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Zásady pro vypracování bakalářské práce 
 

I. 

 Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 

během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 

 

II. 

Uspořádání bakalářské práce: 

1. Titulní list 5. Obsah BP 

2. Zásady pro vypracování BP 6. Textová část BP 

3. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 7. Seznam použité literatury 

4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 8. Přílohy 

 

ad 1) Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrží na své oborové katedře.  
 

ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“ následují za titulním listem. 

 

ad 3) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na své 

oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání BP. 

V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 

obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 

nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. 
 

ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 

strany pro obě jazykové verze. 
 

ad 5) Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 

podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 

uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 
 

ad 6) Textová část BP obvykle zahrnuje: 

 Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 

zadáním BP; 

 Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 

vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 

 Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání. 

BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 

BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 

Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 

nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 

Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 

– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 

ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 

jako přílohy (viz ad 8). 

Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 

přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost.   
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použité literatury. 
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ad 7) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze 

světových jazyků. 

Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 
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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce se věnuje tématu sestavování rozpočtů výrobních společností. 

V práci jsou definovány důleţité plány, které navazují na rozpočet. Následovně jsou zde 

uvedeny postupy při sestavování rozpočtů a jejich formy. Další kapitola je zaměřena na 

sestavení rozpočtu pomocí výchozí základny. Bakalářská práce je ukončena posouzením 

moţností zrychlení procesu sestavování rozpočtů ve výrobních podnicích. 

 

Klíčová slova: náklad, plán, rozpočet, systém, výchozí základna, vliv 

 

Abstract 

This bachelor work deals with the problems linked to the composing of budgets of 

manufacturing companies. There are defined important plans related to the budget. There are 

also stated procedures of budget compositions and its forms. Next chapter is focused on the 

budget composing using the initial basis principle. The final part of the work brings the 

outline of possible acceleration of the budget composing process in the manufacturing 

companies. 

 

Key words: cost, plan, budget, system, initial basis, influence      
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ÚVOD 
 

V minulosti se informacím nepřikládala taková váha, jak je tomu dnes. To bylo 

zapříčiněné tím, ţe cíle podniku nebyly stanoveny uvnitř podniku, ale zvnějšku, čili vnitřní 

potřeby podniku byly opomíjeny. Dobře prosperující firma musí mít však splněny tyto vnitřní 

potřeby k tomu, aby mohla fungovat. Musí mít stanovené podnikové cíle, prostředky 

k dosaţení těchto cílů. A právě sestavení plánů a rozpočtů je východiskem pro určení cílů ve 

firmě. 

Řízení podniku se uskutečňuje ve fázích, které vedou k zpracování informací. 

Důleţitou funkci ve firmě mají takové informace, které tvoří ustálený soubor postupů, mezi 

kterými působí vzájemné vazby. Nákladové účetnictví a rozpočetnictví tvoří tedy systém, 

který je součástí manaţerského účetnictví. 

Plány a rozpočty jsou zaměřeny na budoucnost, jsou jakýmsi modelem budoucího 

vývoje podniku a budoucí finanční situace podniku. Tato skutečnost vede k tomu, ţe podnik 

má určitý náhled do budoucnosti. Ještě před zahájením určitých postupů lze díky rozpočtům 

zjistit potencionální vznik problémů, tvoří tedy koordinaci a optimalizaci všech firemních 

aktivit. Tento popis by mohl vyvolat dojem, ţe rozpočty se jeví jen jako pozitivní přínos 

v podniku. Existují, ale také rizika spojené s rozpočetnictvím. Nejjednodušší cestou 

vedoucích pracovníku je nastavit co nejvyšší rozpočet nákladů pro své středisko, i přesto, ţe 

hlavním cílem celého managementu firmy je co nejvýraznější sníţení nákladu a z tohoto 

důvodu i sníţení rozpočtu nákladů určitého střediska. Tento chybný postoj je v rozporu 

s poţadavkem na rozpočty, a sice optimalizovat a zefektivnit firemní proces. 

Mojí snahou v této bakalářské práci bude se dostat prostřednictvím řady výchozích 

podmínek aţ k rozpočtům, nevynechat ţádný podnikový plán, na který navazuje rozpočet. 

Neopomenu ani popis metod pouţívaných při sestavování rozpočtů. Hlavním přínosem mé 

práce bude kapitola „Zrychlení procesu sestavování rozpočtů ve výrobních podnicích“, kde se 

budu snaţit popsat metody jak co nejefektivněji zrychlit sestavení rozpočtů. 
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1. PODSTATA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ 
 

Podstatnými znaky nákladů a výnosů je, ţe představují: 

 uvědomělé vynaloţení sloţek majetku na uskutečnění určité aktivity, přinášející 

očekávaný ekonomický prospěch danému subjektu, 

 obětování sloţek majetku na určitou příleţitost zajištující jejich předpokládané 

zhodnocení, 

 převoditelnost vynaloţených ekonomických zdrojů i získaného prospěchu na 

peníze, vyjadřující směnitelnost zboţí a sluţeb.[10] 

 

1.1 Náklady 

 

Ve finančním účetnictví se náklady vymezují jako úbytek ekonomického prospěchu, 

který se projevuje poklesem aktiv nebo přírůstkem závazků a který v hodnoceném období 

vede ke sníţení vlastního kapitálu. [6] 

Poskytované informace mají svůj význam zejména ve vztahu k moţnostem jejich 

vyuţití. Manaţerské účetnictví udává široké spektrum dat, především podává informace o 

nákladech pro různé účely. 

Náklady jsou rozsáhlou ekonomickou kategorií. Mohou se lišit podle toho: 

 z jakého zdroje jsou pořízeny, 

 jakou funkci plní, 

 jak se mění jejich chování působením různých faktorů. 

Aby se zjednodušila práce s náklady, je vhodné je rozčlenit do skupin, které mají svůj 

význam a vypovídající schopnost. 
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1.1.1 Druhové členění nákladů 

 

V rámci druhového členění rozdělujeme náklady na: 

 náklady vynaloţené na spotřebu materiálu, spotřebu energie či spotřebu ostatních 

neskladovatelných dodávek, 

 náklady na spotřebu sluţeb (opravy a udrţování, cestovné, náklady na 

reprezentaci a ostatní sluţby), 

 osobní náklady, zde patří mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění apod. 

 odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

 finanční náklady jako úroky, prodané cenné papíry a podíly, kurzové ztráty apod. 

 

Důleţitý význam těchto nákladů je v tom, ţe podávají informace o konkrétní výši 

peněţních prostředků vynaloţených na určitou aktivitu. Informují o hospodárnosti a účelnosti 

vynaloţených ekonomických zdrojů. Poskytují rovnováhu mezi aktivitami zajišťujícími 

zdroje a aktivitami, které poskytují hlavní činnost podniku, například je snaha, aby v podniku 

nevznikly nadměrné zásoby, ale také aby bylo zajištěno potřebné mnoţství materiálu na 

výrobu. Druhové členění nákladů je podkladem pro vypracování výkazu zisku a ztrát 

(výsledovku). 

 

1.1.2 Účelové členění nákladů 

 

Strukturalizace tohoto členění probíhá v několika etapách. V první etapě se náklady 

rozdělí do velkých skupin různých výrobních, pomocných a obsluţných činností. Poté se 

podrobněji rozdělí dle jednotlivých operací. 
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 Technologické náklady a náklady na řízení 

 

Náklady technologické jsou takové, které jsou vyvolané technologií určité aktivity či 

operace. Do těchto nákladů se můţe zahrnout například spotřeba konkrétního materiálu ve 

výrobě. Náklady na řízení (zde lze zahrnout i obsluhu) jsou vynaloţeny na zajištění a udrţení 

podmínek u vykonávaných činností, například můţe jít o osvětlení daného provozu, ale také 

plat vedoucího provozu. 

 

Obr. 1 Účelové členění nákladů [3] 

 

Jednicové a režijní náklady 

 

Náklady jednicové nesouvisejí jen s celkovým technologickým procesem, ale i 

s jednotkou dílčího výkonu. Příslušná norma (náklad na dílčí část procesu) se tedy vynásobí 

předem určeným počtem vykonaných dílčích výkonů.  

Do jednicových nákladů patří: 

 jednicový materiál, 

 jednicové mzdy, 

 ostatní jednicové náklady.[4] 

Výše reţijních nákladů souvisí s procesem jako s celkem a je jen ovlivněna rozsahem 

úkonů, které umoţňují průběh technologického procesu. Pomocí limitů a normativů je určen 

jejich nákladový úkol. Jako příkladem těchto nákladů můţe být náklad na vytápění provozu, 

který vychází z harmonogramu topné sezóny a je stanoven normativem. 
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Tyto náklady dělíme na: 

 Zásobovací reţie, která se zabývá nákupem materiálu. 

 Výrobní reţie. 

 Správní reţie – zde patří náklady na mzdy pracovníků, ekonomický úsek. 

 Odbytová reţie – prodej, odbyt, expedice. 

 

Obr. 2 Členění nákladů z hlediska řízení hospodárnosti [3] 

 

1.1.3 Členění nákladů dle odpovědnosti za jejich vznik 

 

Je to vztah k určitému vnitropodnikovému útvaru, ve kterém se uskutečňují činnosti a 

jehoţ pracovníci jsou odpovědní za efektivní vynaloţení a vyhodnocení nákladů. 

 

Odpovědnostní střediska 

 

Důleţitou části členění nákladů ve vztahu k útvarům je rozdělení dle místa vzniku 

nákladů. Odpovědnostní střediska jsou vnitropodnikové útvary, ke kterým se náklady do 

odpovědnosti přiřazují. Odpovědnostní středisko vede k ekonomické struktuře podniku, která 

se váţe na organizační strukturu. Úkolem této struktury je vymezení pravomocí a 

odpovědnosti řídících pracovníků v konkrétní podobě. Pak je úkolem ekonomické struktury 

určit takovou úroveň vnitropodnikových útvarů, u kterých je řízení určeno hodnotovými 

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

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

ziskové, rentabilitní, investiční, výnosové a výdajové. [6]  

 

Druhotné (interní) náklady 

 

Rozdělení nákladů dle odpovědnosti za jejich vznik a místa vzniku je první částí, která 

vede k zajištění informací potřebných k řízení odpovědnostních středisek. Na tuto část je 

nutné navázat i způsobem spojení, který umoţňuje vytvoření vazeb mezi středisky. Nositelem 

těchto vazeb je předávaný výkon. Druhotné náklady jsou takové, které vznikají odebírajícímu 

středisku. 

 

Obr. 3 Členění nákladů z hlediska zdroje, který poskytuje výrobky, práce nebo služby [3] 

 

1.1.4 Kalkulační členění nákladů 

 

Kalkulační členění nákladů je důleţitým nástrojem při rozhodování. Toto rozhodování 

typu „vyrobit či koupit“, „vyrobit takový druh sortimentu či jiný“ vede k posouzení nákladů 

s určitým druhem výkonu. 

 

 Přímé a nepřímé náklady 

 

Náklady přímé jsou takové náklady, které se můţou specificky a exkluzivně vztáhnout 

k nějakému nákladovému objektu (např. výrobku).[8] 
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 Příkladem je realizace přípravy výroby určitého druhu výrobku, ke kterému lze 

přiřadit přímé náklady jako spotřeba určitého materiálu na jednotku výrobku. Tyto náklady 

lze jednoduše vyčíslit současně s příslušným výkonem. 

Nepřímé náklady nelze přiřadit ke konkrétnímu výkonu. Zde jsou pomocí 

matematické metody. Jsou určeny pro více druhů výrobků, čili se pouţijí u širokého 

sortimentu výroby. 

 

Obr. 4 Členění nákladů z hlediska jejich vztahů k výkonům, které jsou předmětem kalkulace [3] 

 

1.1.5 Členění nákladů z hlediska potřeb rozhodování 

 

Toto členění se zaměřuje na zhodnocení budoucích moţností podnikání. Rozhodování 

je zde důleţitým aspektem. 

 

Členění nákladů podle závislosti na objemu výroby 

 

Toto rozdělení nákladů udává informace o moţnostech budoucího vývoje. Příkladem 

můţe být změna velikosti nákladů, kdyţ se změní objem výroby výrobku o 20 %. Náklady 

podle závislosti na objemu výroby můţeme dále rozdělit do dvou skupin na náklady variabilní 

a fixní. 
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Variabilní náklady se v závislosti na objemu výroby mění. Mohou se vloţit do procesu 

jenom v takové výši, která je shodná s daným objemem výkonu a to v čase, ve kterém se 

vklad uskutečnil. Zde můţe jít například o spotřebu daného materiálu, která se v závislosti na 

objemu výroby mění. Kdyţ se mění v závislosti na změně objemu výroby ve stejném rytmu, 

jako objem výroby říká se jim proporcionální náklady, kdyţ se mění rychleji, jsou to 

nadproporcionální a jestliţe pomaleji jsou to podproporcionální náklady. 

Fixní náklady se nemění v závislosti na objemu výroby. Velikost těchto nákladů nelze 

ovlivnit ani sníţením jejich intenzity. Ke sníţení můţe dojít pouze zvratným rozhodnutím, 

například prodejem výrobního zařízení. Mezi výdajem vynaloţeným při pořízení a projevem 

v nákladech existuje vzdálený časový úsek. Důleţitou vlastností fixních nákladu je i to, ţe se 

nemění při vyuţití kapacity. To vede k maximálnímu vyuţití této kapacity. 

Kapacita budov, strojů a ostatních ekonomických zdrojů, které vyvolávají vznik 

fixních nákladů, však není neomezená. Je vţdy spojena s určitým objemem výkonů, které je 

moţno se současným zařízením a počtem pracovníků provést. Pokud objem výkonů převýší 

tuto hranici, je třeba tuto kapacitu rozšířit. Pokud se tedy zkoumá průběh fixních nákladů na 

jednotku výkonů, platí tvrzení o jejich poklesu jen v rámci rozsahu, který odpovídá 

maximálnímu vyuţití původní kapacity. V okamţiku změny fixních nákladů se tento pokles 

zastavuje a dochází ke skoku nejen v jiţ zmíněné absolutní výši, ale přirozeně i v podílu 

nákladů připadajících na jednotku výkonu.[6] 

 

Obr. 5 Členění nákladů z hlediska jejich závisllosti na změnách objemu výkonů [3] 
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1.2 Výnosy 

 

Výnosy podniku zahrnují především: 

 trţby za vlastní výkony (výrobky a sluţby) a zboţí, 

 změny stavu vnitropodnikových zásob, 

 aktivace, 

 různé jiné provozní, 

 finanční výnosy, 

 mimořádné výnosy.[13] 

V souvislosti s účtováním trţeb podniku je třeba zdůraznit, ţe trţba nabíhá jiţ 

v momentě splnění podmínek dodávky výkonu a jejího vyfakturování, tj. v řadě případů 

podstatně dříve neţ jsou fakturované částky odběrateli zaplaceny. Tyto poloţky jsou brány 

v úvahu i pří výpočtu zisku podniku. Při vysokých pohledávkách podniku, coţ je v současné 

době bohuţel běţné, můţe sice podnik vykazovat vysoký zisk, který podléhá zdanění daní 

z příjmů, avšak můţe být platebně neschopný. Do výnosu jsou zahrnovány i změny stavu 

vnitropodnikových zásob. Jde o změny stavu zásob výrobků, polotovarů vlastní výroby a 

nedokončené výroby za dané účetní období, ocenění vlastními náklady na tyto výkony.[1] 
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2. PODNIKOVÉ PLÁNOVÁNÍ A VÝZNAM ROZPOČTU 

NÁKLADŮ A VÝNOSŮ  
 

Plánování je proces, který vede k dosaţení vytyčených cílů. Hromadí a zpracovává 

informace, které jsou důleţité pro naše rozhodování. 

Plány můţeme rozdělit na:  

 strategické, které mají dlouhodobý charakter a většinou je sestavují top manaţeři,  

 taktické, u nichţ se hledají konkrétní cíle, 

 operativní, které mají krátkodobý charakter. 

 

U strategického plánování jde o dlouhodobou aktivitu organizace. Tento plán můţe 

trvat 3 aţ 15 let. Tato doba je ovlivněna předmětem podnikání, jako například těţba surovin a 

hutnictví. Hlavním cílem tohoto plánování je dosáhnout konkurenční výhody. Důleţitá je také 

strategická analýza podniku, která dokáţe odhadnout silné a slabé stránky podniku a tím 

poukázat na konkurenční výhodu. 

Zatímco strategické plánování se zaměřuje na úrovni vrcholového managementu, 

taktické řízení podniku probíhá především na střední úrovni managementu. Při taktickém 

plánování dochází ke konkretizaci strategických cílů a prostředků, zahrnuje uţší okruh 

činností.[11] 

Operativní řízení představuje poslední, nejniţší článek v hierarchii podnikového 

řízení. Jedná se o velmi konkrétní a detailní řízení v krátkém časovém horizontu, např. ve 

čtvrtletí, měsících, dekádách. Úkoly operativního plánování jsou orientovány na řízení 

výnosů, nákladů a zisku, na kalkulace výrobků i vnitropodnikových výkonů, plánování 

poloţek rozvahy apod.[11] 

Dalším důleţitým atributem jsou plánovací technologie. Zabývají se jakým způsobem 

funguje výměna informací mezi jednotlivými úrovněmi v organizaci (vrcholové vedení – 

nadřízení - podřízení). 
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Tyto plánovací technologie můţeme rozdělit na: 

 Plánování „shora“ – Informace se šíří od vrcholového vedení směrem dolů 

k dalším zaměstnancům. 

 Plánování „zdola“ – Opačný způsob, informace se šíří zdola aţ k vrcholovému 

řízení. 

 Plánování protisměrné – Velmi náročná metoda hlavně z časového hlediska. 

Důleţitá je také kontrola. Musí se znát způsoby kontroly, jak často se bude kontrola 

provádět. Hodnocení by mělo probíhat jednou do měsíce. Kontroluje se, zda plán tvoří 

logický celek, zda jednotlivé kroky na sebe navazují a jestli potřebné zdroje jsou schopné 

pokrýt všechny aktivity. Plán musí být reálný a ţivotaschopný. 

 

2.1  Marketingový plán 

 

Plán marketingu stanovuje zásady, podle kterých se dosahuje předpokládaných 

výsledků a metody, jakými se toho docílí. [9] 

Představuje výchozí základnu pro plánování dalších aktivit podniku. Východiskem je 

marketingová analýza, která zkoumá segmenty trhu, konkurenci, prostředí, odhaduje 

poptávku a tím i objemy prodejů.  

Marketingová strategie odpovídá na otázku, jakým způsobem se dostat do vytyčeného 

cíle a co vše se musí pro to udělat. Konkrétní zpracování strategie představuje tzv. 

marketingový mix. Zde se popisují konkrétní výrobky a sluţby, zejména jejich výhody a 

vlastnosti. Také se popisují způsoby  jakými se budou výrobky nabízet. Důleţitým aspektem 

je zde i cena (platební podmínky) a v neposlední řadě také propagace, čili dobře pouţitá 

komunikace se zákazníky, která vede k splnění vytyčených cílů. 

Z marketingového plánu pak vychází především plán prodeje, dále pak výroby. 
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2.2  Plán prodeje 

 

Tento plán navazuje na plán marketingu a obsahuje technické a technologické 

moţnosti výroby v rámci určitého období, ve kterém plán probíhá. Na plán prodeje tedy 

navazuje plán výroby a právě z tohoto důvodu je důleţité, aby plán prodeje byl zpracován 

takovým způsobem, aby odpovídal potřebám plánování výroby z hlediska zajištění 

materiálové a časové bilance výroby. 

Vzhledem k tomu, ţe z informací uvedených v plánu prodeje a výroby se vychází 

rovněţ při výpočtu plánových kalkulací, měla by platit zásada pouţívání jednotného detailu 

výrobků ve všech podnikových plánech, který odpovídá detailu kalkulačních jednic 

v plánových kalkulacích. 

 Součástí plánu prodeje by měly být i odbytové náklady, které zahrnují např. mzdové 

náklady pracovníků prodeje, prodavačů, skladníků. Dále zde patří nájemné či náklady na 

udrţování skladních prostor a na udrţování zásob, ale také náklady spojené s dopravou a 

balením výrobků. 

2.3  Plán výroby 

 

Jak uţ bylo zmíněno v předchozím odstavci, tento plán navazuje na plán prodeje. 

Tento plán zahrnuje plánování objemu a sortimentu, plánování výrobkových skupin, 

jednotlivých výrobků, součásti apod. a zároveň i nároky těchto objemů na výrobní kapacity, 

na strukturu a počet pracovníků, na surovinové zdroje.[11]  

Důleţitou součásti tohoto plánu je výrobní kapacita neboli maximální objem 

produkce. 

Plán výroby obsahuje: 

 plánování výrobního programu, 

 plánování výrobního procesu,  

 plánování zajištění výrobními fondy. 
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2.4  Plán investic 

 

Toto plánování se podrobněji zabývá modernizacemi, rekonstrukcemi. Je to vklad 

prostředků, který se projeví v budoucnu. Tento plán vychází z plánu výroby a z moţností 

finančního plánu. 

Postupuje se následovně. Naleznou se určité moţnosti, které se promítnou 

v investičních projektech, ze kterých se potom vybere a zpracuje nejvhodnější technicko-

ekonomický projekt. 

Investice v podniku můţou být financovány vlastními zdroji a cizími zdroji. 

 

Vlastní zdroje investic 

Zde lze zahrnout vklady společníků, nerozdělený zisk z minulých let, odpisy, výnosy 

z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a zásob. 

Cizí zdroje investic 

Do této skupiny patří investiční úvěry, obligace, krátkodobé a dlouhodobé úvěry, 

rezervy, rizikový kapitál, dotace ze státního či místního rozpočtu, pouţití efektu daňového 

štítu nebo finanční páky. 

 

2.5  Plán odpisů 

 

 Plán odpisů vychází ze současného stavu hmotného a nehmotného majetku a 

jednotlivých jeho odpisových plánů a z plánu investic, tj. z termínů jejich uvedení do provozu 

a z jejich odpisových plánů (způsobu a doby odepisování).   

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se v průběhu své účasti ve výrobním 

procesu opotřebovává a ztrácí své funkční uţitné vlastnosti. Hodnota majetku přechází 

postupně do ceny výrobků a sluţeb, které jsou pomocí něho vyráběny. Toto postupné 

přenášení hodnoty dlouhodobého majetku do výrobků se v hospodářské praxi vyjadřuje 

prostřednictvím odpisů.[13] 



14 

 

  Účetní jednotka sestavuje odpisový plán jako podklad k zjišťování oprávek u 

odepisovatelného majetku v průběhu jeho pouţívání. Organizace si sama zvolí způsob 

odepisování. 

 

2.6  Plán nákupu 

 

Tento plán zabezpečuje důleţité vstupy, které slouţí k zajištění hlavní činnosti 

podniku čili zajištění potřeby materiálu a s tím spojené vztahy s dodavateli. Důleţitou 

součásti plánu nákupu je plán zásob. 

Strukturu materiálových zásob tvoří: 

 suroviny a materiál – látky, které vstupují do výrobku a tvoří jeho podstatu, 

 pomocné látky, 

 provozovací látky – oleje a mazadla, taktéţ zde patří paliva, 

 náhradní díly, 

 obaly slouţící k ochraně daného materiálu, 

 drobný hmotný majetek s cenou niţší neţ 40 000 Kč, 

 zboţí slouţící k dalšímu prodeji. 

Útvar nákupu získává informace o kvalitě materiálu, ceně, dodacích lhůtách atd. to vše 

na základě průzkumu. Hodnotí také dodavatelé a s tím spojenou spolehlivost dodávek. 

Nejjednodušší formou plánu je bilance zásob, kde se porovnávají zdroje a potřeby 

materiálu. 

 

2.7  Personální plán 

 

Personální plánování je úzce spjato s personálním řízením. Hlavní funkcí tohoto 

plánování je uspokojování potřeb z hlediska lidských zdrojů. Jednou z funkcí personálního 

plánování je zabezpečení pracovních míst pro optimální počet pracovníků a jejich průběţný 

rozvoj jak ve kvalifikaci, tak i ve vzdělání. 
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Plánování lidských zdrojů vyjadřuje jeho součinnost s ostatními oblastmi podnikového 

plánování a to především s plánem výroby a s moţnostmi finančního plánu.[11]  

Interní zdroje personálního plánování obsahují: 

 kvalifikační úroveň, 

 vzdělanost pracovníků, 

 věkový průměr pracovníků, 

 pracovní čas 

 hodnocení, motivace a celková spokojenost pracovníků 

 fluktuace pracovníků. 

 

Externí zdroje personálního plánování obsahují: 

 ekonomický růst, 

 změny na trhu práce, 

 změna výše mezd, 

 legislativní změny. 

 

2.8  Rozpočty 

 

Rozpočet se sestavuje na základě podnikových plánů, které byly popsány 

v předchozích kapitolách. 

 

 2.8.1 Základní pojmy 

 

Rozpočetnictví je hlavním nástrojem finančního a vnitropodnikového řízení. Je 

zaměřeno na stanovení budoucích nákladů, výnosů, výsledku hospodaření, příjmů a výdajů, 

které vyplývají z dlouhodobých i krátkodobých cílů podniku, a na kontrolu plnění těchto cílů 

Stanovuje úkoly jak pro celý podnik, tak pro jeho jednotlivé části.[12] 

 Obecně lze říci, ţe systém rozpočtů je důleţitou součásti obsáhlé skupiny 

manaţerského účetnictví a podniku jako celku. 
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 Vymezení rozdílů pojmů „plán“ a „rozpočet“ 

 

V pojmech plán a rozpočet existují určité rozdíly. Zatímco plán je nástroj k stanovení 

cílů, vytyčený ve formě sloţek, které se zabývají věcnou stránkou manaţerského záměru, tak 

rozpočet je nástrojem k stanovení cílů, vytyčený ve formě sloţek, které se zabývají 

hodnotovou stránkou manaţerského záměru.  

 

Základ tvorby a stanovení cílů rozpočtů 

 

Cílové informace musí mít v podniku své místo. Jejich funkcí není stanovení úkolů, 

nýbrţ přezkoumání moţných budoucích komplikací, moţnosti jejich řešení a zaměření na 

takových aspektů, které budou dlouhodobě optimalizovat aktivity firmy. 

Při sestavování rozpočtů jsou důleţité tyto informace: 

 Co je cílem u sestavení rozpočtu? 

 Časový interval našeho plánování. 

 Jaké pravidla dodrţovat při sestavení rozpočtu podniku? 

 Jak vyuţít rozpočet jako předmět komunikace a koordinace? 

 Jaký druh rozpočtu zvolit? 

 Vhodný přístup při kontrole plnění poţadavků. 

 

Funkcí kontroly je porovnání rozdílů mezi skutečně dosaţenou a rozpočtovanou 

sloţkou hodnocených veličin. Je obecně známo, ţe jednodušší kontrola probíhá u 

krátkodobých rozpočtů, s delším časovým horizontem můţe docházet k nepřesnému určení 

odchylek. 
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Předmětem rozpočtu jsou stavové veličiny a tokové veličiny. 

 Stavové veličiny 

 

Uţ samotný název napovídá, ţe jsou to veličiny, které jsou dány určitým stavem 

k danému dni. Změna je vyjádřená přírůstkem nebo úbytkem od počátečního stavu. Tyto 

stavové veličiny jsou např.: 

 Stálá aktiva, 

 Pracovní kapitál, 

 Dlouhodobý vlastní kapitál, 

 Dlouhodobý cizí kapitál, 

 Krátkodobý cizí kapitál.[2]  

Tyto veličiny mají větší význam spíše u rozpočtů sestavených na delší časové období. 

U rozpočtů sestavených na kratší období se pouţívají tzv. tokové veličiny. 

 Tokové veličiny 

 

Tokové veličiny jsou takové, které se mění v průběhu daného období. Neustále se 

vyvíjejí a nenavazují na počáteční stav. 

Jsou to např.: 

 náklady a výnosy, 

 výdaje a příjmy, 

 zisk. [2] 

 

2.8.2 Formy rozpočtů 

 

Celková změna v cílech a obsahu systému plánů a rozpočtů se přirozeně projevuje 

také v šíři typů, kterou lze u rozpočtu volit – zcela v duchu přístupu, ţe různé cíle a 

rozhodovací úlohy nelze uspokojit pouze jedinou formou informace. Přes jejich značnou 

variabilitu je však zřejmé, ţe v aplikaci jednotlivých typů se postupně prosazují určité, dále 

uvedené tendence.[6] 
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 Variantní rozpočty 

 

Jsou to rozpočty, které se pouţijí pro různé varianty budoucího vývoje. U těchto 

rozpočtů se můţou předpokládat odchylky skutečného objemu výroby od plánovaného. Tyto 

rozpočty se projevují spíše jako forma rozpočtování pouze reţijních nákladů a to hlavně 

v souvislosti s vyuţitím kapacity.  Tento prvek se můţe objevit i u jiných typů rozpočtů.  

 

Můţou k tomu vést různé důvody: 

 Obtíţněji předvídatelný průběh podnikání a nejistota vztahující se k objemu a 

sortimentu prodeje. 

 Vývoj závislých veličin lze hodnotit tehdy, pokud známe veličiny nezávislé. 

 Automatizované zpracování dat napomáhá k snadnější technice variantního 

rozpočtování. 

 

Rozpočtování s nulovým základem (Zero Based Budgeting – ZBB) 

 

U této metody rozpočtování není důleţité vycházet z údajů o rozpočtované proměnné 

z minulých období, nýbrţ z přehledu činností, které budou nutnou součástí v budoucím 

období. Jinými slovy řečeno činnost, která se vztahuje k danému rozpočtu jako by byla 

provedena poprvé.  

Veškeré propočty se odvozují od očekávaných budoucích aktivit a očekávaných cen 

na příslušných trzích ekonomických zdrojů, které budou nutné pro zajištění výkonů 

střediska.[4] 

Tento druh rozpočtování nutí odpovědné osoby znovu k vyhodnocení aktivit, bez 

ohledu na to co bylo. Protoţe součásti této metody je ověřování potřebnosti úrovně výkonů a 

aktivit, je tato metoda pouţívaná spíše u firem, jejichţ objem činností se silně mění v čase. 

Značnou pracnost jako hlavní nevýhodu vyvaţuje vyšší informační přínos a propojení 

rozpočetních prací s naturální stránkou rozpočtovaného procesu. [4] 
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 Indexní metoda 

Indexní metoda patří mezi jednoduché a často pouţívané metody. Tato metoda 

rozpočtování vychází ze skutečností minulých let, nebo z rozpočtů těchto období. Upravením 

výchozích dat o procentní podíl se stanoví rozpočet. Tento procentní podíl bere v úvahu jak  

změny v cenách, tak i změny objemu aktivit. Základem je pouţití indexů, které signalizují 

zvýšení či sníţení objemu výkonů v rozpočtovaném období. Tento index se pouţije u 

takových poloţek reţijních nákladů, u kterých lze posoudit závislost na objemu výkonů. 

Můţe se také však pouţít i pro určení úkolu u variabilní reţie, u které nelze posoudit 

závislost na objemu výkonů. V tomto případě se pouţije index pouze na takovou část, u níţ se 

dá předpokládat tato závislost. 

Indexní metoda představuje poměrně rychlý a levný nástroj určení rozpočtů. Její velká 

nevýhoda však spočívá v zakonzervování všech dřívějších nehospodárností a ve značně 

zprostředkované vazbě na věcnou podstatu (příčiny) vzniku reţijních nákladů.[4] 

Limitní rozpočty a indikativní rozpočty 

 

Limitní rozpočty jsou takové, u kterých nesmí být překročen stanovený limit v oblasti 

nákladů či výnosů. Jsou nástrojem, který se můţe pouţít u výdajů na reprezentaci, vzdělání i 

propagaci. 

Při limitování nákladů jde téměř vţdy o horní hranici. Například ekonomický útvar 

podniku můţe pomocí limitů nákladů vést hospodářská střediska k trvalému sniţování 

nákladů. Pracovníci hospodářských středisek pak musí hledat cesty sniţování nákladů a 

navrhnout taková racionalizační opatření, aby stanovený limit nákladů nepřekročili. To se 

týká středisek hlavní a pomocné výroby i ostatních útvarů.[4] 

Indikativní rozpočty jsou takové, jejichţ výše je důleţitá na dosaţení jiné, pro firmu 

významnější veličiny. 

Příkladem takového rozpočtu je vazba nákladů na reklamu na vývoj výnosů z prodeje. 

Indikativní rozpočet tak dává příslušnému manaţerovi moţnost zhodnotit rozhodovací 

problém ve všech jeho souvislostech nákladů a přínosů, a tím eliminovat nebezpečí, ţe např. 

úspora nákladů (kterou by podnik realizoval díky limitnímu rozpočtu) můţe firmu připravit o 

vyšší prospěch.[12] 
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2.8.3  Takticky orientovaný systém podnikových plánů a rozpočtů 

 

Jsou to prvky cílevědomě tvořeného systému s důkladně vymezenou funkcí a 

strukturou, která obsahuje řadu vazeb. U těchto systémů je časový horizont dán obrátkou 

podnikatelského cyklu, ale také například ţivotností produktů pro zákazníka, délkou 

provozního cyklu, dobou ţivotností fixních aktiv. Takticky orientovaný systém se zabývá 

informační podporou rozhodovacích úloh na existující kapacitě. Důleţitým prvkem celého 

systému jsou hodnotové cíle firmy, které jsou níţe popsány. Jsou tvořeny: rozpočtovou 

výsledovkou, rozpočtovou rozvahou a rozpočtem peněţních toků. Tyto tři rozpočty tvoří 

hlavní podnikový rozpočet (Master Budget). 

 

Obr. 6 Systém podnikových rozpočtů (s důrazem na hlavní výdělečnou činnost) [3] 

 

Rozpočtová výsledovka 

 

Představuje ústřední nástroj hlavního podnikového rozpočtu, protoţe peněţně 

vyčísluje očekávaný čistý přínos podnikové činnosti tím, ţe proti sobě staví výnosy a náklady 

podniku.[4] 

 V této oblasti se pouţívá účelové členění nákladů, které je vhodnější pro manaţerské 

rozhodování, neţ pouţití jednotlivých druhů nákladů. Účelové členění nákladů rozpočtové 

výsledovky bývá podobné se strukturou předběţných kalkulací, coţ poukazuje na 

oboustrannou vazbu těchto informačních nástrojů. 
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 Sestavení operativních plánů je východiskem pro sestavení rozpočtové výsledovky. 

Tyto plány navazují na strategické plány, které se do hloubky zabývají činnostmi, jeţ vedou 

k naplnění hlavního strategického cíle firmy. 

 Rozpočtová výsledovka vzniká postupnou agregací všech údajů operativních rozpočtů, 

tedy především: 

 předpokládané spotřeby jednicových nákladů, kterou pro plánovaný objem 

vyčíslují celopodnikový rozpočty jednicových nákladů, 

 spotřeby reţijních nákladů,  

 rozpočtovaných výnosů (trţeb) odvozených od plánu objemu odbytových výkonů 

a jejich předpokládaných prodejních cen.[4] 

 Rozpočetní rozvaha 

 

Je důleţitým nástrojem pro vyváţení zdrojů, které firma pouţije ke své činnosti. V této 

rozvaze se informace nezpracovávají tak dopodrobna, jak tomu je u finančního účetnictví. 

Rozpočtuje se hlavně změna stavu jednotlivých účtů aktiv a pasiv. Zaměřuje se zejména na 

takové skupiny aktiv a pasiv, které vedou ke zjištění pracovního kapitálu a čistého pracovního 

kapitálu. Právě toto zjištění vede ke spojení rozvahy s rozpočtem peněţních toků. 

 U stálých aktiv a dlouhodobého kapitálu jsou však jiţ uvedeny i podrobnější údaje o 

potřebách jejich pořízení, resp. financování, ty vycházejí hlavně ze strategicky orientovaných 

investičních a kapitálových plánů a rozpočtů a váţou nejen na rozpočtovou rozvahu, ale také 

na rozpočet peněţních toků z investičních aktivit a financování.[6] 

 

Rozpočet peněžních toků 

 

Rozpočet peněţních toků se pouţívá jako nástroj řízení solventnosti a likvidity. 

Důleţitými aspekty pro řízení solventnosti a likvidity jsou rozpočet potřeby stálého 

financování, který se povaţuje za dlouhodobý rozpočet a rozpočet peněţních toků z hlavní 

výdělečné činnosti podniku, který je v zásadě krátkodobý. 
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2.8.4  Krátkodobé rozpočty 

 

Obvykle se sestavují na období nepřesahující jeden rok. Jsou sestavovány, kdyţ se 

v podniku vyskytne, nějaká událost, která vede ke změně např. rozšíření sortimentu. 

  

Vnitropodnikové rozpočty 

Jsou to rozpočty vnitropodnikových středisek i rozpočty týkající se interního řízení 

podniku.  

Úkol pro dané středisko se stanoví ve výši středisku rozpočtovaných reţijních nákladů. 

Jinak řečeno, úkol pro dané středisko se stanoví ve výši středisku rozpočtovaných reţijních 

nákladů a kontrola takového úkolu pak spočívá ve srovnání skutečných reţijních nákladů 

střediska s jejich rozpočtem.[4] 

Tyto rozpočty lze charakterizovat jako určité předvídání budoucího vývoje. 

 

2.8.5  Dlouhodobé rozpočty 

 

Dlouhodobé rozpočty navazují na dlouhodobé záměry, strategické plány podniku, 

jejichţ reálnost je ověřována formou prognóz dlouhodobého vývoje podniku, stanovení a 

rozborem dlouhodobých cílů podniku. Těmto cílům a strategiím říkáme jednoduše podniková 

politika.[2] 

Tato politika hraje důleţitou roli v oblasti provozní, investiční a finanční. 

Dlouhodobé rozpočty se sestavují na dobu delší neţ jeden rok, nejčastěji na tři aţ pět 

let. Jsou realizovány pomocí krátkodobých rozpočtů. Finanční oblast plánovaných cílů je 

důleţitou stránkou těchto rozpočtů, musí se vědět, zda jsou cíle finančně dostupné, zda je 

podnik schopný vytvořit potřebné zdroje ke krytí svých plánovaných aktivit.  

Tento rozpočet můţe být sestaven v návaznosti na rozvahu a výkaz zisku a ztrát. 
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2.9 Finanční plánování 

 

Úkolem finančního plánování je finančně zajistit splnění cílů podniku a udrţet, resp. 

zlepšit jeho finanční zdraví. Ve finančních plánech se promítá veškerá činnost podniku, 

současně finanční plány zpětně působí na tyto činnosti tím, ţe je finančně zabezpečují.[4]   

U tohoto plánování je důleţité zanechat finanční rovnováhu firmy, tímto se rozumí 

vztah mezi výdaji a příjmy. 

Součástí finančního plánování je: 

 plánování aktiv a pasiv (rozpočtová rozvaha), 

 plánování výnosů, nákladů a zisku (rozpočtová výsledovka), 

 plánování peněţních příjmů a výdajů (rozpočet peněţních příjmů a výdajů, plán 

cash flow).[12] 

Finanční plánování lze časově rozlišit na krátkodobé finanční plánování (do jednoho 

roku) a dlouhodobé finanční plánování (dva aţ pět let). 

 

2.9.1 Krátkodobé finanční plánování 

 

Zabývá se výši pracovního kapitálu, který získáme tak, ţe od oběţného majetku 

odečteme krátkodobé závazky. S rostoucím pracovním kapitálem klesá riziko platební 

neschopnosti, ale také nám nevzroste výnos. Dále toto plánování ovlivňuje strukturu 

krátkodobých závazků a oběţného majetku, kde je snaha usměrňovat velikosti zásob. 

  Patří zde i řízení pohledávek. Ochrana, přehled o zaplacení vyfakturovaného zboţí, 

případně odkup pohledávek po době splatnosti (forfaiting). 

Řízení závazku je další části krátkodobého finančního plánování. Klade se důraz na 

včasné zaplacení závazků. Prioritou je zaplacení dluhů bankám a státu. 
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2.9.2 Dlouhodobé finanční plánování 

 

Toto finanční plánování je spojeno s investiční činnosti. Investice jsou vynaloţené 

prostředky, které nabývají hodnotu v budoucnu. Kapitál slouţí k nabytí hmotného a 

nehmotného majetku, tomu říkáme věcná investice.  

Finanční investici získáme uloţením kapitálu do cenných papírů,  nabytím 

nemovitostí, nákupem uměleckých děl, které můţou slouţit k dalšímu prodeji.  

Do investic můţeme dále zahrnout modernizaci či rekonstrukci hmotného majetku. 
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3.  SESTAVENÍ ROZPOČTU POMOCÍ VÝCHOZÍ ZÁKLADNY 
  

Jedná se o vylepšenou Indexní metodu definovanou v bodě  2.8.2.  Její vylepšení 

spočívá  v úpravě dosaţené skutečnosti o mimořádné kladné i záporné vlivy (odchylky) před  

pouţitím této skutečnosti jako „výchozí základny“. Dalším vylepšením Indexní metody je 

oddělené pouţití vlivů objemu výroby a délky období k přepočtu „výchozí základny“ na 

„přepočtenou základnu“ a teprve následné pouţití detailních vlivů (indexů, absolutních 

nárůstů) předpokládaných v „plánu“ proti „přepočtené základně“.   

 V případě, ţe se při sestavování ročního rozpočtu vychází z jiţ dosaţené účetní 

skutečnosti (např. za 1. aţ 10. měsíc běţného roku), je velkým pomocníkem rozlišování 

nákladů a výnosů na variabilní a konstantní. V tomto případě lze nejprve data převedená 

z účetnictví opravena o mimořádné vlivy upravit o koeficient změny objemu výkonů (výroby) 

u variabilních nákladů a výnosů a o koeficient váhy období u konstantních 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 téţ „srovnatelná základna“, která je přepočtena na plánovaný objem výkonů 

(výroby) a na plánovanou délku období (rok, dva). 

 Teprve následně se tato „přepočtená základna“ upravuje o plánované (očekávané) 

vlivy (vliv cen, vliv měrných spotřeb, vliv oprav, apod.).  

 V případě jednicových nákladů mohou být tyto náklady nejprve vypočteny 

v kalkulacích a následně převedeny do rozpočtu. Nebo mohou být nejprve vypočteny 

v rozpočtu (na základě skutečnosti a opravené o celkový vliv objemu výroby a měrných 

spotřeb) a následně upřesněny převodem těchto nákladů z plánových kalkulací.  

 V některých případech můţe roční rozpočet vycházet z měsíčních plánů, jako 

například u plánu odpisů, oprav, mzdových nákladů apod. 
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3.1 Výpočet přepočteného rozpočtu variabilních nákladů a výnosů 

 

V případě plánu variabilních nákladů a výnosů se doporučuje, vedle tzv. absolutního 

rozpočtu (plánu) sestaveného v časovém předstihu, pouţívat i přepočtený rozpočet (plán) 

variabilních nákladů a výnosů, který se provádí po ukončení hodnoceného období (měsíce, 

čtvrtletí). Pro tento výpočet je nutné pouţívat plánové kalkulace variabilních nákladů a 

výnosů. Systém spočívá v tom, ţe se plánovaná výše variabilních nákladů a výnosů na jednici 

výkonů (výroby) vynásobí skutečným objemem těchto jednic za dané období. Tím se vypočte 

hodnota variabilních nákladů a výnosů na skutečný objem a skutečnou skladbu výkonů 

(výroby) při respektování jejich plánované výše na jednotku výroby, které vychází 

z plánovaných cen a u variabilních jednicových nákladů i z plánovaných měrných spotřeb.  

Například v případě, ţe se tento pruţný rozpočet vypočte za roční období, budou vedle 

sebe dva plány variabilních nákladů. Jeden plán bude vycházet z plánovaného objemu a 

skladby výkonů (výroby), z plánovaných měrných spotřeb a z plánovaných cen. Druhý plán 

bude vycházet ze skutečného objemu a skladby výkonů (výroby) a z plánované výše měrných 

spotřeb a z plánovaných cen. Rozdíl mezi těmito dvěma plány je dán vlivem objemu výkonů 

(výroby) a vlivem skladby výkonů (výroby). V praxi se vypočítává vliv objemu a vliv skladby 

je dopočtem do celkového rozdílu. 

 

Existence „pruţného rozpočtu“ je velmi důleţitá při porovnávání rozpočtu se 

skutečností. V případě, ţe není k dispozici pruţný rozpočet (přepočetný plán variabilních 

nákladů na skutečný objem a skladbu výkonů) je nemoţné zjistit hodnoty jednotlivých vlivů, 

které se podílely na celkovém rozdílu mezi plánovanou a skutečnou výši variabilních nákladů. 

Celkový rozdíl můţe být v případě variabilních jednicových nákladů způsoben současně 

čtyřmi vlivy: vlivem objemu výkonů, vlivem skladby výkonů, vlivem měrných spotřeb a 

vlivem cen. V případě, ţe je vytvořený pruţný rozpočet variabilních nákladů, lze pracovat 

odděleně se skupinou vlivů objemu a skladby výkonů a se skupinou vlivů ceny a měrné 

spotřeby, coţ následně umoţní jednoduše vypočítat hodnoty jednotlivých vlivů. 
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4. MOŽNOSTÍ ZRYCHLENÍ PROCESU SESTAVOVÁNÍ 

ROZPOČTŮ 
 

Tato kapitola je věnována moţnostem zrychlení sestavování rozpočtů ve výrobních 

podnicích. Tato moţnost spočívá v zrychlení tvorby rozpočtů pomocí „výchozí základny“ 

Jednou z moţností urychlení sestavování rozpočtů je pouţívání skupin nákladů 

(skupin analytických účtů), které mají společné vlastnosti např. z pohledu rozdělení nákladů 

na variabilní a fixní, z pohledu druhového členění na materiál, energie apod. Cílem je 

definování takových skupin nákladů, pro které by se daly pouţít jednotné výše vlivů 

(koeficientu změn). 

Například pouţití koeficientu 1,04 pro cenový nárůst o 4% u všech nákladů za 

dopravu zajišťovanou dodavatelským způsobem, nebo všech nákladů na spotřebu reţijního 

materiálu apod. Tímto se nejen zrychlí celý proces, ale také se zjednoduší přehlednost 

sestavení rozpočtů. Toto slučování nákladů lze výhodně vyuţívat při pouţívání vlivů mezi 

„přepočtenou základnou“ a plánem. Při pouţití metody vlivů mezi „přepočtenou základnou“ a 

plánem lze tímto způsobem urychlit zpracování rozpočtů, a to především vyuţíváním 

společných vlivů, jejichţ stejnou hodnotu lze předpokládat i pro jednotlivá střediska a u 

jednotlivých analytických účtů. 

Vytvořenou „přepočtenou základnu je vhodné upravit o předpokládané změny v plánu 

proti „přepočtené základně“. Například o následující vlivy: 

 vliv kurzu, 

 vliv cen, 

 vliv měrné spotřeby, 

 vliv meziskladu, 

 vliv průměrné mzdy, 

 vliv počtu pracovníků, 

 vliv skladby produktu, 

 vliv oprav. 
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Kromě výše vyjmenovaných vlivů, zde patří i vlivy specifické pro danou společnost, 

kdy se nejčastěji jedná o „předepsané“ sníţení nebo „schválené“ zvýšení např. nákladů na 

kilometr, nákladů na zaměstnance, na telefon, na referenční vozidlo, kancelářské potřeby 

apod. 

Vyuţívání vlivů umoţní kdykoli vysledovat (zkontrolovat) způsob sestavení plánu a 

jeho postupné úpravy a tak snadno zjistit, zda byly dodrţeny stanovené podmínky pro jeho 

tvorbu. Tento způsob je vhodný v případech velkých společností, kdy jsou rozpočty tvořeny 

odděleně nejprve na niţších úrovních nebo v dceřiných společnostech a teprve následně se 

tyto rozpočty sumarizují.  
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ZÁVĚR 
 

Bakalářská práce je věnována problematice rozpočtů výrobních společností.  

Práce je nejdříve zaměřena na definování výchozích podmínek pro sestavení rozpočtu 

výrobních společností. Zde je popsán význam nákladů a výnosů, jejich členění. Následně je 

pozornost věnována jednotlivým podnikovým plánům, které jsou popsány posloupně 

v návaznosti na rozpočet. Jako první je uveden marketingový plán, který tvoří výchozí 

základnu pro další plánování podniku. Na tento plán navazuje plán prodeje, který vytváří 

podmínky pro plánování výroby. Hlavní funkcí plánu výroby je plánování výrobního 

programu, výrobního procesu a plánování zajištění výrobními fondy. Plán investic je dalším 

navazujícím plánem. Zabývá se vkladem prostředků, které se projeví v budoucnu. Plán odpisů 

se zaměřuje na zjišťování oprávek odepisovatelného majetku, v průběhu jeho pouţívání. 

Dalším plánem v řadě je plán nákupu. Tento plán zabezpečuje důleţité vstupy, které jsou 

nepostradatelné pro zajištění hlavní činnosti podniku. Řešení potřeb lidských zdrojů je 

následně definováno v personálním plánu. 

Na plánování navazuje řešení problematiky rozpočtu. Tato kapitola je zaměřena na 

objasnění rozdílů pojmů plán a rozpočet, základ tvorby a stanovení cílů rozpočtu a také formy 

rozpočtu pouţívané ve výrobních společnostech. Dále byla pozornost věnována definování 

takticky orientovaného systému podnikových plánů a rozpočtů. Tento systém obsahuje tři 

rozpočty, které tvoří hlavní podnikový rozpočet, a sice rozpočtová výsledovka, rozpočtová 

rozvaha a rozpočet peněţních toků.  Kapitola „Podnikové plány“ byla uzavřena finančním 

plánem, který je v neposlední řadě důleţitý tím, ţe finančně zabezpečuje všechny činnosti 

v podniku. 

Další kapitola je věnována sestavením rozpočtů pomocí výchozí základny. Zde je 

uvedeno vylepšení indexní metody, kde se výchozí základna upraví o různé vlivy. Další 

moţností je přepočet „výchozí základny“ na „přepočtenou základnu“ a následné upravení o 

určité vlivy předpokládané v plánu proti „přepočtené základně“. Přepočtená základna se 

vytvoří tak, ţe se dosaţená skutečnost za určité měsíce se upraví o koeficient nárůstu 

plánovaného objemu výroby (prodeje) v oblasti variabilních nákladů a výnosů a o poměr 

délky plánovaného období k délce období dosaţené skutečnosti u fixních nákladů a výnosů. 
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  Přínosem této bakalářské práce je poslední kapitola s názvem: Zrychlení procesu 

sestavování rozpočtů ve výrobních podnicích.  

Zrychlení spočívá v sjednocení stejných skupin nákladů. Pod pojmem stejné skupiny 

nákladů se rozumí prvky a činitele vstupující do systému bez specifikace faktorů, které tento 

vznik vyvolávají. Předvídatelným koeficientem lze pak vynásobit náklady a dojde k přeměně 

celé skupiny nákladu. Lze se tímto vyhnout pracnému násobení jednotlivých poloţek.  

Urychlení lze realizovat i při pouţití společných vlivů mezi „přepočtenou základnou“ a 

plánem.  U těchto vlivů lze předpokládat stejnou velikost koeficientu změny pro jednotlivá 

střediska a u jednotlivých analytických účtů. Nedochází jen k zrychlení sestavování rozpočtů, 

ale také k zpřesnění rozpočtů. Pouţitím vlivů lze zkontrolovat způsob sestavení plánu a také 

zda-li byly dodrţené všechny podmínky při jeho tvorbě. Tento způsob je vhodný především 

pro velké společnosti, kde se rozpočty sestavují odděleně, postupně na všech úrovních, kde je 

větší riziko pochybení. 
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