům není objektivně zjistitelný. Bude se jednat hlavně o náklady spojené s výrobou a 

režie  bude  často  analogická  s  výrobní  režií  u  tradičního  členění  režijních  nákladů. 

Rozvrhovou  základnou  zde  bude  přímá  práce,  případně  strojohodina,  resp.  normohodina 

(hodina práce stroje).55

Příklad č. 2

Na výrobu 50 tun výrobku (kalkulační jednice) A se spotřebovalo 600 strojominut činnosti  

stroje X (tyto minuty jsou vztažnou veličinou).

Na výrobu 20 tun výrobku B se spotřebovalo 200 strojominut činnosti stroje X.

Při rozvrhování celkové výše režijního nákladu ve výši 50.000,- Kč je na výrobek A rozvrženo  

30.000,-Kč. 

Výpočet:   kalkulační sazba = (40.000 : (600 + 200)) = 50,- Kč/vzt. veličinu  rozvržená režie  

na výrobek A = 50 x 600 = 30.000,- Kč

Při rozvrhování celkové výše režijního nákladu ve výši 50.000,- Kč je na výrobek B rozvrženo  

20.000,-Kč. 

Pro rozvrhování  variabilních režijních nákladů na kalkulační jednice (činnosti, výrobky) 

je  vhodné  použít  metodu  rozvrhování  podle  poměrů  náročnosti  (nákladovosti,  obtížnosti) 

jednotlivých kalkulačních jednic na spotřebu daného variabilního režijního nákladu.

Příkladem  rozvržení  variabilního  režijního  nákladu  může  být  spotřeba  elektrické 

energie  výrobního  střediska  na  kalkulační  jednice  v  poměru  koeficientu  energetické 

náročnosti výroby jednotlivých kalkulačních jednic.  

V případě  režijních přímých nákladů se rozvrhování provádí na základě vztažných 

veličin,  které  vychází  z  měrných  spotřeb  zjištěných  v  rámci  operativní  evidence  nebo  z 

plánovaných měrných spotřeb (např. z receptur). Tato metodika je v souladu s metodou ABC 

(bod 2.3.) a tyto měrné spotřeby jsou vztažnými veličinami.

55 Boris Popesko, Moderní metody řízení nákladů. Grada Publishing, a.s., r. 2009, vyd. 1. str. 75, 
ISBN 978-80-247-2974-9
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U  režijních  nepřímých  nákladů je  postup  rozvrhování  na  jednotlivé  kalkulační 

jednice  obdobný  jako  u  plánových  kalkulací,  kdy  i  zde  patří  k  nejpřesnější  metodě 

rozvrhování metoda ABC na základě vztažných veličin, které vyjadřují příčinnou souvislost 

mezi rozvrhovaným režijním nákladem za spotřebovanou činnost (aktivitu) a jednotlivými 

kalkulačními  jednicemi,  které  tuto  činnost  spotřebovávají.  Těmito  vztažnými  veličinami 

většinou bývá spotřeba výkonu určitého strojního zařízení. 
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Závěr

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala plánováním variabilních nákladů. Cílem práce bylo 

definování a zhodnocení současných metod plánování variabilních nákladů, využití plánových 

kalkulací  a  posouzení  možností  jak  zpřesnit  plánování  variabilních  nákladů  ve  výrobních 

podnicích. Veškeré poznatky jsou uvedeny na základě studie teoretických problémů.

Při plánování variabilních nákladů musíme nejprve určit, zda jsou jednicové (lze je 

stanovit na kalkulační jednici) nebo režijní (nelze je stanovit ihned na kalkulační jednici). 

Dalším krokem je  stanovení  rozpočtu  jednicových  nákladů.  Rozpočet  jednicových 

nákladů výroby vychází z plánové kalkulace.  Pro výpočet celkových jednicových nákladů 

musíme  znát  tři  kritéria:  měrnou  spotřebu  vstupů,  cenu  jednicových  vstupů,   objem 

jednotlivých kalkulačních jednic.

Režijní náklady jsou náklady vynakládané na celkové kalkulované množství výrobků. 

Abychom zjistili kalkulační jednici, je nutné tyto náklady dále rozpočítat. 

Ve  firmách  se   nejčastěji  používá  metoda  rozvrhování  podle  poměrů  náročnosti 

jednotlivých kalkulačních jednic na spotřebu daného variabilního režijního nákladu. Režijní 

náklady se dále dělí na přímé a nepřímé. 

Při výpočtu přímých režijních nákladů se rozvrhování provádí na základě vztažných 

veličin,  které  vychází  z  měrných  spotřeb  zjištěných  v  rámci  operativní  evidence  nebo  z 

plánovaných  měrných  spotřeb.  U  stanovení  režijních  nepřímých  nákladů je  postup 

rozvrhování  na  jednotlivé  kalkulační  jednice  obdobný  jako  u  plánových  kalkulací.   K 

nejpřesnější metodě rozvrhování režijních nepřímých nákladů patří metoda ABC stanovená na 

základě vztažných veličin, které vyjadřují příčinnou souvislost mezi rozvrhovaným režijním 

nákladem za spotřebovanou činnost a jednotlivými kalkulačními jednicemi, které tuto činnost 

spotřebovávají.
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