
 
  



 



  



 



Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce „Plánování odbytových nákladů“ je definování a zhodnocení 

současných metod plánování odbytových nákladů, dále pak uvedení odlišností při plánování 

přímých a nepřímých odbytových nákladů a posouzení možností zpřesnění plánování 

odbytových nákladů. První část je zaměřena na obecné plánování a plánování nákladů, 

rozdělení nákladů na variabilní a fixní; přímé a nepřímé. Ve druhé části práce je rozebrána 

charakteristika plánování odbytových nákladů, rozdělení těchto nákladů na přímé a nepřímé 

a uvedení odlišností při plánování. Poslední část je zaměřena na možnosti zpřesnění 

odbytových nákladů. 

Abstract 
The subject of the bachelor thesis “The Planning Distribution Cost“ is the definition and the 

evaluation current methods of the planning distribution cost and presentation differences 

when planning direct and indirect distribution cost and asses the possibility of more accurate 

planning distribution cost. The first part focuses on general planning and budgeting, cost 

allocation of fixed and variable, direct and indirect. The second part discusses the 

characteristics of the planning distribution cost, the division of costs into direct and indirect, 

and these differences in planning. The last part is focused on the possibility of more accurate 

distribution cost. 

 

 

 

 

Klíčová slova 

Plánování, náklady, kalkulace, odbytové náklady, přímé a nepřímé odbytové náklady 

 

Keywords 

Planning, costs, calculation, distribution costs, direct and indirect distribution costs  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Josefu Kutáčovi za cenné připomínky a odborné 
rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. 

  



Obsah 
1 Úvod .................................................................................................................................... 1 

2 Co je to plánování? .............................................................................................................. 3 

2.1 Podstata plánování ....................................................................................................... 3 

2.2 Zásady plánování ......................................................................................................... 5 

2.3 Plánování nákladů ........................................................................................................ 6 

2.3.1 Postup při plánování nákladů ............................................................................... 7 

2.3.2 Variabilní a fixní náklady ..................................................................................... 9 

2.3.3 Přímé a nepřímé náklady .................................................................................... 11 

2.3.3.1 Alokace nepřímých nákladů ........................................................................... 12 

2.3.3.2 Vícestupňová alokace nákladů ........................................................................ 14 

3 Plánování odbytových nákladů ......................................................................................... 16 

3.1 Odbytová činnost ....................................................................................................... 16 

3.2 Odbytové náklady ...................................................................................................... 16 

3.3 Odlišnosti při plánování přímých a nepřímých odbytových nákladů ........................ 18 

3.3.1 Přímé odbytové náklady ..................................................................................... 18 

3.3.1.1 Adjustace – značení ........................................................................................ 18 

3.3.1.2 Balení zboží .................................................................................................... 18 

3.3.1.3 Dopravné ......................................................................................................... 19 

3.3.2 Nepřímé odbytové náklady ................................................................................. 20 

3.3.2.1 Pojištění přepravy ........................................................................................... 20 

3.3.2.2 Pojištění námořní přepravy ............................................................................. 21 

3.4 Zpřesnění plánování odbytových nákladů ................................................................. 21 

4 Závěr.................................................................................................................................. 24 

       Seznam použité literatury a dalších pramenů……………………………………………26 



1 
 

1 Úvod 
Bakalářská práce je na téma plánování odbytových nákladů. Základním cílem této práce 

je představit v jejich  jednotlivých částech obecné definování a zhodnocení současných metod 

plánování odbytových nákladů, odlišnosti při plánování přímých a nepřímých odbytových 

nákladů a možnosti zpřesnění plánování odbytových nákladů ve výrobních podnicích.  

V prvních deseti letech po roce 1989 se bohužel oblast plánování dostala poněkud 

do pozadí a až v posledních letech nastává doba, kdy se firmy vrací k jednomu 

z nejdůležitějších aspektů ve správném ekonomickém řízení firmy. Proto je začátek práce 

věnován obecným zásadám a metodice plánování. 

Navazující část je věnována plánování nákladů. Všechna ekonomická rozhodnutí 

spočívají ve srovnání přínosů určitého alternativního rozhodnutí a prostředků na něj 

vynaložených. Pro tyto prostředky používáme termín náklady. Náklady jsou součástí téměř 

veškerých činností, které probíhají v ekonomickém prostředí. Plánování nákladů v dnešním 

prostředí vyžaduje určité nástroje a postupy. Tyto nástroje mají usnadňovat manažerům 

poznání nákladů organizace. Postupy a metody, které se v posledních letech objevily, 

posouvají celé nákladové plánování dopředu a dramaticky mění jeho tvář. Samotnou příčinou 

toho, že organizace musí tlačit své náklady dolů a hledat nástroje, které jim pomohou 

dosáhnout efektivnějšího vykonávání svých činností je rostoucí konkurence. Moderní metody 

plánování nákladů vznikaly díky bouřlivému rozvoji informačních technologií, které 

umožňují a podmiňují tvorbu manažerských nástrojů. Dnes si lze těžko představit proces 

plánování v době, kdy neexistovaly počítače a dostupné softwarové nástroje. 

Díky jednoduchým postupům plánování nákladů zůstávají často skryty nepřímé 

náklady. Neschopnost si poradit s nepřímými náklady je vyvolána nejasností vztahů 

mezi těmito náklady a podnikovými výkony. U nepřímých nákladů nejsou manažeři schopni 

popsat dopad jejich změn na výkony nebo popsat změnu jejich výše při změně objemu 

výkonů. Při použití tradičních postupů a systémů plánování nákladů zůstávají tyto vazby 

skryty. Ve světovém podnikatelském prostředí jsou změny, které mají vliv na struktury 

činností, ale také na strukturu nákladů. Nepřímé náklady v uplynulých desetiletích dramaticky 

narůstaly na úkor nákladů přímých. Z tohoto důvodu je navazující část této bakalářské práce 

věnována problematice přiřazování nákladů. 
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Třetí kapitola je zaměřena na odbytové náklady, které jsou součástí kalkulačního 

vzorce. Konkrétně se zabývá současným plánováním odbytových nákladů, rozdílným 

plánováním přímých a nepřímých odbytových nákladů a jejich příklady. Konec této práce je 

zaměřen na zpřesnění plánování odbytových nákladů. Právě plánování těchto nákladů není 

v řadě firem nejpřesnější. Proto věnování zvýšené pozornosti těmto nákladům by mělo vést 

ke zpřesnění jejich plánování.  
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2 Co je to plánování? 
Proces plánování lze definovat různými způsoby, ale obsah je vždy stejný: 

Podle H. Žůrkové plánování, rozpočet a následná kontrola patří mezi nejdůležitější 

funkce managementu, plánování by mělo identifikovat, co se stane v budoucnu, nastanou-li 

určité skutečnosti, abychom byli schopni čelit možným překvapením a změnám podmínek. 

Plánování můžeme považovat za projektování budoucích důsledků současných 

rozhodnutí.[10] 

Podle M. Synka představuje plánování manažerskou aktivitu zaměřenou na budoucí 

vývoj organizace, určující čeho a jak má být dosaženo; určení toho, co se má stát, nikoli 

reakce na to, co se stalo. Plánování plní svoji roli především na úrovni taktického 

a operativního řízení. K tomu, aby mohlo podnikové řízení realizovat své cíle a strategie 

k jejich dosažení, potřebuje podrobnější a krátkodobější plánování realizace tohoto procesu. 

Proto je nezbytné zavést integrovaný systém řízení, jehož základem je strategie podniku, 

od níž jsou systémově a dynamicky odvozovány plány krátkodobější, taktické a operativní.[6] 

Plánování je činnost, směřující k určení způsobu, pravidel, taktiky použitých 

při realizaci strategie, jakož i určení disponibilních zdrojů, představujících určitá omezení.[6] 

 

2.1 Podstata plánování 
Úloha podnikového plánování vyplývá z nutnosti podniku starat se o svoji budoucnost, 

což ve svém důsledku zahrnuje řadu činností, jako je např. určení výrobků a trhů, které zajistí 

podniku splnění dlouhodobých cílů, odhad úrovně poptávky na těchto trzích za určitých 

cenových podmínek, všeobecné makroekonomické faktory, vývoj konkurence i technologie, 

ale i odhad nákladů, cen surovin atp.[6] 

Plánování je východiskem pro všechny manažerské funkce. Plán poskytuje racionální 

přístup k dosažení předem zvolených cílů. Plánování staví mosty mezi tím, kde jsme, a tím, 

kam chceme jít.[6] 

Jako každá činnost, a to nejen ekonomická, i plánování je závislé na dobré a důsledné 

primární analýze. Plánování, jako mnoho dalších ekonomických činností, prochází několika 

stádii vývoje, kdy každé stádium je specifické a hraje v celém procesu nezanedbatelnou roli. 
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Odborná literatura neuvádí a ani není přesně stanoveno, kolik fází by měl proces plánování 

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

Jednotlivé fáze plánovacího cyklu jsou znázorněny v obrázku č. 1. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 Jednotlivé fáze plánovacího cyklu [10] 

U jednotlivých fází je třeba postupně odpovědět na zásadní otázky a na základě 

odpovědí postupně vytvářet plán samotný. Primární přípravná fáze je analýza, a pak se jen 

postupuje ve směru hodinových ručiček od šipky a prochází se pořadím jednotlivých fází 

následovně: 

1. Stanovení cílů a návrh řešení – otázka: Čeho bychom měli dosáhnout? 

2. Tvorba plánů – otázka: Jak nejlépe a nejefektivněji dosáhnout cíle? 

3. Monitorování plánů a rozpočtů – otázka: Jak si vedeme? Jak na tom skutečně jsme? 

4. Výsledek – otázka: Kde, proč a s jakým výsledkem jsme skončili? 

Plány musí reagovat na změny okolí i podmínek, které ovlivňují procesy v podniku. 

Proto každý manažerský nástroj spojený s plánováním musí pracovat s hodnotami 

plánovanými a skutečnými, ale i s hodnotami zpřesněného plánu. Odchylky se pak zjišťují 

a analyzují jak vůči původním hodnotám plánu, tak vůči aktuální hodnotě zpřesněného plánu, 

respektive rozpočtu.[10] 

Plánování a kontrola 

Stanovení cílů 

Tvorba 
plánů 

Monitorování plánů 
a rozpočtů 

Výsledek 
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2.2 Zásady plánování 
Proces plánování se velmi liší v závislosti na velikosti a struktuře firmy, vyspělosti 

firmy, oboru podnikání, ekonomickém prostředí atd. Proto dříve než se přistoupí k vlastnímu 

plánování, musí být jasné, co má být plánováno, jaké výstupy se vyžadují a kde má být těžiště 

plánu. Je nutné definovat dimenze plánování s ohledem na časový horizont, obsah, hloubku 

a šířku plánování.[10] 

Každý plán by měl splňovat určité klíčové zásady: 

Plán by měl být tzv. SMART (z anglického originálu), dá se přeložit jako „CHYTRÝ“. 

Samotný název v sobě ukrývá 5 dalších samostatných slov, kterými je možno vystihnout 

vlastnosti, jež by každý plán měl mít: 

Specific 

Plán musí být určitý, konkrétní. Musí obsahovat požadované výstupy ve formě, kvalitě, 

míře podrobnosti, vypovídací schopnosti a úplnosti odpovídající požadavkům vedení, popř. 

majitelů firmy. 

Measurable 

Plán musí být měřitelný, tzn. vyjádřený v měřitelných jednotkách (nejčastěji finančně). 

Zároveň musí být porovnatelný se skutečnými hodnotami současného období, ale i období 

minulých, aby byla zachována srovnatelnost trendů v čase a vypovídací schopnost. 

Attainable 

Plán musí být dosažitelný a motivující. Výsledek plánování je měřítkem úspěchu 

plánovaného období. Jde o to, aby se každý zaměstnanec firmy ztotožnil s cílovými 

hodnotami plánu a plán byl pro něj dosažitelný a motivující. 

Realistic 

Plán musí být reálný, tzn. v souladu se současným postavením firmy na trhu, musí 

reagovat na sílu a záměry konkurence, odpovídat okolnímu ekonomickému, politickému, 

technologickému, legislativnímu, sociálnímu a jinému prostředí. 
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Tangible 

Plán musí být materiální, hmotný v tom slova smyslu, že je odrazem konkrétních 

hmatatelných akcí a kroků v oblasti vývoje, nákupu, výroby, obchodu, marketingu a jiných 

rozhodujících činností.[10] 

 

2.3 Plánování nákladů 
Výchozími plány pro plán nákladů jsou plán prodeje a na něj navazující plán výroby. 

Plán prodeje často vychází - zejména v případech delšího výrobního cyklu - z již uzavřených 

zakázek. V některých oblastech podnikání je i výsledkem analýzy trhu, a vychází tedy 

z předpokládaného zájmu zákazníků, který není konkretizován jejich objednávkami. 

Při transformaci plánu prodeje na plán výroby je třeba vzít v úvahu zejména délku výrobního 

cyklu, čas potřebný k dodání hotových výrobků zákazníkovi a další faktory, jejichž 

informační zajištění je podkladem pro konkretizaci délky časového předstihu výroby 

před prodejem.[2] 

Ve většině našich podniků je plánování nákladů součástí finančního plánování. Jeho 

další součástí je plánování aktiv a pasiv, plánování výnosů a zisku a plánování peněžních 

příjmů a výdajů.[5] 

Plán výkonů, nákladů a tvorby zisku je vlastně plánovaná výsledovka podniku. Výpočty 

jeho položek navazují na ostatní části plánu podniku; například provozní výnosy na plán 

odbytu, mzdy na plán mezd apod. Plán má dvě základní části: výnosy a náklady. Cílem 

plánování nákladů je dosáhnout jejich snížení. Proto plánování nákladů není jen pasivním 

odrazem skutečnosti, ale aktivně na ni působí tak, že vytváří tlak na snižování nákladů 

ve všech oblastech podnikové činnosti.[5] 

Náklady můžeme plánovat v podstatě pomocí dvou skupin plánovacích metod – metod 

globálních a podrobných. Globální metody vycházejí ze základních vztahů v ekonomice 

podniku, které zachycují různými modely. Podrobné metody vycházejí z detailních 

plánovacích podkladů, jako jsou operativní plán výroby, normy spotřeby, limity apod. 

Typickými představiteli těchto metod jsou rozpočty a kalkulace.[5] 
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2.3.1 Postup při plánování nákladů 
V první fázi (při sestavování návrhu plánu) se nejprve vypracují rozpočty 

hospodářských středisek pomocné a obslužné výroby, potom hospodářských středisek hlavní 

výroby (spotřebovávají výkony hospodářských středisek pomocné a obslužné výroby) 

a režijních hospodářských středisek. Zjištěné rozpočtované náklady v členění na přímé 

a režijní se transformují do položek prvotních nákladových druhů, ve kterých je sestavován 

plán výnosů, nákladů a zisku.[5] 

Ve druhé fázi, tj. po vypracování podnikového plánu a jeho schválení vedením podniku, 

nastává obrácený proces – transformace ve střediscích prvotních nákladových druhů 

do nákladů jednicových a režijních a doplnění prvotních nákladů o náklady druhotné. Obě 

fáze plánování nákladů se prolínají, probíhají i několikrát po sobě, tak jak se hledají další 

rezervy snižování nákladů.[5] 

Rozdílný charakter jednicových a režijních nákladů vyvolává i rozdílný způsob jejich 

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

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

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

• při prvním způsobu se za hospodářské středisko odpovědné za úroveň jednicových 

nákladů považuje útvar technické přípravy výroby; proto se jednicové náklady 

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

režijní náklady; 

• při druhém způsobu se jednicové náklady rozpočtují ve výrobních střediscích 

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

hospodářská střediska, se rozpočtují pouze režijní náklady[5] 

Plánování režijních nákladů je složitější. Pokud to jde, použijí se technicky zdůvodněné 

normy nebo ukazatele spotřeby. Tak např. odpisy stanovíme podle počtu strojů 

v hospodářském středisku a platných odpisových norem, spotřebu elektrické energie 

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

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

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

stanovených regresní a korelační analýzou. V nich používáme jako nezávisle proměnnou 

(vztahovou veličinu) nejen objem výroby, ale i jiné veličiny, např. počet strojních hodin, 
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množství spotřebovaných surovin, velikost mezd. Pro dílčí režijní položky často používáme 

různé veličiny. Používá se i tzv. variátorů, což jsou čísla udávající, o kolik procent se zvýší 

náklady, zvýší-li se výkon nebo jiná vztahová veličina o 1 %. Vypočtou se jako podíl 

variabilních nákladů na celkových nákladech příslušné režijní položky nebo celkových 

režijních nákladech. Z jejich konstrukce je jasné, že mohou dosahovat hodnot v intervalu 

od nuly (všechny náklady jsou fixní) do 1 (všechny náklady jsou variabilní). Variátorů se 

úspěšně používá pro normování nákladů.[5] 

V plánování a kontrole nákladů se v praxi používá tzv. metoda standardních 

(normovaných) nákladů. Vychází z toho, že každá standardní nákladová položka vzniká jako 

součin naturální normy spotřeby výrobního činitele (standardního množství spotřeby 

materiálu, práce) a předem stanovených, tj. standardních nákladů za jednotku (např. ceny 

za 1 kg surovin, nákladů na 1 normohodinu) při plánovaném objemu výkonů (výrobků, 

činností): 

standardní náklady kalkulační položky = standardní množství (standardní spotřeba 

na jednotku výroby) x standardní náklady (standardní cena) [5] 

Standardní náklady se používají v kalkulacích a v rozpočtech středisek. Umožňují 

odhady budoucích nákladů, stanovení nabídkové ceny pro zákazníka, určení hodnoty 

rozpracované výroby a hotových výrobků a – což je hlavní – měřit výkonnost středisek 

zjišťováním odchylek (úspory nebo překročení) skutečných nákladů od nákladů standardních. 

Odchylka od standardu (normy) vzniká lepším nebo horším využitím podmínek, za kterých 

byly standardy stanoveny. Svědčí o lepší nebo horší práci střediska odpovědného za jejich 

vznik. Zjištěné odchylky se proto člení podle různých hledisek, např. podle příčiny vzniku se 

odchylky u jednicových nákladů člení na nákladové (cenové) a množstevní (kvantitativní) 

odchylky, u režijních nákladů na spotřební a objemové. Důležité je zjištění vzniku odchylek 

podle místa vzniku a podle odpovědnosti (podle jednotlivých středisek). Každou odchylku 

od standardu (normy) je nutné dokumentovat, zjistit její příčinu, místo vzniku (to se může lišit 

od místa, které je za určité náklady odpovědné), odměnit nebo naopak postihnout středisko, 

které odchylku způsobilo, a učinit opatření, aby se překročení standardních nákladů 

neopakovalo. [5] 

Hlavním nástrojem řízení nákladů na jednotlivé výrobky jsou kalkulace výrobků. 

K jejich sestavení je nezbytná znalost jednicových a režijních nákladů. Hlavní nástrojem 
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řízení režijních nákladů je rozpočet, hlavním nástrojem řízení jednicových nákladů jsou 

kalkulace, normy a standardy.[5] 

 

2.3.2 Variabilní a fixní náklady 
Podle J. Fibírové, L. Šoljákové a J. Wagnera jsou variabilní náklady vynakládány 

v závislosti na objemu výkonů. Nejtypičtější položkou bývá spotřeba základního materiálu 

výrobku, mzdové náklady výkonných pracovníků, náklady na dopravu, spotřeba energie 

na pohon výrobního zařízení atd. Jejich celková výše je ovlivněna objemem a strukturou 

výkonů.[1] 

Fixní náklady zajišťují podmínky pro činnost v určitém rozsahu, nazývají se proto 

potenciální. Jsou vždy jednorázově vynakládané na určité časové období. Rozsah činnosti 

(objem výkonů), který je možné s fixními náklady vytvořit je limitován jejich kapacitou.[1] 

 Fixní náklady zahrnují celou řadu nákladů, které je z hlediska praktického řízení 

vhodné dále rozdělit na: 

• fixní náklady, které jsou vyvolané způsobem zajištění činnosti – náklady na obsluhu 

a řízení (fixní mzdové náklady řídících a administrativních pracovníků, energie 

na osvětlení a zateplení výrobních prostor). Tyto náklady jsou sice fixní, neznamená to 

však, že jejich výše je neměnná. Skutečný vývoj těchto nákladů závisí na různých 

faktorech, ovlivnitelných nebo i neovlivnitelných podnikem. 

• fixní náklady, které nejsou bezprostředně vyvolány vlastním vytvořením výkonu, ale 

o jejich vynaložení rozhoduje vedení podniku. Příkladem jsou náklady na reklamu 

a propagaci, náklady na výzkum a vývoj, vzdělávání, část správních nákladů. Tyto 

náklady mají opakovaný či jednorázový charakter, jejich výši je možné v daném 

období zásadně ovlivnit, dokonce zabránit jejich vzniku. 

• fixní náklady, které jsou pravidelně a opakovaně vynakládány v konstantní výši 

(například časové odpisy a splátky nájemného). Představují náklady, které vyplývají 

z užívání aktiv, jejich základní vlastností je konstantní výše a velmi obtížná 

ovlivnitelnost. Omezit tyto náklady podnik může tím, že daná aktiva prodá či vrátí. 

Zároveň se však vzdá práva na jejich užívání. Pokud se uvedená aktiva používají 

ve výrobním procesu, mohou se tyto náklady blížit první skupině fixních nákladů; 

jestliže se tato aktiva využívají při správě a řízení podniku, mohou mít charakter spíše 
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nákladů druhého typu. Důvodem pro jejich samostatné vyčlenění je právě omezená 

možnost jejich řízení na operativní a taktické úrovni.[1] 

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 odděleně 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.[1] 

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

Vhodnou pomůckou pro správné rozpoznání fixních a variabilních nákladů může být 

zodpovězení následujících otázek: 

• Jedná se o náklady opakovaně vkládané s měnícím se množstvím výkonů, či o náklady 

potenciální? 

• Jedná se o náklady vyvolané výkonem, či časem?[1] 

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

jediného výkonu nebo dávky výkonů. Tyto náklady jsou spotřebovány každým výkonem, 

pro uskutečnění dalšího výkonu (dávky) je třeba tyto náklady opakovaně vynaložit. Jejich 

prospěch je vytvořením výkonu (dávky) vyčerpán.[1]  

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. Řadu nákladů je však třeba opakovaně vynakládat 

po uskutečnění určitého objemu výkonů (dávky).[1] 

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

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

časovým obdobím, vynakládají se v pravidelných časových intervalech bez ohledu 

na provedený objem výkonů. Jednotlivé položky fixních nákladů zajišťují kapacitu činnosti 

pro rozdílně dlouhá časová období. Některé fixní nákladové položky jsou opakovaně 

spotřebovávány v měsíčním intervalu. Jiné fixní náklady jsou vázány např. k ročnímu období 

(pojištění).[1] 
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Pro rozlišení fixních a variabilních nákladů v manažerském účetnictví je nejdůležitější, 

jakým způsobem (jakými nástroji a v souladu s jakými kritérii) se podnik rozhodne náklady 

řídit. Pokud je předem stanovená výše nákladů vztažena ke konkrétně vymezené naturální 

jednotce výkonu (spotřeba na 1 kus výrobku) nebo skupině výkonů – dávce (náklady 

na údržbu po vyrobení 10 000 ks výrobků), pak jsou řízeny jako variabilní. Výše nákladů 

na jednotku se stanoví: 

• v případě jednicových nákladů pomocí normy spotřeby a jejího ocenění; 

• v případě režijních nákladů podle normativů, zkušeností minulosti či nákladů 

obdobných činností.[1] 

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.[1] 

Přitom otázka, zda budou náklady řízeny jako fixní či variabilní, závisí na mnoha 

faktorech, k nimž patří zejména zajištění optimálního a hospodárného průběhů činnosti.[1] 

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.[1] 

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.[1] 

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. I lineární časové odpisy dlouhodobých aktiv v delším časovém horizontu 

jsou variabilní, neboť objem a struktura aktiv se musí přizpůsobovat dlouhodobému vývoji 

objemu struktury činnosti.[1] 

 

2.3.3 Přímé a nepřímé náklady 
Z hlediska příčinných vazeb nákladů k výkonu, který je objemově, druhově a jakostně 

přesně specifikován (k tzv. kalkulační jednici), a z hlediska praktických početně technických 

možností, jak přiřadit náklady konkrétnímu výkonu, lze opět rozlišit dvě základní skupiny 

nákladů: 
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• tzv. přímé náklady, které bezprostředně souvisejí s konkrétním druhem výkonu; 

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

podnikatelského procesu podniku v širších souvislostech.[2] 

Je zřejmé, že do první skupiny patří téměř veškeré jednicové náklady (výjimku z tohoto 

pravidla představují jednicové náklady v tzv. sdružených výrobách). Ty jsou vyvolány nejen 

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

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

tohoto druhu výkonu a jejichž podíl na jednici tohoto druhu lze tedy zjisti pomocí prostého 

dělení. Příkladem takového nákladu může být náklad na výzkum, vývoj a technickou přípravu 

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

na jeho reklamu.[2] 

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

však zpravidla společná více druhům výkonů. Tyto náklady se pak přičítají nepřímo pomocí 

zvolených veličin.[2] 

 

2.3.3.1 Alokace nepřímých nákladů 
Alokace nepřímých nákladů je jedním z klíčových problémů kalkulace a představuje 

přiřazení nepřímých nákladů jednotlivým objektům alokace (výkonům).[7]  

Prvním krokem alokace je rozdělení nepřímých nákladů do skupin, podle faktorů 

a veličin, které vyvolávají jejich vznik. Zjednodušeně mohou být tyto skupiny totožné 

s útvary podniku (Výroba, Prodej, Správa, Informační technologie, Marketing…). Značná 

různorodost nákladů jednotlivých útvarů a požadavky na přesnější přiřazení nákladů však 

pro účely alokace často vyžadují podrobnější skupiny. Například nepřímé náklady na výrobu 

se mohou podrobněji členit na náklady závislé na počtu strojových hodin, náklady závislé 

na počtu hodin jednicové lidské práce, náklady související se změnami výrobních dávek, 

náklady spojené s kontrolou kvality.[7] 

Důležitou otázkou při alokaci nákladů je volba klíče (většinou označovaná jako 

rozvrhová základna), na jehož základě se náklady přiřazují. Volba rozvrhové základny by 

měla vycházet z analýzy příčinného vztahu mezi alokovanými náklady a jejich vztahem 

k výkonu. Jedná se o princip příčinné souvislosti, podle nějž jsou náklady „přidělovány“ 

jednotlivým objektům alokace v závislosti na tom, jakou výši nákladů objekt vyvolal. 
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V některých případech, např. u nákladových položek, u kterých neexistuje příčinná souvislost 

s tvorbou konkrétních výkonů, ale s řízením a fungováním podniku jako celku, se využívá 

princip únosnosti. Podle tohoto principu se náklady přiřazují v závislosti na tom, kolik 

nákladů unese výkon v prodejní ceně.[7] 

Jako rozvrhové základny se používají: 

• hodiny práce, které je vhodné použít pro náklady ovlivněné počtem hodiny práce 

zaměstnanců; 

• strojové hodiny zařízení či jeho části, které je vhodné zvolit pro náklady vyvolané 

provozem daného zařízení, například odpisy, údržba zařízení, spotřeba mazadel, 

pohonných látek, energie; 

• množství zpracovaného materiálu, které je vhodné použít pro náklady vyvolané 

materiálem (zásobovací, skladovací, manipulační činnosti); 

• objem výkonů, pokud se předpokládá, že všechny výkony jsou z hlediska nákladové 

náročnosti ekvivalentní; 

• počet výrobních dávek, počet dodávek apod. pro náklady vyvolané výrobními 

dávkami či dodávkami [7] 

Často se využívají místo uvedených naturálních základen peněžní základny – jednicové 

mzdy, spotřeba materiálů, zboží v peněžním vyjádření, a to zejména z důvodu, že jsou snáze 

zjistitelné a řeší problém nesouměřitelnosti naturálních měrných jednotek. Je však třeba si 

uvědomit, že při aplikaci peněžní základny je alokace ovlivněna oceněním (cenou materiálu, 

zboží, mzdovým tarifem), které mají slabý příčinný vztah k vývoji nepřímých nákladů, 

podléhají častým změnám, které nemají vazbu na změnu ve skutečné spotřebě ekonomických 

zdrojů a tím omezují porovnatelnost procenta přirážek nepřímých nákladů v jednotlivých 

obdobích.[7] 

Samotná alokace nákladů probíhá matematicky buď přes výpočet tzv. režijní přirážky, 

sazby na jednotku rozvrhové základny, nebo poměrovým počtem.[7] 

Sazba (přirážka) nepřímých nákladů se zjistí: 

𝑆𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑛𝑒𝑝ří𝑚ý𝑐ℎ 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů =
𝑛𝑒𝑝ří𝑚é 𝑟𝑒ž𝑖𝑗𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
𝑟𝑜𝑧𝑣𝑟ℎ𝑜𝑣á 𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑎
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Na základě poměrového počtu se přiřazují společné náklady výkonům na základě jejich 

vztahu k tzv. přepočtené jednici, která vyjadřuje rozdílnou nákladovou náročnost konkrétních 

výkonů na společné nepřímé náklady.[7] 

Alokování režijních nákladů jednotlivým prováděným aktivitám je podstatou ABC 

kalkulace. Prostřednictvím těchto aktivit jsou pak přiřazovány jednotlivým nákladovým 

objektům. Postup při aplikaci kalkulace ABC se skládá z následujících kroků: 

1. V prvním kroku je vynaložený ekonomický zdroj, v tomto případě nepřímý náklad, 

přiřazen k jednotlivým definovaným aktivitám; přiřazení se provádí na základě 

vztahové veličiny nákladů, která vymezuje způsob přepočtu nákladů z účetní evidence 

na jednotlivé definované aktivity. 

2. Ve druhém kroku se zjistí celkové náklady na jednotlivé aktivity, vymezí se vztahová 

veličina aktivity, resp. nákladový nositel a stanoví se náklady na jednotku aktivity. 

3. Ve třetím kroku se určí náklady na předmět alokace, tj. nákladový objekt (výkon, 

službu, zákazníka) na základě nákladů na jednotku aktivity a objemu těchto jednotek, 

které jsou objekty alokace spotřebovány.[4] 

 

2.3.3.2 Vícestupňová alokace nákladů 
V rámci procesu alokace nákladů je třeba brát v úvahu, že náklady jsou v podniku 

vynakládány v souvislosti se základními třemi typy činností: 

Hlavní činnosti – bezprostředně se podílejí na tvorbě externích výkonů, na jejich 

vytvoření a realizaci, a to v návaznosti, která je určena konkrétními postupy, technologií 

a organizací činnosti, zabezpečují tvorbu a distribuci výkonů od okamžiku jeho převzetí 

z etapy výzkumu a vývoje, tj. od okamžiku existence nového výkonů v podobě prototypu až 

do okamžiku prodeje.[7] 

Servisní (podpůrné) činnosti – podpora ostatních činností uvnitř podniku, například 

informační technologie, opravy a údržba, správa budov, úklid apod. Cílem těchto činností 

není vytvářet hlavní (externí) výkony, ale vytvářet podmínky pro komplexní zajištění hlavní 

činnosti. Malé podniky zpravidla nemají vlastní servisní útvary, ale nakupují tyto služby 

externě.[7] 
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Činnosti související se správou a řízením – plní základní manažerské funkce, zajišťují 

řízení celé firmy. Mezi útvary správy a řízení patří útvary vrcholového vedení společnosti 

jako celku, dále útvary řízení jeho o stupeň nižších organizačních úrovní (divizí, závodů 

apod.). Činnosti útvarů správy a řízení nemá zpravidla vztah ke konkrétním výkonům 

běžného období, představuje společné náklady pro organizační jednotku jako celek, které jsou 

ve vztahu ke konkrétním výkonům neadresné.[7] 

Strategické činnosti – zajišťují strategický rozvoj podniku – výzkum, vývoj, 

strategický marketing. Je pro ně charakteristické, že přínos nákladů se projeví až v delším 

časovém horizontu.[7] 

Samotná alokace nákladů pak probíhá v následující posloupnosti: 

1. Přiřazení prvotních nákladů jednotlivým činnostem (útvarům). 

2. Přerozdělení nákladů servisních činností na hlavní činnosti, činnosti správy a řízení, 

strategické činnosti, popřípadě mezi servisními činnostmi navzájem. 

3. Přiřazení nákladů hlavních, správních, eventuálně strategických činností výkonu.[7] 
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3 Plánování odbytových nákladů 

3.1 Odbytová činnost 
Odbyt představuje soubor pravidel a chování souvisejících s předáním zboží 

nabízejícím poptávajícímu za požadavku splnění určitých cílů. Pojem jako takový je možno 

charakterizovat z několika hledisek, a to jako:[8] 

• podnikovou funkci – zajišťující obchodní činnost podniku, 

• proces – cílený tok pohybu zboží, 

• organizační jednotku – místo kam patří specifické odbytové úkoly firmy. 

Odbyt je spojen s celkovou strukturou podniku. Je oblastí, která by měla zhodnotit 

produkty, které podnik vytváří pro zajištění své existence. Odbyt spojuje (svazuje) 

s odběrateli objekty, které se díky nákupu staly pro podnik použitelnými tak, aby byly 

ve výrobě podle požadavků změněny, a to vše podle očekávání (cíle) managementu. Odbyt 

dává k dispozici svůj potenciál k tomu, aby vyhověl pomocí vyrobeného zboží požadavkům 

odběratelů. Jde v podstatě o princip, služby, která poskytuje zboží a jeho použití na základě 

potřeb trhu a vnitřních impulzů (odvádění hotové výroby a požadavky zákazníku).[8] 

Dílčí oblastí činnosti v odbytovém procesu je prodej. Při prodeji se prodávající zavazuje 

převést na kupujícího vlastnické právo k užívání a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. 

Proto se při uskutečňování prodeje realizují takové činnosti, jako je např.: tvorba strategie 

a plánování prodeje, příjem zakázek a zakázkové řízení, kontakty se zákazníky, analýza 

prodeje, fyzická distribuce, řízení hotových výrobků a jejich skladování, balení a adjustace, 

předání příkazu k fakturaci.[6] 

 

3.2 Odbytové náklady 
Podle M. Synka odbytové náklady shrnují náklady spojené s odbytovou činností, jako 

jsou náklady na skladování, propagaci, prodej a expedici výrobku.[5] 

Do odbytových nákladů rovněž patří mzdy dealerů, provize zprostředkovatelů, náklady 

na obaly apod.[17] 
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Plán odbytových nákladů je součástí plánu prodeje, který navazuje na plán marketingu. 

Odbytové náklady jsou v kalkulacích výrobků součástí odbytové režie, která by měla být dále 

rozdělena na část variabilní a fixní. 

Odbytové náklady lze rovněž rozdělit na: 

• přímé odbytové náklady – náklady, které lze hospodárně stanovit na kalkulační jednici 

(v rámci odbytových nákladů lze uvažovat, že se jedná o variabilní náklady) 

• nepřímé odbytové náklady – jedná se o náklady, které se nedají stanovit na kalkulační 

jednici (především fixní povahy) 

Pokud se při sestavování ročního plánu odbytových nákladů vychází z již dosažené 

účetní skutečnosti (např. za 1. až 10. měsíc běžného roku), je velkým pomocníkem rozlišování 

nákladů na variabilní a fixní. V tomto případě lze nejprve data převedená z účetnictví 

(za výchozí období) upravit o koeficient změny objemu výkonů (prodeje) u variabilních 

nákladů a o koeficient váhy období u fixních nákladů, tj. o poměr délky plánovaného období 

(např. 12 měsíců a délky výchozího období (10 měsíců). 

Tímto přepočtem (opravou) dat za výchozí období se vytvoří, přepočtená základna nebo 

také srovnatelná základna, která je přepočtena na plánovaný objem výkonů (prodeje) 

a na plánovanou délku období. 

Následně se tato přepočtená základna upravuje o plánované (očekávané) vlivy (vliv cen, 

vliv měrných spotřeb, vliv oprav, apod.). 

Měsíční plány se sestavují buď přímo, pokud jsou známy měsíční hodnoty (odpisy, 

mzdy) anebo se vychází z ročního plánu, kdy lze rovněž využít rozlišení nákladů na variabilní 

a konstantní. V případě variabilních nákladů lze roční plán rozdělit na jednotlivé měsíce 

v závislosti na objemech výkonů (prodeje) v těchto měsících. V případě výpočtu měsíčních 

plánů z ročních hodnot je nutno znát i sezónnost jednotlivých nákladů (např. náklady 

na vytápění skladů v zimních měsících jsou vyšší).  

Při plánování odbytových nákladů musí být znám objem prodeje a místo prodeje. Místo 

prodeje je důležité z toho hlediska, že odbytové náklady budou jinak velké pro odběratele 

pocházejícího z Ostravy a pro odběratele z Jihoafrické republiky. Velkou část těchto nákladů 

tvoří náklady na dopravu, pokud je po dodavateli požadována. Z toho vyplývá, že čím větší 
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bude vzdálenost dopravy, tím větší budou odbytové náklady a celková prodejní cena. Tyto 

informace by měly být k dispozici na útvaru prodeje.  

 

3.3 Odlišnosti při plánování přímých a nepřímých odbytových 
nákladů 

 

3.3.1 Přímé odbytové náklady 
Mezi přímé odbytové náklady patří: 

• náklady na dopravu výrobků k odběrateli (Kč/km, Kč/tkm, Kč/ m3km) 

• náklady nakládky a vykládky (Kč/hod) 

• skladné během přepravy (např. v přístavech, uskladnění v celních skladištích), (Kč/m2, 

Kč/m3) 

• náklady na balení (Kč/m3, Kč/ks, Kč/paletu apod.) 

• náklady na adjustáž tj. příprava výrobku pro jeho prodej, značení výrobků; označuje se 

jakost, jak a z čeho byl výrobek vyroben apod. (paleta, svazek) 

 

3.3.1.1 Adjustace – značení 
Značení může sahat od štítků po komplexní grafické prvky, které jsou součástí balení. 

Má několik funkcí. Tou základní je identifikace produktu nebo značky. Značení může také 

udávat úroveň nebo popis produktu – kým byl vyroben, kde a kdy byl vyroben, co obsahuje, 

jak jej používat a jak jej používat bezpečně. Značení může být prostředkem propagace 

produktu díky atraktivní grafice.[3] 

3.3.1.2 Balení zboží 
Balení zboží má velký význam. Je důležitým aspektem skladování a manipulace 

s materiálem a má těsnou návaznost na celkovou skladovou efektivnost a výkonnost. Kvalitní 

a vhodně zvolené balení může podstatně zvýšit úroveň zákaznického servisu, snížit náklady 

a zlepšit manipulaci se zbožím. Může mít také příznivý vliv na vytížení skladu a celkovou 

skladovou produktivitu.[15] 
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Balení slouží v podniku dvěma základním oblastem: marketingu a logistice. Z hlediska 

marketingu slouží jako forma reklamy, svým provedením může napomáhat prodeji 

a propagaci firmy. Poskytuje zákazníkovi informace důležité pro identifikaci a určení jeho 

obsahu. Z pohledu logistiky je základní funkcí balení manipulace, ochrana a identifikace 

zboží během jeho uskladnění a přepravy.[15] 

 

3.3.1.3 Dopravné 
Nejvýznamnějšími odbytovými náklady jsou náklady na dopravu. Jejich výše je závislá 

na množství prodaných výrobků, na místě dodání; odkud výrobky vezeme a na jaké místo je 

dodáváme. Čím větší bude vzdálenost dopravy, tím větší budou odbytové náklady. Na výši 

odbytových nákladů je závislá i celková cena výrobků. Čím vyšší budou tyto náklady, tím 

vyšší bude i celková cena a naopak. 

Podle místa dodání rozlišujeme několik způsobů dopravy: 

Franco závod (Ex Works) 

Ve faktuře odběrateli vyúčtujeme cenu za výrobky, dále např. cenu za skladování, 

adjustaci, provizi a jiné. Do této faktury se ovšem nezahrnují náklady na dopravu, jelikož 

pojem franco závod znamená, že prodávající předává zboží kupujícímu ve svém závodě nebo 

na jiném, předem domluveném místě. 

Zboží je nenaložené na dopravní prostředek. Prodávající tedy není odpovědný 

za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný kupujícím, ani za proclení zboží 

při vývozu.[14] 

Prodávající má minimální odpovědnost a riziko. Kupující nese všechny náklady a rizika 

vzniklá převzetím zboží ze závodu.[14] 

Franco hranice 

Prodávající je povinen dodat zboží na určené místo, kterým je v tomto případě hranice 

a nese riziko a veškeré náklady spojené s dodáním zboží do ujednaného místa určení. Jsou zde 

dvě možnosti, kdy prodávající uhradí nebo neuhradí clo.[14] 
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Franco bok lodi 

Prodávající splní svou povinnost v okamžiku přechodu zboží přes zábradlí lodi 

v ujednaném přístavu nalodění. Kupující nese od tohoto okamžiku všechny náklady 

a nebezpečí. Prodávající musí odbavit zboží pro vývoz.[14] 

 

3.3.2 Nepřímé odbytové náklady 
Kromě přímých odbytových nákladů existují i odbytové náklady nepřímé, které nelze 

přiřadit k určité kalkulační jednici. 

Při stanovení nepřímých odbytových nákladů se vychází z účetní skutečnosti (např. 

za posledních 10 měsíců), která se upraví o očekávané vlivy v plánu proti této výchozí 

základně. Zjišťují se za odpovědné středisko. 

Patří mezi ně například náklady na: 

• pojištění přepravy výrobků 

• pojištění skladů 

• odbytová režie (např. mzdy pracovníků obchodního úseku, cestovné, telefonní 

poplatky, osobní auta) 

• nájemné skladových prostor 

• udržování vlastních skladovacích prostor, odpisy 

• provoz skladu (ochrana objektu, osvětlení, úklid) 

 

3.3.2.1 Pojištění přepravy 
Mezi nepřímé odbytové náklady patří pojištění přepravy zboží, materiálu, zásilek a jiné. 

Samotný přesun zboží z místa odeslání do místa určení realizovaný některou z přeprav 

představuje poměrně rizikovou část obchodní operace. Nahodilá událost vzniklá během 

přepravy může poškodit jak přepravované zboží, tak i dopravní prostředek. Ztráty, které 

vznikají neodvratitelnými, ale i ovlivnitelnými událostmi, mohou být do značné míry 

eliminovány pojištěním.[16] 
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3.3.2.2 Pojištění námořní přepravy 
Existují dvě položky Incoterms, které upravují a upřesňují pojištění námořní dopravy, 

prodávající musí zajistit přepravní smlouvu, aniž by na sebe vzal nebezpečí ztráty nebo 

poškození zboží, nebo dodatečné náklady vzniklé po nalodění a odeslání:[9] 

• Náklady a přepravné (ujednaný přístav určení) – prodávající splní svou povinnost tím, 

že dodá zboží přes zábradlí lodě v přístavu nalodění. Dále však prodávající musí 

zaplatit náklady a přepravné potřebné k přepravě zboží až do ujednaného přístavu 

určení. Ale nebezpečí ztráty nebo poškození zboží, jakož i jakékoliv dodatečné 

náklady vzniklé po dodání zboží na palubu lodi, přechází z prodávajícího 

na kupujícího okamžikem přechodu zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění.[9] 

• Náklady, pojištění a přepravné (ujednaný přístav určení) – prodávající splní svou 

povinnosti dodáním zboží přes zábradlí lodě v přístavu nalodění. Prodávající je však 

též povinen zaplatit náklady a přepravné potřebné k dodání zboží do sjednaného 

přístavu určení a dále je prodávající povinen obstarat a zaplatit námořní pojištění 

kryjící kupujícího proti nebezpečí ztráty a poškození během přepravy.[9] 

• Přeprava a pojištění placeny do (ujednané místo určení) – Prodávající splní svou 

povinnost dodáním zboží dopravci, kterého si sám určil, musí zaplatit přepravné 

za dopravu zboží do ujednaného místa určení a dále je však povinen obstarat a zaplatit 

pojištění kryjící kupujícího proti ztrátě a poškození zboží během přepravy. Z toho 

vyplývá, že nebezpečí a ztráty poškození zboží, jakož i jakékoliv dodatečné náklady, 

vzniklé po dodání zboží dopravci, přechází z prodávajícího na kupujícího předáním 

zboží do péče dopravce.[9] 

 

3.4 Zpřesnění plánování odbytových nákladů 

Zpřesnění procesu plánování odbytových nákladů je možno provést ve dvou oblastech, 

a to v oblasti organizační a v oblasti metodické.  

V praxi často dochází k tomu, že za proces plánování nákladů, včetně odbytových, je 

zodpovědný především útvar Controllingu. Tento útvar pak musí vynakládat velké úsilí, aby 

od jiných odborných útvarů získal potřebné informace k tvorbě těchto plánů, často je i nucen 

se bez těchto informací obejít a vycházet jen z dosažené skutečnosti. 
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Správným řešením, které by vedlo nejen ke zpřesnění, ale i ke zrychlení celého 

plánovacího procesu včetně plánování odbytových nákladů, je organizační a termínové 

zajištění plánovacího procesu. To znamená, že budou příkazem ředitele společnosti nebo 

podnikovou směrnicí definovány útvary a pracovníci odpovědní za předání vyjmenovaných 

informací v určeném termínu útvaru Controllingu. Obdobně jako je v podnicích organizačně 

a termínově zajištěno zpracování účetní závěrky, měl by být řešen i plánovací proces. 

Příklad organizačního a termínového zajištění plánu odbytových nákladů: 

Vedoucí útvaru Prodeje předá do 15 dnů útvaru Controllingu: 

• plánované objemy prodeje podle místa dodání (franco závod, odběratel tuzemsko, 

odběratel Německo apod.) 

• plánované dopravní vzdálenosti dle místa dodání zajišťované smluvními dopravci 

• plánované dopravní vzdálenosti dle místa dodání zajišťované vlastní dopravou 

• plánované objemy prodeje podle požadavků adjustáž 

• plánovanou výši ostatních přímých odbytových nákladů (PON) 

• plánované provozní nepřímé náklady útvaru Prodeje 

• stavy zásob skladu hotových výrobků 

Vedoucí útvaru Nákupu předá do 15 dnů útvaru Controllingu: 

• plánované ceny adjustážního materiálu 

• plánované ceny dopravy výrobků zákazníkům smluvními dopravci (v Kč/km) 

Vedoucí útvaru Doprava předá do 15 dnů útvaru Controllingu: 

• plánované náklady na přepravu plánovaného objemu prodaných výrobků zákazníkům 

zajišťovanou vlastní dopravou 

 

Při plánování odbytových nákladů je rovněž důležité definovat metodiku zpracování 

tohoto plánu. V rámci této metodiky by mělo být řešeno především: 

• rozdělení odbytových nákladů na variabilní a fixní 

• určení výchozí základny pro zpracování plánu (např. skutečnost za 1. - 10. měsíc) 

• definování přepočtu výchozí základny na srovnatelný objem prodeje v případě 

variabilních nákladů a na srovnatelnou délku období v případě fixních nákladů 
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• definování úpravy vypočtené srovnatelné výše variabilních a fixních nákladů 

o konkrétní druhy vlivů (vliv kurzu, vliv ceny, vliv měrné spotřeby, vliv dopravní 

vzdálenosti apod.). 
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4 Závěr 
V jednotlivých teoretických částech této bakalářské práce jsou definovány pojmy jako 

plánování, plánování nákladů, postupy a nástroje nákladového plánování a plánování 

odbytových nákladů. Snahou bylo popsat aspoň některé souvislosti týkajících se podnikových 

nákladů a systému jejich ovlivňování. 

Jeden z cílů práce je definovat a zhodnotit pojem plánování odbytových nákladů – 

manažerskou aktivitu, která patří mezi nejdůležitější funkce managementu a slouží k určení 

způsobu, pravidel a taktiky jak co nejlépe dosáhnout cílů. Jednotlivé fáze plánovacího cyklu 

jsou popsány pomocí obrázku č. 1. Záměrem této části bylo zdůraznit, že kvalitní 

a propracované plánování může velkou mírou ovlivnit výsledky hospodaření podniku. 

Jelikož náklady hrají pro firmu klíčovou roli a v dnešní době se klade důraz 

na snižování nákladů; je dále podrobněji rozebrán postup při plánování nákladů. Tento postup 

určitě není jediný, ale je na něm dobře vysvětlen i způsob plánování nepřímých nákladů. 

Právě rozdělení nákladů na přímé a nepřímé je jeden z problémů. Existence nepřímých 

nákladů a problémy spojené s jejich alokací umožnily vznik jednotlivých alokačních principů. 

Firmy mají stále problémy s rostoucím podílem nepřímých nákladů, proto jsou v dalších 

částech rozebrány metody alokace, jako je například metoda ABC. 

V souvislosti s rostoucí dynamikou a neurčitostí podnikatelského prostředí je důležité 

rozlišovat variabilní a fixní náklady. Firmy by měly znát, jak se jejich náklady mění 

v závislosti na objemu finálních, ale i dílčích výkonů. Informace o závislosti na objemu 

výkonů rozšiřují kvalitu plánování a řízení v celém podnikatelském procesu. Rozdělení 

fixních a variabilních nákladů tvoří základ progresivních postupů a metod využívaných 

při tvorbě systému podnikových plánů a při kalkulování nákladů výkonů. 

Třetí část této práce obsahuje odlišnosti při plánování přímých a nepřímých odbytových 

nákladů, které nebývá u řady firem nejpřesnější. Je zde popsáno rozdělení na přímé a nepřímé 

odbytové náklady, podrobněji rozepsány některé typické náklady jako doprava, adjustace, 

balení a pojištění. Z velké části tyto náklady ovlivňuje doprava, a to hlavně jaký způsob 

dopravy se používá a vzdálenost dopravy. 

Poslední část je zaměřena na možnosti zpřesnění odbytových nákladů ve výrobních 

podnicích. Jsou zde navrženy možnosti organizačního a metodického zajištění zpracování 

plánu odbytových nákladů, které by měly nejen zpřesnit, ale i zrychlit celý plánovací proces. 
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V této části jsou také uvedeny příklady informací o plánovaných přímých a nepřímých 

odbytových nákladech, jak zjišťovat potřebné informace k tvorbě těchto plánů a možnosti 

odkud tyto informace získávat. Dále je zde návrh řešení v podobě organizačního a 

termínového zajištění plánovacího procesu, které by také mohlo vést ke zpřesnění a zrychlení. 

Důležitým bodem, který je zde rozebrán, je definování metodiky, v jejímž rámci by se měly 

řešit záležitosti týkající se rozdělení odbytových nákladů na variabilní a fixní a dále určování 

základny pro zpracování plánu. Důležité jsou i úpravy vyplývající z kurzových, cenových a 

jiných vlivů. Odbytové náklady ovlivňují celkovou prodejní cenu, což je jeden z  důvodů, 

proč je třeba zpřesnění jejich plánování věnovat pozornost. 
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	Abstract
	The subject of the bachelor thesis “The Planning Distribution Cost“ is the definition and the evaluation current methods of the planning distribution cost and presentation differences when planning direct and indirect distribution cost and asses the possibility of more accurate planning distribution cost. The first part focuses on general planning and budgeting, cost allocation of fixed and variable, direct and indirect. The second part discusses the characteristics of the planning distribution cost, the division of costs into direct and indirect, and these differences in planning. The last part is focused on the possibility of more accurate distribution cost.
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	1 Úvod
	Bakalářská práce je na téma plánování odbytových nákladů. Základním cílem této práce je představit v jejich  jednotlivých částech obecné definování a zhodnocení současných metod plánování odbytových nákladů, odlišnosti při plánování přímých a nepřímých odbytových nákladů a možnosti zpřesnění plánování odbytových nákladů ve výrobních podnicích. 
	V prvních deseti letech po roce 1989 se bohužel oblast plánování dostala poněkud do pozadí a až v posledních letech nastává doba, kdy se firmy vrací k jednomu z nejdůležitějších aspektů ve správném ekonomickém řízení firmy. Proto je začátek práce věnován obecným zásadám a metodice plánování.
	Navazující část je věnována plánování nákladů. Všechna ekonomická rozhodnutí spočívají ve srovnání přínosů určitého alternativního rozhodnutí a prostředků na něj vynaložených. Pro tyto prostředky používáme termín náklady. Náklady jsou součástí téměř veškerých činností, které probíhají v ekonomickém prostředí. Plánování nákladů v dnešním prostředí vyžaduje určité nástroje a postupy. Tyto nástroje mají usnadňovat manažerům poznání nákladů organizace. Postupy a metody, které se v posledních letech objevily, posouvají celé nákladové plánování dopředu a dramaticky mění jeho tvář. Samotnou příčinou toho, že organizace musí tlačit své náklady dolů a hledat nástroje, které jim pomohou dosáhnout efektivnějšího vykonávání svých činností je rostoucí konkurence. Moderní metody plánování nákladů vznikaly díky bouřlivému rozvoji informačních technologií, které umožňují a podmiňují tvorbu manažerských nástrojů. Dnes si lze těžko představit proces plánování v době, kdy neexistovaly počítače a dostupné softwarové nástroje.
	Díky jednoduchým postupům plánování nákladů zůstávají často skryty nepřímé náklady. Neschopnost si poradit s nepřímými náklady je vyvolána nejasností vztahů mezi těmito náklady a podnikovými výkony. U nepřímých nákladů nejsou manažeři schopni popsat dopad jejich změn na výkony nebo popsat změnu jejich výše při změně objemu výkonů. Při použití tradičních postupů a systémů plánování nákladů zůstávají tyto vazby skryty. Ve světovém podnikatelském prostředí jsou změny, které mají vliv na struktury činností, ale také na strukturu nákladů. Nepřímé náklady v uplynulých desetiletích dramaticky narůstaly na úkor nákladů přímých. Z tohoto důvodu je navazující část této bakalářské práce věnována problematice přiřazování nákladů.
	Třetí kapitola je zaměřena na odbytové náklady, které jsou součástí kalkulačního vzorce. Konkrétně se zabývá současným plánováním odbytových nákladů, rozdílným plánováním přímých a nepřímých odbytových nákladů a jejich příklady. Konec této práce je zaměřen na zpřesnění plánování odbytových nákladů. Právě plánování těchto nákladů není v řadě firem nejpřesnější. Proto věnování zvýšené pozornosti těmto nákladům by mělo vést ke zpřesnění jejich plánování. 
	2 Co je to plánování?
	Proces plánování lze definovat různými způsoby, ale obsah je vždy stejný:
	Podle H. Žůrkové plánování, rozpočet a následná kontrola patří mezi nejdůležitější funkce managementu, plánování by mělo identifikovat, co se stane v budoucnu, nastanou-li určité skutečnosti, abychom byli schopni čelit možným překvapením a změnám podmínek. Plánování můžeme považovat za projektování budoucích důsledků současných rozhodnutí.[10]
	Podle M. Synka představuje plánování manažerskou aktivitu zaměřenou na budoucí vývoj organizace, určující čeho a jak má být dosaženo; určení toho, co se má stát, nikoli reakce na to, co se stalo. Plánování plní svoji roli především na úrovni taktického a operativního řízení. K tomu, aby mohlo podnikové řízení realizovat své cíle a strategie k jejich dosažení, potřebuje podrobnější a krátkodobější plánování realizace tohoto procesu. Proto je nezbytné zavést integrovaný systém řízení, jehož základem je strategie podniku, od níž jsou systémově a dynamicky odvozovány plány krátkodobější, taktické a operativní.[6]
	Plánování je činnost, směřující k určení způsobu, pravidel, taktiky použitých při realizaci strategie, jakož i určení disponibilních zdrojů, představujících určitá omezení.[6]
	2.1 Podstata plánování

	Úloha podnikového plánování vyplývá z nutnosti podniku starat se o svoji budoucnost, což ve svém důsledku zahrnuje řadu činností, jako je např. určení výrobků a trhů, které zajistí podniku splnění dlouhodobých cílů, odhad úrovně poptávky na těchto trzích za určitých cenových podmínek, všeobecné makroekonomické faktory, vývoj konkurence i technologie, ale i odhad nákladů, cen surovin atp.[6]
	Plánování je východiskem pro všechny manažerské funkce. Plán poskytuje racionální přístup k dosažení předem zvolených cílů. Plánování staví mosty mezi tím, kde jsme, a tím, kam chceme jít.[6]
	Jako každá činnost, a to nejen ekonomická, i plánování je závislé na dobré a důsledné primární analýze. Plánování, jako mnoho dalších ekonomických činností, prochází několika stádii vývoje, kdy každé stádium je specifické a hraje v celém procesu nezanedbatelnou roli. Odborná literatura neuvádí a ani není přesně stanoveno, kolik fází by měl proces plánování obsahovat a vše je závislé na mnoha faktorech, jako je kupříkladu velikost podniku či odvětví. Jednotlivé fáze plánovacího cyklu jsou znázorněny v obrázku č. 1. [10]
	Obrázek č. 1 Jednotlivé fáze plánovacího cyklu [10]
	U jednotlivých fází je třeba postupně odpovědět na zásadní otázky a na základě odpovědí postupně vytvářet plán samotný. Primární přípravná fáze je analýza, a pak se jen postupuje ve směru hodinových ručiček od šipky a prochází se pořadím jednotlivých fází následovně:
	1. Stanovení cílů a návrh řešení – otázka: Čeho bychom měli dosáhnout?
	2. Tvorba plánů – otázka: Jak nejlépe a nejefektivněji dosáhnout cíle?
	3. Monitorování plánů a rozpočtů – otázka: Jak si vedeme? Jak na tom skutečně jsme?
	4. Výsledek – otázka: Kde, proč a s jakým výsledkem jsme skončili?
	Plány musí reagovat na změny okolí i podmínek, které ovlivňují procesy v podniku. Proto každý manažerský nástroj spojený s plánováním musí pracovat s hodnotami plánovanými a skutečnými, ale i s hodnotami zpřesněného plánu. Odchylky se pak zjišťují a analyzují jak vůči původním hodnotám plánu, tak vůči aktuální hodnotě zpřesněného plánu, respektive rozpočtu.[10]
	2.2 Zásady plánování

	Proces plánování se velmi liší v závislosti na velikosti a struktuře firmy, vyspělosti firmy, oboru podnikání, ekonomickém prostředí atd. Proto dříve než se přistoupí k vlastnímu plánování, musí být jasné, co má být plánováno, jaké výstupy se vyžadují a kde má být těžiště plánu. Je nutné definovat dimenze plánování s ohledem na časový horizont, obsah, hloubku a šířku plánování.[10]
	Každý plán by měl splňovat určité klíčové zásady:
	Plán by měl být tzv. SMART (z anglického originálu), dá se přeložit jako „CHYTRÝ“.
	Samotný název v sobě ukrývá 5 dalších samostatných slov, kterými je možno vystihnout vlastnosti, jež by každý plán měl mít:
	Specific
	Plán musí být určitý, konkrétní. Musí obsahovat požadované výstupy ve formě, kvalitě, míře podrobnosti, vypovídací schopnosti a úplnosti odpovídající požadavkům vedení, popř. majitelů firmy.
	Measurable
	Plán musí být měřitelný, tzn. vyjádřený v měřitelných jednotkách (nejčastěji finančně). Zároveň musí být porovnatelný se skutečnými hodnotami současného období, ale i období minulých, aby byla zachována srovnatelnost trendů v čase a vypovídací schopnost.
	Attainable
	Plán musí být dosažitelný a motivující. Výsledek plánování je měřítkem úspěchu plánovaného období. Jde o to, aby se každý zaměstnanec firmy ztotožnil s cílovými hodnotami plánu a plán byl pro něj dosažitelný a motivující.
	Realistic
	Plán musí být reálný, tzn. v souladu se současným postavením firmy na trhu, musí reagovat na sílu a záměry konkurence, odpovídat okolnímu ekonomickému, politickému, technologickému, legislativnímu, sociálnímu a jinému prostředí.
	Tangible
	Plán musí být materiální, hmotný v tom slova smyslu, že je odrazem konkrétních hmatatelných akcí a kroků v oblasti vývoje, nákupu, výroby, obchodu, marketingu a jiných rozhodujících činností.[10]
	2.3 Plánování nákladů

	Výchozími plány pro plán nákladů jsou plán prodeje a na něj navazující plán výroby. Plán prodeje často vychází - zejména v případech delšího výrobního cyklu - z již uzavřených zakázek. V některých oblastech podnikání je i výsledkem analýzy trhu, a vychází tedy z předpokládaného zájmu zákazníků, který není konkretizován jejich objednávkami. Při transformaci plánu prodeje na plán výroby je třeba vzít v úvahu zejména délku výrobního cyklu, čas potřebný k dodání hotových výrobků zákazníkovi a další faktory, jejichž informační zajištění je podkladem pro konkretizaci délky časového předstihu výroby před prodejem.[2]
	Ve většině našich podniků je plánování nákladů součástí finančního plánování. Jeho další součástí je plánování aktiv a pasiv, plánování výnosů a zisku a plánování peněžních příjmů a výdajů.[5]
	Plán výkonů, nákladů a tvorby zisku je vlastně plánovaná výsledovka podniku. Výpočty jeho položek navazují na ostatní části plánu podniku; například provozní výnosy na plán odbytu, mzdy na plán mezd apod. Plán má dvě základní části: výnosy a náklady. Cílem plánování nákladů je dosáhnout jejich snížení. Proto plánování nákladů není jen pasivním odrazem skutečnosti, ale aktivně na ni působí tak, že vytváří tlak na snižování nákladů ve všech oblastech podnikové činnosti.[5]
	Náklady můžeme plánovat v podstatě pomocí dvou skupin plánovacích metod – metod globálních a podrobných. Globální metody vycházejí ze základních vztahů v ekonomice podniku, které zachycují různými modely. Podrobné metody vycházejí z detailních plánovacích podkladů, jako jsou operativní plán výroby, normy spotřeby, limity apod. Typickými představiteli těchto metod jsou rozpočty a kalkulace.[5]
	2.3.1 Postup při plánování nákladů

	V první fázi (při sestavování návrhu plánu) se nejprve vypracují rozpočty hospodářských středisek pomocné a obslužné výroby, potom hospodářských středisek hlavní výroby (spotřebovávají výkony hospodářských středisek pomocné a obslužné výroby) a režijních hospodářských středisek. Zjištěné rozpočtované náklady v členění na přímé a režijní se transformují do položek prvotních nákladových druhů, ve kterých je sestavován plán výnosů, nákladů a zisku.[5]
	Ve druhé fázi, tj. po vypracování podnikového plánu a jeho schválení vedením podniku, nastává obrácený proces – transformace ve střediscích prvotních nákladových druhů do nákladů jednicových a režijních a doplnění prvotních nákladů o náklady druhotné. Obě fáze plánování nákladů se prolínají, probíhají i několikrát po sobě, tak jak se hledají další rezervy snižování nákladů.[5]
	Rozdílný charakter jednicových a režijních nákladů vyvolává i rozdílný způsob jejich plánování. Při plánování (rozpočtování) jednicových nákladů se vychází z plánovaného objemu a struktury výkonů (výrobků, polotovarů, služeb), norem spotřeby výrobních činitelů a jejich cen a tarifů. V praxi lze jednicové náklady rozpočtovat dvěma způsoby:[5]
	 při prvním způsobu se za hospodářské středisko odpovědné za úroveň jednicových nákladů považuje útvar technické přípravy výroby; proto se jednicové náklady rozpočtují v útvarech předvýrobních etap a ve výrobních střediscích se rozpočtují jen režijní náklady;
	 při druhém způsobu se jednicové náklady rozpočtují ve výrobních střediscích a v útvarech technické přípravy výroby, pokud vůbec existují jako samostatná hospodářská střediska, se rozpočtují pouze režijní náklady[5]
	Plánování režijních nákladů je složitější. Pokud to jde, použijí se technicky zdůvodněné normy nebo ukazatele spotřeby. Tak např. odpisy stanovíme podle počtu strojů v hospodářském středisku a platných odpisových norem, spotřebu elektrické energie pro pohon strojů podle příkonu instalovaných strojů, plánovaného časového fondu strojů, tarifu a sazby za 1kWh atd. Většinou však vystačíme s globálnějšími způsoby výpočtu, při kterých vycházíme ze zkušeností z minulých let, se znalostí nákladových funkcí stanovených regresní a korelační analýzou. V nich používáme jako nezávisle proměnnou (vztahovou veličinu) nejen objem výroby, ale i jiné veličiny, např. počet strojních hodin, množství spotřebovaných surovin, velikost mezd. Pro dílčí režijní položky často používáme různé veličiny. Používá se i tzv. variátorů, což jsou čísla udávající, o kolik procent se zvýší náklady, zvýší-li se výkon nebo jiná vztahová veličina o 1 %. Vypočtou se jako podíl variabilních nákladů na celkových nákladech příslušné režijní položky nebo celkových režijních nákladech. Z jejich konstrukce je jasné, že mohou dosahovat hodnot v intervalu od nuly (všechny náklady jsou fixní) do 1 (všechny náklady jsou variabilní). Variátorů se úspěšně používá pro normování nákladů.[5]
	V plánování a kontrole nákladů se v praxi používá tzv. metoda standardních (normovaných) nákladů. Vychází z toho, že každá standardní nákladová položka vzniká jako součin naturální normy spotřeby výrobního činitele (standardního množství spotřeby materiálu, práce) a předem stanovených, tj. standardních nákladů za jednotku (např. ceny za 1 kg surovin, nákladů na 1 normohodinu) při plánovaném objemu výkonů (výrobků, činností):
	standardní náklady kalkulační položky = standardní množství (standardní spotřeba na jednotku výroby) x standardní náklady (standardní cena) [5]
	Standardní náklady se používají v kalkulacích a v rozpočtech středisek. Umožňují odhady budoucích nákladů, stanovení nabídkové ceny pro zákazníka, určení hodnoty rozpracované výroby a hotových výrobků a – což je hlavní – měřit výkonnost středisek zjišťováním odchylek (úspory nebo překročení) skutečných nákladů od nákladů standardních. Odchylka od standardu (normy) vzniká lepším nebo horším využitím podmínek, za kterých byly standardy stanoveny. Svědčí o lepší nebo horší práci střediska odpovědného za jejich vznik. Zjištěné odchylky se proto člení podle různých hledisek, např. podle příčiny vzniku se odchylky u jednicových nákladů člení na nákladové (cenové) a množstevní (kvantitativní) odchylky, u režijních nákladů na spotřební a objemové. Důležité je zjištění vzniku odchylek podle místa vzniku a podle odpovědnosti (podle jednotlivých středisek). Každou odchylku od standardu (normy) je nutné dokumentovat, zjistit její příčinu, místo vzniku (to se může lišit od místa, které je za určité náklady odpovědné), odměnit nebo naopak postihnout středisko, které odchylku způsobilo, a učinit opatření, aby se překročení standardních nákladů neopakovalo. [5]
	Hlavním nástrojem řízení nákladů na jednotlivé výrobky jsou kalkulace výrobků. K jejich sestavení je nezbytná znalost jednicových a režijních nákladů. Hlavní nástrojem řízení režijních nákladů je rozpočet, hlavním nástrojem řízení jednicových nákladů jsou kalkulace, normy a standardy.[5]
	2.3.2 Variabilní a fixní náklady

	Podle J. Fibírové, L. Šoljákové a J. Wagnera jsou variabilní náklady vynakládány v závislosti na objemu výkonů. Nejtypičtější položkou bývá spotřeba základního materiálu výrobku, mzdové náklady výkonných pracovníků, náklady na dopravu, spotřeba energie na pohon výrobního zařízení atd. Jejich celková výše je ovlivněna objemem a strukturou výkonů.[1]
	Fixní náklady zajišťují podmínky pro činnost v určitém rozsahu, nazývají se proto potenciální. Jsou vždy jednorázově vynakládané na určité časové období. Rozsah činnosti (objem výkonů), který je možné s fixními náklady vytvořit je limitován jejich kapacitou.[1]
	 Fixní náklady zahrnují celou řadu nákladů, které je z hlediska praktického řízení vhodné dále rozdělit na:
	 fixní náklady, které jsou vyvolané způsobem zajištění činnosti – náklady na obsluhu a řízení (fixní mzdové náklady řídících a administrativních pracovníků, energie na osvětlení a zateplení výrobních prostor). Tyto náklady jsou sice fixní, neznamená to však, že jejich výše je neměnná. Skutečný vývoj těchto nákladů závisí na různých faktorech, ovlivnitelných nebo i neovlivnitelných podnikem.
	 fixní náklady, které nejsou bezprostředně vyvolány vlastním vytvořením výkonu, ale o jejich vynaložení rozhoduje vedení podniku. Příkladem jsou náklady na reklamu a propagaci, náklady na výzkum a vývoj, vzdělávání, část správních nákladů. Tyto náklady mají opakovaný či jednorázový charakter, jejich výši je možné v daném období zásadně ovlivnit, dokonce zabránit jejich vzniku.
	 fixní náklady, které jsou pravidelně a opakovaně vynakládány v konstantní výši (například časové odpisy a splátky nájemného). Představují náklady, které vyplývají z užívání aktiv, jejich základní vlastností je konstantní výše a velmi obtížná ovlivnitelnost. Omezit tyto náklady podnik může tím, že daná aktiva prodá či vrátí. Zároveň se však vzdá práva na jejich užívání. Pokud se uvedená aktiva používají ve výrobním procesu, mohou se tyto náklady blížit první skupině fixních nákladů; jestliže se tato aktiva využívají při správě a řízení podniku, mohou mít charakter spíše nákladů druhého typu. Důvodem pro jejich samostatné vyčlenění je právě omezená možnost jejich řízení na operativní a taktické úrovni.[1]
	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 odděleně 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.[1]
	Stanovit, zda daný náklad je variabilní či fixní, je v řadě případů velmi obtížné. Vhodnou pomůckou pro správné rozpoznání fixních a variabilních nákladů může být zodpovězení následujících otázek:
	 Jedná se o náklady opakovaně vkládané s měnícím se množstvím výkonů, či o náklady potenciální?
	 Jedná se o náklady vyvolané výkonem, či časem?[1]
	Za variabilní náklady se považují náklady, které jsou spojeny pouze s uskutečněním jediného výkonu nebo dávky výkonů. Tyto náklady jsou spotřebovány každým výkonem, pro uskutečnění dalšího výkonu (dávky) je třeba tyto náklady opakovaně vynaložit. Jejich prospěch je vytvořením výkonu (dávky) vyčerpán.[1] 
	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. Řadu nákladů je však třeba opakovaně vynakládat po uskutečnění určitého objemu výkonů (dávky).[1]
	Naopak fixní náklady zajišťují podmínky pro tvorbu výkonů, lze s nimi vytvořit v rámci jejich kapacity libovolné množství výkonů. Tyto náklady zpravidla souvisí s určitým časovým obdobím, vynakládají se v pravidelných časových intervalech bez ohledu na provedený objem výkonů. Jednotlivé položky fixních nákladů zajišťují kapacitu činnosti pro rozdílně dlouhá časová období. Některé fixní nákladové položky jsou opakovaně spotřebovávány v měsíčním intervalu. Jiné fixní náklady jsou vázány např. k ročnímu období (pojištění).[1]
	Pro rozlišení fixních a variabilních nákladů v manažerském účetnictví je nejdůležitější, jakým způsobem (jakými nástroji a v souladu s jakými kritérii) se podnik rozhodne náklady řídit. Pokud je předem stanovená výše nákladů vztažena ke konkrétně vymezené naturální jednotce výkonu (spotřeba na 1 kus výrobku) nebo skupině výkonů – dávce (náklady na údržbu po vyrobení 10 000 ks výrobků), pak jsou řízeny jako variabilní. Výše nákladů na jednotku se stanoví:
	 v případě jednicových nákladů pomocí normy spotřeby a jejího ocenění;
	 v případě režijních nákladů podle normativů, zkušeností minulosti či nákladů obdobných činností.[1]
	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.[1]
	Přitom otázka, zda budou náklady řízeny jako fixní či variabilní, závisí na mnoha faktorech, k nimž patří zejména zajištění optimálního a hospodárného průběhů činnosti.[1]
	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.[1]
	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.[1]
	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. I lineární časové odpisy dlouhodobých aktiv v delším časovém horizontu jsou variabilní, neboť objem a struktura aktiv se musí přizpůsobovat dlouhodobému vývoji objemu struktury činnosti.[1]
	2.3.3 Přímé a nepřímé náklady

	Z hlediska příčinných vazeb nákladů k výkonu, který je objemově, druhově a jakostně přesně specifikován (k tzv. kalkulační jednici), a z hlediska praktických početně technických možností, jak přiřadit náklady konkrétnímu výkonu, lze opět rozlišit dvě základní skupiny nákladů:
	 tzv. přímé náklady, které bezprostředně souvisejí s konkrétním druhem výkonu;
	 nepřímé náklady, které se nevážou k jednomu druhu výkonu a zajišťují průběh podnikatelského procesu podniku v širších souvislostech.[2]
	Je zřejmé, že do první skupiny patří téměř veškeré jednicové náklady (výjimku z tohoto pravidla představují jednicové náklady v tzv. sdružených výrobách). Ty jsou vyvolány nejen konkrétním druhem výkonu, ale přímo jeho jednotkou. Kromě jednicových nákladů se pak výkonu přímo přiřazují i náklady, které se vynakládají v souvislosti s prováděním pouze tohoto druhu výkonu a jejichž podíl na jednici tohoto druhu lze tedy zjisti pomocí prostého dělení. Příkladem takového nákladu může být náklad na výzkum, vývoj a technickou přípravu výroby konkrétního výrobku, odpis časové licence na výrobu a prodej výrobku nebo náklad na jeho reklamu.[2]
	Většina režijních nákladů (kromě těch, které souvisejí s konkrétním druhem výkonu) je však zpravidla společná více druhům výkonů. Tyto náklady se pak přičítají nepřímo pomocí zvolených veličin.[2]
	2.3.3.1 Alokace nepřímých nákladů

	Alokace nepřímých nákladů je jedním z klíčových problémů kalkulace a představuje přiřazení nepřímých nákladů jednotlivým objektům alokace (výkonům).[7] 
	Prvním krokem alokace je rozdělení nepřímých nákladů do skupin, podle faktorů a veličin, které vyvolávají jejich vznik. Zjednodušeně mohou být tyto skupiny totožné s útvary podniku (Výroba, Prodej, Správa, Informační technologie, Marketing…). Značná různorodost nákladů jednotlivých útvarů a požadavky na přesnější přiřazení nákladů však pro účely alokace často vyžadují podrobnější skupiny. Například nepřímé náklady na výrobu se mohou podrobněji členit na náklady závislé na počtu strojových hodin, náklady závislé na počtu hodin jednicové lidské práce, náklady související se změnami výrobních dávek, náklady spojené s kontrolou kvality.[7]
	Důležitou otázkou při alokaci nákladů je volba klíče (většinou označovaná jako rozvrhová základna), na jehož základě se náklady přiřazují. Volba rozvrhové základny by měla vycházet z analýzy příčinného vztahu mezi alokovanými náklady a jejich vztahem k výkonu. Jedná se o princip příčinné souvislosti, podle nějž jsou náklady „přidělovány“ jednotlivým objektům alokace v závislosti na tom, jakou výši nákladů objekt vyvolal. V některých případech, např. u nákladových položek, u kterých neexistuje příčinná souvislost s tvorbou konkrétních výkonů, ale s řízením a fungováním podniku jako celku, se využívá princip únosnosti. Podle tohoto principu se náklady přiřazují v závislosti na tom, kolik nákladů unese výkon v prodejní ceně.[7]
	Jako rozvrhové základny se používají:
	 hodiny práce, které je vhodné použít pro náklady ovlivněné počtem hodiny práce zaměstnanců;
	 strojové hodiny zařízení či jeho části, které je vhodné zvolit pro náklady vyvolané provozem daného zařízení, například odpisy, údržba zařízení, spotřeba mazadel, pohonných látek, energie;
	 množství zpracovaného materiálu, které je vhodné použít pro náklady vyvolané materiálem (zásobovací, skladovací, manipulační činnosti);
	 objem výkonů, pokud se předpokládá, že všechny výkony jsou z hlediska nákladové náročnosti ekvivalentní;
	 počet výrobních dávek, počet dodávek apod. pro náklady vyvolané výrobními dávkami či dodávkami [7]
	Často se využívají místo uvedených naturálních základen peněžní základny – jednicové mzdy, spotřeba materiálů, zboží v peněžním vyjádření, a to zejména z důvodu, že jsou snáze zjistitelné a řeší problém nesouměřitelnosti naturálních měrných jednotek. Je však třeba si uvědomit, že při aplikaci peněžní základny je alokace ovlivněna oceněním (cenou materiálu, zboží, mzdovým tarifem), které mají slabý příčinný vztah k vývoji nepřímých nákladů, podléhají častým změnám, které nemají vazbu na změnu ve skutečné spotřebě ekonomických zdrojů a tím omezují porovnatelnost procenta přirážek nepřímých nákladů v jednotlivých obdobích.[7]
	Samotná alokace nákladů probíhá matematicky buď přes výpočet tzv. režijní přirážky, sazby na jednotku rozvrhové základny, nebo poměrovým počtem.[7]
	Sazba (přirážka) nepřímých nákladů se zjistí:
	𝑆𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑛𝑒𝑝ří𝑚ý𝑐ℎ 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů=𝑛𝑒𝑝ří𝑚é 𝑟𝑒ž𝑖𝑗𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦𝑟𝑜𝑧𝑣𝑟ℎ𝑜𝑣á 𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑎
	Na základě poměrového počtu se přiřazují společné náklady výkonům na základě jejich vztahu k tzv. přepočtené jednici, která vyjadřuje rozdílnou nákladovou náročnost konkrétních výkonů na společné nepřímé náklady.[7]
	Alokování režijních nákladů jednotlivým prováděným aktivitám je podstatou ABC kalkulace. Prostřednictvím těchto aktivit jsou pak přiřazovány jednotlivým nákladovým objektům. Postup při aplikaci kalkulace ABC se skládá z následujících kroků:
	1. V prvním kroku je vynaložený ekonomický zdroj, v tomto případě nepřímý náklad, přiřazen k jednotlivým definovaným aktivitám; přiřazení se provádí na základě vztahové veličiny nákladů, která vymezuje způsob přepočtu nákladů z účetní evidence na jednotlivé definované aktivity.
	2. Ve druhém kroku se zjistí celkové náklady na jednotlivé aktivity, vymezí se vztahová veličina aktivity, resp. nákladový nositel a stanoví se náklady na jednotku aktivity.
	3. Ve třetím kroku se určí náklady na předmět alokace, tj. nákladový objekt (výkon, službu, zákazníka) na základě nákladů na jednotku aktivity a objemu těchto jednotek, které jsou objekty alokace spotřebovány.[4]
	2.3.3.2 Vícestupňová alokace nákladů

	V rámci procesu alokace nákladů je třeba brát v úvahu, že náklady jsou v podniku vynakládány v souvislosti se základními třemi typy činností:
	Hlavní činnosti – bezprostředně se podílejí na tvorbě externích výkonů, na jejich vytvoření a realizaci, a to v návaznosti, která je určena konkrétními postupy, technologií a organizací činnosti, zabezpečují tvorbu a distribuci výkonů od okamžiku jeho převzetí z etapy výzkumu a vývoje, tj. od okamžiku existence nového výkonů v podobě prototypu až do okamžiku prodeje.[7]
	Servisní (podpůrné) činnosti – podpora ostatních činností uvnitř podniku, například informační technologie, opravy a údržba, správa budov, úklid apod. Cílem těchto činností není vytvářet hlavní (externí) výkony, ale vytvářet podmínky pro komplexní zajištění hlavní činnosti. Malé podniky zpravidla nemají vlastní servisní útvary, ale nakupují tyto služby externě.[7]
	Činnosti související se správou a řízením – plní základní manažerské funkce, zajišťují řízení celé firmy. Mezi útvary správy a řízení patří útvary vrcholového vedení společnosti jako celku, dále útvary řízení jeho o stupeň nižších organizačních úrovní (divizí, závodů apod.). Činnosti útvarů správy a řízení nemá zpravidla vztah ke konkrétním výkonům běžného období, představuje společné náklady pro organizační jednotku jako celek, které jsou ve vztahu ke konkrétním výkonům neadresné.[7]
	Strategické činnosti – zajišťují strategický rozvoj podniku – výzkum, vývoj, strategický marketing. Je pro ně charakteristické, že přínos nákladů se projeví až v delším časovém horizontu.[7]
	Samotná alokace nákladů pak probíhá v následující posloupnosti:
	1. Přiřazení prvotních nákladů jednotlivým činnostem (útvarům).
	2. Přerozdělení nákladů servisních činností na hlavní činnosti, činnosti správy a řízení, strategické činnosti, popřípadě mezi servisními činnostmi navzájem.
	3. Přiřazení nákladů hlavních, správních, eventuálně strategických činností výkonu.[7]
	3 Plánování odbytových nákladů
	3.1 Odbytová činnost

	Odbyt představuje soubor pravidel a chování souvisejících s předáním zboží nabízejícím poptávajícímu za požadavku splnění určitých cílů. Pojem jako takový je možno charakterizovat z několika hledisek, a to jako:[8]
	 podnikovou funkci – zajišťující obchodní činnost podniku,
	 proces – cílený tok pohybu zboží,
	 organizační jednotku – místo kam patří specifické odbytové úkoly firmy.
	Odbyt je spojen s celkovou strukturou podniku. Je oblastí, která by měla zhodnotit produkty, které podnik vytváří pro zajištění své existence. Odbyt spojuje (svazuje) s odběrateli objekty, které se díky nákupu staly pro podnik použitelnými tak, aby byly ve výrobě podle požadavků změněny, a to vše podle očekávání (cíle) managementu. Odbyt dává k dispozici svůj potenciál k tomu, aby vyhověl pomocí vyrobeného zboží požadavkům odběratelů. Jde v podstatě o princip, služby, která poskytuje zboží a jeho použití na základě potřeb trhu a vnitřních impulzů (odvádění hotové výroby a požadavky zákazníku).[8]
	Dílčí oblastí činnosti v odbytovém procesu je prodej. Při prodeji se prodávající zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k užívání a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Proto se při uskutečňování prodeje realizují takové činnosti, jako je např.: tvorba strategie a plánování prodeje, příjem zakázek a zakázkové řízení, kontakty se zákazníky, analýza prodeje, fyzická distribuce, řízení hotových výrobků a jejich skladování, balení a adjustace, předání příkazu k fakturaci.[6]
	3.2 Odbytové náklady

	Podle M. Synka odbytové náklady shrnují náklady spojené s odbytovou činností, jako jsou náklady na skladování, propagaci, prodej a expedici výrobku.[5]
	Do odbytových nákladů rovněž patří mzdy dealerů, provize zprostředkovatelů, náklady na obaly apod.[17]
	Plán odbytových nákladů je součástí plánu prodeje, který navazuje na plán marketingu. Odbytové náklady jsou v kalkulacích výrobků součástí odbytové režie, která by měla být dále rozdělena na část variabilní a fixní.
	Odbytové náklady lze rovněž rozdělit na:
	 přímé odbytové náklady – náklady, které lze hospodárně stanovit na kalkulační jednici (v rámci odbytových nákladů lze uvažovat, že se jedná o variabilní náklady)
	 nepřímé odbytové náklady – jedná se o náklady, které se nedají stanovit na kalkulační jednici (především fixní povahy)
	Pokud se při sestavování ročního plánu odbytových nákladů vychází z již dosažené účetní skutečnosti (např. za 1. až 10. měsíc běžného roku), je velkým pomocníkem rozlišování nákladů na variabilní a fixní. V tomto případě lze nejprve data převedená z účetnictví (za výchozí období) upravit o koeficient změny objemu výkonů (prodeje) u variabilních nákladů a o koeficient váhy období u fixních nákladů, tj. o poměr délky plánovaného období (např. 12 měsíců a délky výchozího období (10 měsíců).
	Tímto přepočtem (opravou) dat za výchozí období se vytvoří, přepočtená základna nebo také srovnatelná základna, která je přepočtena na plánovaný objem výkonů (prodeje) a na plánovanou délku období.
	Následně se tato přepočtená základna upravuje o plánované (očekávané) vlivy (vliv cen, vliv měrných spotřeb, vliv oprav, apod.).
	Měsíční plány se sestavují buď přímo, pokud jsou známy měsíční hodnoty (odpisy, mzdy) anebo se vychází z ročního plánu, kdy lze rovněž využít rozlišení nákladů na variabilní a konstantní. V případě variabilních nákladů lze roční plán rozdělit na jednotlivé měsíce v závislosti na objemech výkonů (prodeje) v těchto měsících. V případě výpočtu měsíčních plánů z ročních hodnot je nutno znát i sezónnost jednotlivých nákladů (např. náklady na vytápění skladů v zimních měsících jsou vyšší). 
	Při plánování odbytových nákladů musí být znám objem prodeje a místo prodeje. Místo prodeje je důležité z toho hlediska, že odbytové náklady budou jinak velké pro odběratele pocházejícího z Ostravy a pro odběratele z Jihoafrické republiky. Velkou část těchto nákladů tvoří náklady na dopravu, pokud je po dodavateli požadována. Z toho vyplývá, že čím větší bude vzdálenost dopravy, tím větší budou odbytové náklady a celková prodejní cena. Tyto informace by měly být k dispozici na útvaru prodeje. 
	3.3 Odlišnosti při plánování přímých a nepřímých odbytových nákladů
	3.3.1 Přímé odbytové náklady


	Mezi přímé odbytové náklady patří:
	 náklady na dopravu výrobků k odběrateli (Kč/km, Kč/tkm, Kč/ m3km)
	 náklady nakládky a vykládky (Kč/hod)
	 skladné během přepravy (např. v přístavech, uskladnění v celních skladištích), (Kč/m2, Kč/m3)
	 náklady na balení (Kč/m3, Kč/ks, Kč/paletu apod.)
	 náklady na adjustáž tj. příprava výrobku pro jeho prodej, značení výrobků; označuje se jakost, jak a z čeho byl výrobek vyroben apod. (paleta, svazek)
	3.3.1.1 Adjustace – značení

	Značení může sahat od štítků po komplexní grafické prvky, které jsou součástí balení. Má několik funkcí. Tou základní je identifikace produktu nebo značky. Značení může také udávat úroveň nebo popis produktu – kým byl vyroben, kde a kdy byl vyroben, co obsahuje, jak jej používat a jak jej používat bezpečně. Značení může být prostředkem propagace produktu díky atraktivní grafice.[3]
	3.3.1.2 Balení zboží

	Balení zboží má velký význam. Je důležitým aspektem skladování a manipulace s materiálem a má těsnou návaznost na celkovou skladovou efektivnost a výkonnost. Kvalitní a vhodně zvolené balení může podstatně zvýšit úroveň zákaznického servisu, snížit náklady a zlepšit manipulaci se zbožím. Může mít také příznivý vliv na vytížení skladu a celkovou skladovou produktivitu.[15]
	Balení slouží v podniku dvěma základním oblastem: marketingu a logistice. Z hlediska marketingu slouží jako forma reklamy, svým provedením může napomáhat prodeji a propagaci firmy. Poskytuje zákazníkovi informace důležité pro identifikaci a určení jeho obsahu. Z pohledu logistiky je základní funkcí balení manipulace, ochrana a identifikace zboží během jeho uskladnění a přepravy.[15]
	3.3.1.3 Dopravné

	Nejvýznamnějšími odbytovými náklady jsou náklady na dopravu. Jejich výše je závislá na množství prodaných výrobků, na místě dodání; odkud výrobky vezeme a na jaké místo je dodáváme. Čím větší bude vzdálenost dopravy, tím větší budou odbytové náklady. Na výši odbytových nákladů je závislá i celková cena výrobků. Čím vyšší budou tyto náklady, tím vyšší bude i celková cena a naopak.
	Podle místa dodání rozlišujeme několik způsobů dopravy:
	Franco závod (Ex Works)
	Ve faktuře odběrateli vyúčtujeme cenu za výrobky, dále např. cenu za skladování, adjustaci, provizi a jiné. Do této faktury se ovšem nezahrnují náklady na dopravu, jelikož pojem franco závod znamená, že prodávající předává zboží kupujícímu ve svém závodě nebo na jiném, předem domluveném místě.
	Zboží je nenaložené na dopravní prostředek. Prodávající tedy není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný kupujícím, ani za proclení zboží při vývozu.[14]
	Prodávající má minimální odpovědnost a riziko. Kupující nese všechny náklady a rizika vzniklá převzetím zboží ze závodu.[14]
	Franco hranice
	Prodávající je povinen dodat zboží na určené místo, kterým je v tomto případě hranice a nese riziko a veškeré náklady spojené s dodáním zboží do ujednaného místa určení. Jsou zde dvě možnosti, kdy prodávající uhradí nebo neuhradí clo.[14]
	Franco bok lodi
	Prodávající splní svou povinnost v okamžiku přechodu zboží přes zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění. Kupující nese od tohoto okamžiku všechny náklady a nebezpečí. Prodávající musí odbavit zboží pro vývoz.[14]
	3.3.2 Nepřímé odbytové náklady

	Kromě přímých odbytových nákladů existují i odbytové náklady nepřímé, které nelze přiřadit k určité kalkulační jednici.
	Při stanovení nepřímých odbytových nákladů se vychází z účetní skutečnosti (např. za posledních 10 měsíců), která se upraví o očekávané vlivy v plánu proti této výchozí základně. Zjišťují se za odpovědné středisko.
	Patří mezi ně například náklady na:
	 pojištění přepravy výrobků
	 pojištění skladů
	 odbytová režie (např. mzdy pracovníků obchodního úseku, cestovné, telefonní poplatky, osobní auta)
	 nájemné skladových prostor
	 udržování vlastních skladovacích prostor, odpisy
	 provoz skladu (ochrana objektu, osvětlení, úklid)
	3.3.2.1 Pojištění přepravy

	Mezi nepřímé odbytové náklady patří pojištění přepravy zboží, materiálu, zásilek a jiné. Samotný přesun zboží z místa odeslání do místa určení realizovaný některou z přeprav představuje poměrně rizikovou část obchodní operace. Nahodilá událost vzniklá během přepravy může poškodit jak přepravované zboží, tak i dopravní prostředek. Ztráty, které vznikají neodvratitelnými, ale i ovlivnitelnými událostmi, mohou být do značné míry eliminovány pojištěním.[16]
	3.3.2.2 Pojištění námořní přepravy

	Existují dvě položky Incoterms, které upravují a upřesňují pojištění námořní dopravy, prodávající musí zajistit přepravní smlouvu, aniž by na sebe vzal nebezpečí ztráty nebo poškození zboží, nebo dodatečné náklady vzniklé po nalodění a odeslání:[9]
	 Náklady a přepravné (ujednaný přístav určení) – prodávající splní svou povinnost tím, že dodá zboží přes zábradlí lodě v přístavu nalodění. Dále však prodávající musí zaplatit náklady a přepravné potřebné k přepravě zboží až do ujednaného přístavu určení. Ale nebezpečí ztráty nebo poškození zboží, jakož i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží na palubu lodi, přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem přechodu zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění.[9]
	 Náklady, pojištění a přepravné (ujednaný přístav určení) – prodávající splní svou povinnosti dodáním zboží přes zábradlí lodě v přístavu nalodění. Prodávající je však též povinen zaplatit náklady a přepravné potřebné k dodání zboží do sjednaného přístavu určení a dále je prodávající povinen obstarat a zaplatit námořní pojištění kryjící kupujícího proti nebezpečí ztráty a poškození během přepravy.[9]
	 Přeprava a pojištění placeny do (ujednané místo určení) – Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží dopravci, kterého si sám určil, musí zaplatit přepravné za dopravu zboží do ujednaného místa určení a dále je však povinen obstarat a zaplatit pojištění kryjící kupujícího proti ztrátě a poškození zboží během přepravy. Z toho vyplývá, že nebezpečí a ztráty poškození zboží, jakož i jakékoliv dodatečné náklady, vzniklé po dodání zboží dopravci, přechází z prodávajícího na kupujícího předáním zboží do péče dopravce.[9]
	3.4 Zpřesnění plánování odbytových nákladů

	Zpřesnění procesu plánování odbytových nákladů je možno provést ve dvou oblastech, a to v oblasti organizační a v oblasti metodické. 
	V praxi často dochází k tomu, že za proces plánování nákladů, včetně odbytových, je zodpovědný především útvar Controllingu. Tento útvar pak musí vynakládat velké úsilí, aby od jiných odborných útvarů získal potřebné informace k tvorbě těchto plánů, často je i nucen se bez těchto informací obejít a vycházet jen z dosažené skutečnosti.
	Správným řešením, které by vedlo nejen ke zpřesnění, ale i ke zrychlení celého plánovacího procesu včetně plánování odbytových nákladů, je organizační a termínové zajištění plánovacího procesu. To znamená, že budou příkazem ředitele společnosti nebo podnikovou směrnicí definovány útvary a pracovníci odpovědní za předání vyjmenovaných informací v určeném termínu útvaru Controllingu. Obdobně jako je v podnicích organizačně a termínově zajištěno zpracování účetní závěrky, měl by být řešen i plánovací proces.
	Příklad organizačního a termínového zajištění plánu odbytových nákladů:
	Vedoucí útvaru Prodeje předá do 15 dnů útvaru Controllingu:
	 plánované objemy prodeje podle místa dodání (franco závod, odběratel tuzemsko, odběratel Německo apod.)
	 plánované dopravní vzdálenosti dle místa dodání zajišťované smluvními dopravci
	 plánované dopravní vzdálenosti dle místa dodání zajišťované vlastní dopravou
	 plánované objemy prodeje podle požadavků adjustáž
	 plánovanou výši ostatních přímých odbytových nákladů (PON)
	 plánované provozní nepřímé náklady útvaru Prodeje
	 stavy zásob skladu hotových výrobků
	Vedoucí útvaru Nákupu předá do 15 dnů útvaru Controllingu:
	 plánované ceny adjustážního materiálu
	 plánované ceny dopravy výrobků zákazníkům smluvními dopravci (v Kč/km)
	Vedoucí útvaru Doprava předá do 15 dnů útvaru Controllingu:
	 plánované náklady na přepravu plánovaného objemu prodaných výrobků zákazníkům zajišťovanou vlastní dopravou
	Při plánování odbytových nákladů je rovněž důležité definovat metodiku zpracování tohoto plánu. V rámci této metodiky by mělo být řešeno především:
	 rozdělení odbytových nákladů na variabilní a fixní
	 určení výchozí základny pro zpracování plánu (např. skutečnost za 1. - 10. měsíc)
	 definování přepočtu výchozí základny na srovnatelný objem prodeje v případě variabilních nákladů a na srovnatelnou délku období v případě fixních nákladů
	 definování úpravy vypočtené srovnatelné výše variabilních a fixních nákladů o konkrétní druhy vlivů (vliv kurzu, vliv ceny, vliv měrné spotřeby, vliv dopravní vzdálenosti apod.).
	4 Závěr
	V jednotlivých teoretických částech této bakalářské práce jsou definovány pojmy jako plánování, plánování nákladů, postupy a nástroje nákladového plánování a plánování odbytových nákladů. Snahou bylo popsat aspoň některé souvislosti týkajících se podnikových nákladů a systému jejich ovlivňování.
	Jeden z cílů práce je definovat a zhodnotit pojem plánování odbytových nákladů – manažerskou aktivitu, která patří mezi nejdůležitější funkce managementu a slouží k určení způsobu, pravidel a taktiky jak co nejlépe dosáhnout cílů. Jednotlivé fáze plánovacího cyklu jsou popsány pomocí obrázku č. 1. Záměrem této části bylo zdůraznit, že kvalitní a propracované plánování může velkou mírou ovlivnit výsledky hospodaření podniku.
	Jelikož náklady hrají pro firmu klíčovou roli a v dnešní době se klade důraz na snižování nákladů; je dále podrobněji rozebrán postup při plánování nákladů. Tento postup určitě není jediný, ale je na něm dobře vysvětlen i způsob plánování nepřímých nákladů. Právě rozdělení nákladů na přímé a nepřímé je jeden z problémů. Existence nepřímých nákladů a problémy spojené s jejich alokací umožnily vznik jednotlivých alokačních principů. Firmy mají stále problémy s rostoucím podílem nepřímých nákladů, proto jsou v dalších částech rozebrány metody alokace, jako je například metoda ABC.
	V souvislosti s rostoucí dynamikou a neurčitostí podnikatelského prostředí je důležité rozlišovat variabilní a fixní náklady. Firmy by měly znát, jak se jejich náklady mění v závislosti na objemu finálních, ale i dílčích výkonů. Informace o závislosti na objemu výkonů rozšiřují kvalitu plánování a řízení v celém podnikatelském procesu. Rozdělení fixních a variabilních nákladů tvoří základ progresivních postupů a metod využívaných při tvorbě systému podnikových plánů a při kalkulování nákladů výkonů.
	Třetí část této práce obsahuje odlišnosti při plánování přímých a nepřímých odbytových nákladů, které nebývá u řady firem nejpřesnější. Je zde popsáno rozdělení na přímé a nepřímé odbytové náklady, podrobněji rozepsány některé typické náklady jako doprava, adjustace, balení a pojištění. Z velké části tyto náklady ovlivňuje doprava, a to hlavně jaký způsob dopravy se používá a vzdálenost dopravy.
	Poslední část je zaměřena na možnosti zpřesnění odbytových nákladů ve výrobních podnicích. Jsou zde navrženy možnosti organizačního a metodického zajištění zpracování plánu odbytových nákladů, které by měly nejen zpřesnit, ale i zrychlit celý plánovací proces. V této části jsou také uvedeny příklady informací o plánovaných přímých a nepřímých odbytových nákladech, jak zjišťovat potřebné informace k tvorbě těchto plánů a možnosti odkud tyto informace získávat. Dále je zde návrh řešení v podobě organizačního a termínového zajištění plánovacího procesu, které by také mohlo vést ke zpřesnění a zrychlení. Důležitým bodem, který je zde rozebrán, je definování metodiky, v jejímž rámci by se měly řešit záležitosti týkající se rozdělení odbytových nákladů na variabilní a fixní a dále určování základny pro zpracování plánu. Důležité jsou i úpravy vyplývající z kurzových, cenových a jiných vlivů. Odbytové náklady ovlivňují celkovou prodejní cenu, což je jeden z  důvodů, proč je třeba zpřesnění jejich plánování věnovat pozornost.
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