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Anotace  

Tato bakalá�ská práce se zabývá všeobecnou problematikou variabilních náklad�. Hlavním 

zám�rem práce je posouzení možností zp�esn�ní plánování variabilních náklad� ve výrobních 

podnicích. V první �ásti je �ešeno obecné pojetí náklad� a jejich klasifikaci. V dalších �ástech 

je podrobn�ji vysv�tlena metoda výpo�tu kalkulace variabilních náklad�, plánování 

variabilních náklad� a využití p�epo�teného plánu variabilních náklad� na skute�ný objem a 

skladbu výroby k hodnocení skute�ných variabilních náklad�. V poslední �ásti je uvedena 

možnost zp�esn�ní plánování variabilních náklad� ve výrobním podniku. 

Annotation 

This bachelor thesis deals with universal issues of variable costs. The main purpose of the 

thesis is to assess the possibility of more accurate planning of the variable costs of production 

plants. The first part dealt with the general concept of costs and their classification. The 

another part is explains in detail the method of calculating the variable cost calculation, 

planning and the use of variable cost variable cost of the plan recalculated to the actual 

production volume and composition to assess the actual variable costs. In the last part there is 

the possibility of more accurate planning of variable costs in the production company.  

Klí�ová slova: variabilní náklady, kalkulace, plánování, p�epo�tený plán 

Keywords: variable costs, calculation, planning, recalculated plan 
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Úvod 

V podnikové ekonomice sehrávají náklady klí�ovou roli, protože �ada manažerských 

rozhodnutí vychází ze srovnání p�edpokládaných náklad� s p�edpokládanými výnosy v dané 

oblasti rozhodování. Plánování, sledování a vyhodnocování náklad� je velice d�ležité, 

p�edevším z pohledu zajišt�ní plánované úrovn� hospodá�ského výsledku a plánovaných 

rentabilit jednotlivých výrobk� a �inností. Bakalá�ská práce se zabývá problematikou 

hodnocení variabilních náklad�. V prvních kapitolách textu je popisováno obecné pojetí 

náklad� a jejich klasifikace. Na základ� zadání bakalá�ské práce se následující kapitoly v�nují 

variabilním náklad�m, které úzce souvisí s objemem výkon� (výrobk�, služeb) a skladby 

výroby podnik�. Zde se zam��íme na „Zhodnocení sou�asných metod plánování variabilních 

náklad�“. 

Plány spot�eb variabilních náklad� v pr�b�hu b�žného roku podléhají r�zným vliv�m. 

Zp�sobují to výkyvy v objemech vyrobeného a prodaného množství, �ast�jší obm�ny 

požadovaných produkt�, kolísající ceny vstup�… Z t�chto d�vod� dochází k odchylkám mezi 

plánem a skute�ností. Touto problematikou se zabývá druhý bod zadání „Využití 

p�epo�tového plánu variabilních náklad� na skute�ný objem a skute�nou skladbu výroby 

k hodnocení t�chto náklad�“. 

Pro výrobní podniky je existen�n� d�ležité znát celkovou výši variabilních náklad�

pot�ebnou k výrob� jednotlivého druhu výrobku. Tlak manažer� v dnešní dob� sm��uje 

zejména na znalost p�esné velikosti t�chto náklad�. Tomuto aktuálnímu tématu se v�nuje 

poslední bod zadání „Posouzení možností zp�esn�ní plánování variabilních náklad� ve 

výrobních podnicích“, ve kterém bude popsána jedna z možností, jak tohoto zp�esn�ní lze 

docílit. 

1. Náklady a výnosy 

Náklady podniku jsou pen�žní �ástky, které podnik ú�eln� vynakládá na získání svých 

výnos�. Rozdíl mezi výnosy a náklady vytvá�í hospodá�ský výsledek podniku: p�evyšují – li 

výnosy náklady, vzniká zisk, v opa�ném p�ípad� vzniká ztráta. 

P�ehled o výnosech, nákladech a hospodá�ském výsledku podniku podává výkaz zisku 

a ztráty, jinak též zvaný výsledovka. Jeho obsah a forma je pevn� stanovena ministerstvem 

financí. Výsledovka spolu s ro�ní rozvahou a výkazem o cash  flow tvo�í základní finan�ní 

bilance podniku. 



11

Zisk je základním motivem podnikání a tím i hlavním kritériem pro rozhodování. Zisk 

je hlavním zdrojem samofinancování (tj. zdrojem úhrady výdaj� vlastními p�íjmy, v�tšinou 

ziskem a odpisy) a d�ležitou sou�ástí mnoha pom�rových ukazatel� (nap�. rentability).1

1. 1. Výnosy 

Výsledkem �innosti podniku jsou výrobky nebo služby. Výnosy podniku jsou p�íjmy, 

které podnik získal z veškerých svých �inností za ur�ité ú�etní období (m�síc, rok), bez 

ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhrad�. Tím se výnosy odlišují od pen�žních 

p�íjmu.2  

Hlavní složkou výnos� podnik� jsou tržby. Jsou rozhodujícím zdrojem financování 

podniku, nebo� slouží k úhrad� jeho náklad�, daní, dividend i jeho rozvoje. Tvo�í je tržby z 

prodeje výrobk�, poskytnutých služeb, tržby za prodané zásoby materiálu, tržby za prodané 

patenty, licence apod.  

1. 2. Náklady 

Náklady jsou pen�zi ocen�né množství výrobních faktor�, jakož i služby t�etí stran� a 

dan� státu b�hem zú�tovacího období, které slouží k vytvo�ení podnikových výkon�.3 R�zné 

náklady bude ale odlišn� vnímat na jedné stran� ú�etní a na druhé manažer, jež vytvá�í 

budoucnost a strategický rozvoj. Proto v zásad� pojetí náklad� d�líme na:

• Finan�ní pojetí 

• Manažerské pojetí 

1. 3. Finan�ní ú�etnictví 

Ve finan�ním ú�etnictví jsou náklady vnímány jako úbytek ekonomického prosp�chu. 

Projevuje se jako úbytek aktiv nebo r�st dluh�, což má za následek snížení vlastního kapitálu 

v hodnoceném období. Náklady zde vyjad�ujeme v ú�etních cenách tzn.za které byla 

spot�ebovaná aktiva po�ízena, nebo v hodnot� nár�stu pasiv.  

Je upravováno závaznými p�edpisy a je standardizováno. V �R základní normou 

regulující finan�ní ú�etnictví je Zákon o ú�etnictví. 

                                                
1 SYNEK, M. a kol. : Manažerská ekonomika, 3 vydání 
2 SYNEK, M. a kol.; Nauka o podniku, s. 93 
3 LANG, H. Manažerské ú�etnictví: teorie a praxe. s. 7 
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Základní informace z finan�ního ú�etnictví poskytují tyto ú�etní výkazy: 

• Rozvaha 

• Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) 

• Cash flow 

1. 4. Manažerské ú�etnictví 

Manažerské ú�etnictví je systém informací, jehož úkolem je poskytování informa�ních 

dat pro rozhodování �ídících pracovník�. Oproti finan�nímu ú�etnictví je jeho hlavni 

odlišností nejen jiné obsahové pojetí náklad� a výnos�, ale zejména podrobn�jší informace o 

jejich vnit�ní struktu�e a �len�ni.4  

Výrazn� vyšší pot�eba informaci o nákladech, nezbytná pro �ízení podnikatelského 

procesu a rozhodovaní o jeho budoucích variantách, vedla k rozdílnému vymezeni náklad� v 

obou ú�etních systémech. Zatímco ve finan�ním ú�etnictví se náklady vymezuji jako úbytek 

ekonomického prosp�chu (finan�ní projeti), v manažerském ú�etnictví je kladen d�raz na 

ú�elnost a ú�elovost. Náklady v manažerském ú�etnictví p�edstavuji hodnotov� vyjád�ený, 

ú�eln� (tj. p�im��en�, racionáln�) vynaložený ekonomický zdroj podniku, který ú�elov�

souvisí s ekonomickou �innosti podniku. Smyslem vynaložení ekonomického zdroje je jeho 

zhodnoceni. K n�mu dojde jen p�i vytvo�ení takové složky majetku, která p�inesla (resp. 

p�inese) v�tší ekonomicky prosp�ch, než kolik �inil p�vodní náklad.5  

1. 4. 1. Hodnotové pojetí náklad�

Zde nevystupují pouze náklady vyjád�ené reálným výdejem pen�z, ale i ty, které 

svými d�sledky ovliv�ují ekonomickou racionalitu podnikatelské aktivity. Jedná se o 

kalkula�ní náklady: 

• Kalkula�ní úroky – vyjád�ení reálného ekonomického pohledu na vykázaný 

hospodá�ský výsledek p�i použití vlastního kapitálu. Definují se ve výši, jež by 

odpovídala reálným úrok�m v p�ípad�, že bychom p�j�ili vlastní kapitál jinému 

subjektu.

• Kalkula�ní nájemné – vyjád�ení reálného ekonomického pohledu na vykázaný 

hospodá�ský výsledek p�i využití vlastních budov a pozemk�. Definují se ve výši, jež 

by odpovídala tržní hodnot� nájmu v p�ípad�, že bychom pronajali budovy nebo 

pozemky jinému subjektu. 

                                                
4 KRÁL, B. a kol. Manažerské ú�etnictví, 2002. s. 90 
5 KRÁL, B. a kol. Manažerské ú�etnictví, 2002. s.90 
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• Kalkula�ní odpisy – vyjád�ení reálného ekonomického pohledu na vykázaný 

hospodá�ský výsledek tam, kde úrove� ú�etních odpis� neodpovídá reálné hodnot�

po�ízeného majetku. Pokud jsou ve finan�ním ú�etnictví vykazovány nízké odpisy na 

základ� nízké p�vodní investice, což neodpovídá sou�asné výrazn� vyšší cen� daného 

majetku, m�ly by kalkula�ní odpisy vycházet ze sou�asných reálných po�izovacích 

cen tohoto majetku.

1. 4. 2. Ekonomické pojetí náklad�

Toto pojetí náklad� odpovídá maximální hodnot�, jež lze získat nejefektivn�jším 

využitím t�chto náklad�, anebo p�edstavují ušlý zisk nevyužitím t�chto zdroj� v maximální 

mí�e. 

Souvisí s konceptem oportunitních náklad�.  

• Implicitní - náklady ob�tované p�íležitosti. P�edstavují zisk, jež musí management 

ob�tovat tím, že vybral jednu alternativu místo jiné. V ú�etnictví nejsou evidovány. 

Nap�. rozhodne-li se ob�an podnikat, pak alternativními náklady jeho práce jsou 

obvykle možné mzdy, které by obdržel, kdyby z�stal zam�stnancem. Rozhodne-li se k 

podnikání použít nap�. vlastní pole, pak jsou alternativními náklady pole nájmy, které 

by získal, kdyby pole pronajal. P�i výpo�tu efektivnosti zvolené alternativy se náklady 

na ni zatíží výnosem z možné nejefektivn�jší nezvolené alternativy. Zvolené �ešení by 

m�lo mít i po tomto zatížení minimální požadovanou efektivnost. 

• Explicitní – jsou ty, které podnik platí formou pen�žních výdaj� nap�. za nákup 

výrobních zdroj�, za nájemné, za použití cizího kapitálu apod. V ú�etnictví jsou 

evidovány v p�esné výši. 

2. Klasifikace náklad�

Náklady jsou d�ležitým syntetickým ukazatelem kvality �innosti podniku. Úkolem 

managementu je proto usm�r�ovat je a �ídit. �ízení náklad� vyžaduje jejich podrobné t�íd�ní.6  

Jelikož množství nákladových položek v podnicích �ítá stovky až tisíce, je d�ležité 

um�t tyto náklady rozd�lit do stejnorodých skupin pro následné zkoumání jejich chování 

v r�zných obdobích a situacích. 

Základními vnitropodnikovými útvary, ve kterých se sledují náklady, výnosy a zisk 

jsou hospodá�ská st�ediska. Jsou zainteresována na rozdílu vnitropodnikových výnos� a 

                                                
6 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4. akt. a rozš. vydání, s.78 
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náklad� tj. vnitropodnikovém výsledku hospoda�ení. Výkony, p�edávané mezi st�edisky jsou 

ocen�ny vnitropodnikovými cenami. Ty jsou v�tšinou stanoveny na úrovni náklad�, n�kdy i 

se ziskem nebo na úrovni tržní ceny. V n�kterých podnicích jsou vytvá�ena i tzv. nákladová 

st�ediska, která jsou �ízena podle náklad� (výkony zde lze obvykle obtížn� plánovat a 

vykazovat). Bývají jimi jednotlivé dílny nebo jejich �ásti, ve správ� podniku pak odd�lení 

která jsou hodnocena podle úspor �i p�ekro�ení plánovaných náklad�. N�kolik nákladových 

st�edisek obvykle vytvá�í st�edisko hospodá�ské.7   

2. 1. Druhové �len�ní náklad�

Druhové �len�ní náklad� se používá p�i tvorb� standardních ú�etních výkaz� nap�. 

zisku a ztrát. Jedná se v podstat� o soust�e	ování náklad� do stejnorodých skupin, dle 

�inností jednotlivých výrobních faktor� (viz tabulka 1).  Existuje n�kolik nákladových druh�: 

• Spot�eba materiálu, surovin, energie, paliv a jiných provozních látek

• Mzdové a osobní náklady (mzdy, provize, sociální a zdravotní   pojišt�ní) 

• Odpisy budov stroj� (hmotného a nehmotného investi�ního majetku) 

• Finan�ní náklady (pojistné, úroky, poplatky…) 

• Náklady na externí služby (opravy udržování, dopravné…) 

Na základ� odlišnosti struktury nákladových druh� a charakterem �innosti bychom 

mohli vyjmenovat �ty�i základní typy organizací (viz tabulka 1): 

• Manufaktura – vysoký podíl osobních náklad� p�ímých (d�lníci) nap�. výroba 

obuvi, textilu apod. 

• Automatizovaná montáž – vysoký podíl spot�eby materiálu, nízká úrove� osobních 

náklad�, relativn� vysoký podíl odpis� nap�. výroba automobil�

• Zakázková firma – pr�m�rný podíl materiálových a osobních náklad�, nákup 

externích služeb 

• Služby – velmi malý podíl materiálových náklad�, vysoké osobní náklady 

                                                
7 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4. akt. a rozš. vydání, s. 80 
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Tabulka 1: Druhová skladba náklad� u modelových firem8

2. 2. Ú�elové �len�ní náklad�

Základem stanovení racionálního nákladového úkolu, s kterým se pom��uje skute�ná 

spot�eba nákladové složky, je ú�elové �len�ní náklad�.9 Ú�elové �len�ní se používá pro 

ur�ení vztahu náklad� k provád�ným výkon�m, což vede ke zjišt�ní efektivnosti t�chto 

výkon�.  

2. 2. 1. Náklady technologické a náklady na obsluhu a �ízení 

Jsou to náklady vyvolané technologií nebo s ní p�ímo souvisí. Nap�íklad spot�eba 

bram p�i výrob� svodidel. Dále to jsou energie spot�ebované p�i pohonu strojního za�ízení, 

dále oleje, mazadla a jiné provozní kapaliny. Pat�í mezi n� i mzdy výrobních pracovník�. 

Náklady na obsluhu a �ízení vznikají v souvislosti se zajišt�ním doprovodných �inností 

technologických proces�. Nap�íklad spot�eba energie v kancelá�ích, vytáp�ní a osv�tlení 

budov, náklady na úklid a mzdy administrativních a vedoucích pracovník�. 

                                                
8 POPESKO, B. Moderní metody �ízení náklad�: jak dosáhnout efektivního vynakládání náklad� a jejich snížení. 
s. 36 
9 KRÁL, B. a kol. Manažerské ú�etnictví, 2002, s. 61 

Manufaktura      

(v %) 

Automatizovaná 

montáž 

(v %) 

Zakázková firma 

(v %) 

Služby 

(v %) 

Spot�eba 

materiálu 
35 65 30 10 

Osobní náklady 45 10 20 60 

Odpisy 5 15 20 5 

Externí služby 10 5 25 20 

Finan�ní 

náklady 
5 5 5 5 

Celkem 100 100 100 100 
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2. 2. 2. Náklady jednicové 

Jednicové náklady jsou �ástí technologických náklad�, které jsou p�í�inn� vyvolány 

vytvo�ením každé konkrétn� definované jednotky výkonu. Na základ� rozpoznání p�í�inné 

souvislosti vzniku výkonu a jeho jednicových náklad� je možno stanovit nákladový úkol 

jednicových náklad� pomocí norem spot�eby ekonomických zdroj� (spot�eby materiálu, 

práce, energie, služeb) a ocen�ní této naturální spot�eby.10

2. 2. 3. Náklady režijní 

Jsou to náklady na obsluhu a �ízení, které p�ímo nesouvisí s jednotkou výkonu, ale 

s technologickým procesem jako celkem. Nap�íklad energie na osv�tlení, vytáp�ní budov a 

výrobních hal, provozní kapaliny, náklady obslužných provoz� a mzdy nevýrobních 

pracovník�. 

        Nákladové   

druhy  

                                 

                      bez st�edisek 

                                  

                      se st�edisky 

Kalkula�ní 

t�íd�ní 

Schéma 1: Vztah mezi druhovým, kalkula�ním a st�ediskovým t�íd�ním náklad�11

2. 4. Kalkula�ní �len�ní náklad�

Základním p�edpokladem pro efektivní �ízení náklad� je schopnost identifikovat 

ú�elnost a ú�elovost jejich vynaložení. Snaha o dosažení této ú�elnosti a ú�elovosti je 

v praxi p�edstavována snahou identifikovat náklady ve vztahu k ur�itým podnikovým 

výkon�m (výrobk�m, �innostem). Podstatou této snahy je schopnost (možnost) p�i�adit 

                                                
10 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJÁKOVÁ, L.; WAGNER, J. Nákladové ú�etnictví (Manažerské ú�etnictví I) s 101 
11 SYNEK, M. a kol.: Podniková ekonomika; 4.p�epr. a dopl. vydání 

Materiál Mzdy Ostatní náklady 

Jednicové náklady Režijní náklady 

Náklady na výrobek St�ediskové náklady 
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konkrétní náklady t�mto výkon�m, které jsou z pohledu p�i�azování nazývány nákladovým 

objektem. P�i�azování náklad� je jednou ze základních funkcí manažerského ú�etnictví.12  

Vztah mezi uvedenými druhy náklad� je ukázán na uvedeném schématu (viz schéma 1). 

Náklady, jež jsou p�i�azovány n�jakému nákladovému objektu, m�žeme rozd�lit do dvou 

kategorií: 

• P�ímé náklady 

• Nep�ímé náklady 

P�ímé náklady jsou takové náklady, které m�žeme specificky a exkluzivn� vztáhnout 

k n�jakému nákladovému objektu (nap�. výrobku). Naproti tomu nep�ímé náklady nemohou 

být specificky a exkluzivn� vztaženy k ur�ité aktivit� zejména ze dvou d�vod� 13: 

a. vazba mezi nákladem a objemem neexistuje, pak je to režijní náklad 

b. vazbu nejsme schopni identifikovat v rámci ú�etní evidence náklad� tzn.není možno 

zjisti skute�nou spot�ebu položky 

P�ehled jednotlivých položek nákladu dává všeobecný kalkula�ní vzorec, který sice 

není závazný, ale používá jej v�tšina podniku. Níže je uveden všeobecný kalkula�ní vzorec 

používaný v �R14 (viz tabulka 2). 

1. P�ímý (jednicový) materiál 

2. P�ímé (jednicové) mzdy 

3. Ostatní p�ímé (jednicové) náklady 

4. Výrobní (provozní) režie 

Vlastní náklady výroby (1 – 4) 

5. Správní režie 

Vlastní náklady výkonu (1 – 5) 

6. Odbytové náklady 

Úplné vlastní náklady výkonu (1 – 6) 

7. Zisk (ztráta) 

Prodejní cena 

Tabulka 2: Všeobecný kalkula�ní vzorec používaný v �R15

                                                
12 POPESKO, B. Moderní metody �ízení náklad�: jak dosáhnout efektivního vynakládání náklad� a jejich 
snížení. s. 38 
13 POPESKO, B. Moderní metody �ízení náklad�: jak dosáhnout efektivního vynakládání náklad� a jejich 
snížení. s.38  
14 SYNEK, M. a kol.: Podniková ekonomika; 4. p�epr. a dopl. vydání 
15 SYNEK, M. a kol.: Podniková ekonomika; 4. p�epr. a dopl. vydání 
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2. 5. �len�ní náklad� podle závislosti na zm�nách objemu 

výroby 

�len�ní náklad� dle závislosti na zm�nách objemu výroby je vnímáno jako jeden 

z nejvýznamn�jších nástroj� �ízení náklad�. Pro manažerská rozhodnutí je nezbytn� nutné 

poznání, jak budou náklady reagovat na zm�nu objemu výroby. Proto toto �len�ní je 

zam��eno na zkoumání chování náklad� p�i aplikaci r�zných variant objem� budoucích 

výkon� (viz schéma 2). 

Schéma 2: rytmus spot�eby vynakládaných náklad� do procesu tvorby výkon� 16

                                                
16 Mruzková J. Studijní materiál Teorie náklad�, s. 36 

NÁKLADY 
OPAKOVAN�

VKLÁDANÉ P�I 
KAŽDÉM VÝKONU

NÁKLADY 
VKLÁDANÉ 

NEZÁVISLE NA 
VÝKONECH 

Náklady jsou pln� pohlceny 
(spot�ebovány) výkonem nebo 

skupinou výkon�. 

P�i uskute�n�ní dalšího výkonu 
(skupiny výkon�) je nutné tyto 
náklady opakovan� vynaložit. 

Tyto náklady vychází 
z technické a ekonomické 
d�litelnosti vynaložených 

ekonomických zdroj�. 

Zajiš�ují podmínky pro 
zhotovení více výkon�

v daném �asovém období, tedy 
zajiš�ují ur�itou kapacitu. 

Opakované vynaložení t�chto 
zdroj� se uskute��uje až po 

vy�erpání jejich kapacity (nebo 
po uplynutí �asového období, 

po které tuto kapacitu 
zajiš�ují). 

Tyto náklady vznikají jako 
d�sledek technické a 

ekonomické ned�litelnosti 
jednorázov� vynaložených 

zdroj� (technických za�ízení), 
které zajistí objem výkon� ve 
vymezeném �asovém období. 

FIXNÍ NÁKLADY VARIABILNÍ 
NÁKLADY
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P�i klasifikaci nákladových položek v podniku je zpravidla velmi obtížné rozd�lit 

náklady na �ist� variabilní a fixní. Je nutno tedy po�ítat s tím, že �ást nákladových položek 

bude vykazovat smíšený charakter tzn.že bude obsahovat mimo fixní i ur�itý podíl variabilní 

složky. 

V dlouhodobém pohledu jsou veškeré výrobní �initele prom�nné (manaže�i rozhodují 

o velikosti a po�tu stroj� a výrobního za�ízení) a tudíž neexistují žádné náklady, které by byly 

nem�nné.17  

2. 5. 1. Fixní náklady 

Fixní náklady jsou p�i zm�nách objemu výroby nem�nné. Celkové fixní náklady jsou 

charakteristické tím, že musí být do daného procesu vloženy jednorázov� ješt� p�ed 

uskute�n�ním první jednotky výkonu; vznikají již v nulovém bod� objemu. Pr�m�rné fixní 

náklady proto vykazují pokles, jelikož jejich nem�nný rozsah se rozkládá do stále v�tšího 

objemu výkon�. Nej�ast�ji m�žeme za�adit mezi fixní náklady odpisy dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, leasingy automobil�, mzdy manažer� a dalších 

nevýrobních zam�stnanc�, energie na osv�tlení a vytáp�ní budov a hal atd.  

Z hlediska vztahu fixních náklad� k objemu výkon� je možno �lenit na:

a. Absolutn� fixní náklady – tyto se p�i zm�n� výkon� nem�ní, jsou to:

• Jednorázové náklady – náklady na záb�h výroby nebo výrobní technologie, školení, 

licence

• Pr�b�žné – odpisy budov, nájemné, mzdy manažer� a nevýrobních pracovník�

b. Relativn� fixní náklady – náklady m�nící se skokov� (viz graf 1) v dob� kdy výrobní 

linka není schopna zvládnout navýšení objemu výroby za stávajících kapacit. Je 

proto nucena rozší�it tyto kapacity (najetí další pracovní sm�ny, stavba další linky, 

nákup výrobního za�ízení) což má za následek skokový nár�st fixních náklad�

                                                
17 SYNEK, M. a kol.; Nauka o podniku, s. 99 
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Graf 1: Relativn� fixní náklady m�nící se skokem18

2. 5. 2. Variabilní náklady 

Obecná definice t�chto náklad� zní „Náklady, jejichž výše se p�i zm�n� objemu 

výroby zm�ní“. Typickým p�íkladem jsou náklady jednicové, u nichž známe náklady na 

jednotku výkonu (výrobek, tuna, metr…). Dále to mohou být režijní náklady, jejichž výše je 

závislá na objemu t�chto výkon� pop�. celkovým výkon�m v rámci st�ediska (technologické 

energie, náklady na b�žnou údržbu…). 

• Proporcionální náklady - nejd�ležit�jší a nejb�žn�jší složkou variabilních náklad�. 

Jejich velikost se m�ní p�ímo úm�rn� s úrovní objemu výkonu (viz graf 2 a 3). 

P�íkladem proporcionálních náklad� m�že být úkolová mzda d�lník�, spot�eba 

p�ímého materiálu nebo energie spot�ebovaná k provozu stroj�.19  

                                                
18 Mruzková J. Studijní materiál Teorie náklad�, s. 40 
19 POPESKO, B. Moderní metody �ízení náklad�: jak dosáhnout efektivního vynakládání náklad� a jejich 
snížení, s. 39 
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            Graf 2: Proporcionální variabilní náklady20  

Graf 3: Pr�m�rné proporcionální náklady21  

• Nadproporcionální náklady (progresivní) - jsou takové náklady jejíž celková výše 

roste rychleji než objem výroby (viz graf 4 a 5). R�st objemu výroby vyvolává r�st 

náklad� na jednotku produkce. Progresivní náklady souvisejí s neplánovanými výkony 

ve výrobním procesu. Pat�í zde nap�. p�es�asové a no�ní p�íplatky a mimo�ádné 

opravy. 

                                                
20 Mruzková J. Studijní materiál Teorie náklad�, s. 50 
21 Mruzková J. Studijní materiál Teorie náklad�, s. 51 
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Graf 4: Nadproporcionální náklady22  

Graf 5: Pr�m�rné nadproporcionální náklady23  

• Podproporcionální náklady (regresivní) -  jsou takové náklady, které se zvyšujícím 

objemem výroby klesají, resp. se snižujícím se výkonem rostou. Pat�í zde nap�. 

nakupovaný materiál, kdy p�i po�izování v�tšího množství nám m�že dodavatel 

poskytnout slevu.  

3. Modelování náklad�

Nej�ast�ji používaným nástrojem, kde se �len�ní náklad� dle objemu provád�ných 

výkon� uplat�uje, jsou tzv. rozhodovací úlohy na existující kapacit�. Obsahem je rozhodování 

o objemu, pop�ípad� skladb� výkon� a o jejich dopadech na náklady a zisk spole�nosti.24

                                                
22 Mruzková J. Studijní materiál Teorie náklad�, s. 54 
23 Mruzková J. Studijní materiál Teorie náklad�, s. 55 
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3. 1. Analýza bodu zvratu 

Bod zvratu (kritický bod rentability nebo mrtvý bod) je pot�ebné množství objemu 

výroby, p�i kterém se celkové tržby vyrovnají s celkovými náklady. V tomto okamžiku není 

dosaženo ani zisku ani ztráty. Odd�luje nám ziskové pole od ztrátového. 

Analýza bodu zvratu je všeobecn� známá pod anglickým názvem Break Even 

Analysis. Jedná se o zkoumání rovnováhy mezi náklady a výnosy. Analýza bodu zvratu 

p�edpokládá, že se v podnikových výkazech sledují odd�len� variabilní a fixní náklady.  

3. 1. 1. Grafické znázorn�ní bodu zvratu 

Na následujícím grafu (graf 6) na ose x je zobrazen objem prodaných výrobk� a na ose 

y je zobrazen pr�b�h celkových náklad� a výnos�. Celkové náklady jsou lineárn� závislé na 

objemu prodaných výrobk�, a také výnosy se vyvíjejí lineárn�. P�i pohledu na graf je z�ejmé, 

že bodu zvratu je dosaženo tehdy, když se výnosy rovnají celkovým náklad�m. 

Graf 6: Grafické vyjád�ení Bodu zvratu 

                                                                                                                                                        
24 POPESKO, B. Moderní metody �ízení náklad�: jak dosáhnout efektivního vynakládání náklad� a jejich 
snížení, s. 43  
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3. 1. 2. Matematické vyjád�ení bodu zvratu 

Výnosy z prodeje jsou u�eny jako sou�in množství prodaných výrobk� a jejich 

prodejní ceny. Výše variabilních a fixních náklad� se zjiš�ují z ú�etních výkaz� podniku. 

Tradi�ní analýza bodu zvratu vychází ze základních omezení a p�edpoklad�:  

• Produkce je stejnorodá, jedná se o jeden druh výkonu 

• Náklady lze rozd�lit na fixní a variabilní 

• Vývoj variabilních náklad� je proporcionální 

• Fixní náklady se nem�ní 

• Cena výrobku se nem�ní 

• Nem�ní se technologie ani organizace výroby 

• Všechna produkce je prodána 

• Výrobní proces je kontinuální 

Na základ� t�chto p�edpoklad� lze vypo�ítat pomocí lineárních rovnic výnosy a celkové 

náklady. 

Výnosy:                         V = p . Q 

p…….cena (K�/jednotka produkce) 

Q……množství prodané produkce (ks, t, kWh…) 

Celkové náklady:          N = FN + vn . Q

N……celkové náklady (K�) 

FN…..fixní náklady 

vn…...variabilní náklady na jednotku produkce (K�/jednotka produkce) 

Q……množství vyrobené i prodané produkce 

Zisk:                                Z = V – N 

Z…….zisk 

Je z�ejmé,že zisku je dosaženo tenkrát když V > N; v opa�ném p�ípad� vzniká ztráta. 

Když V = N, nevzniká ani zisk ani ztráta tzn. množství výrobk�, p�i kterém k tomuto dochází 

nazýváme kritické množství výroby, bod zvratu (mrtvý bod, kritický bod rentability). 

Analyticky jej odvodíme z uvedených rovnic25: 

                                                
25 SYNEK, M. a kol.; Nauka o podniku, s. 110 + vzorce
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Bod zvratu (BZ) Q krit  :                V = N                                                     

Dosadíme-li do rovnic vztahy za V a N pak platí: 

p . Q = FN + (vn . Q)         �             Q krit = BZ = 
vnp

FN
−−−−

Q krit ….kritický objem produkce 

4. Nákladové kalkulace 

Kalkulací se rozumí propo�et náklad�, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové 

veli�iny na výrobek, práci nebo službu, na �innost nebo operaci, kterou je t�eba v souvislosti 

s jejím uskute�n�ním provést. Práv� skute�nost, že kalkulace zobrazuje ve vzájemné 

souvislosti jak naturáln�, tak hodnotov� vyjád�enou jednotkou výkonu, z ní �iní 

nejvýznamn�jší nástroj ekonomického �ízení.26

4. 1. D�lení kalkulací dle zp�sobu uplatn�ní v podniku 

Významným faktorem rozhodování o zvolené kalkulaci je ú�el, jemuž bude kalkulace 

sloužit. Proto existují odlišné varianty nákladových kalkulací: 

• p�edb�žná kalkulace 

• výsledná kalkulace 

4. 1. 1. P�edb�žná kalkulace 

V rámci p�edb�žných kalkulací dále rozlišujeme: 

• propo�tové kalkulace - sestavuje se na podklad� údaj� z porovnatelných výrobk� �i 

druh� zboží, nebo propo�tem (odhadem) u nesrovnatelných výrobk� �i druh� zboží. 

• plánové kalkulace – vychází z relativn� p�esného odhadu náklad� a slouží 

k p�esnému plánování výroby. 

                                                
26 KRÁL, B. a kol. Manažerské ú�etnictví, 2002, s. 168 
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4. 1. 2. Výsledná kalkulace 

Tyto kalkulace se sestavují až po ukon�ení realizace výkonu resp. po prodeji daných 

výkon�, kdy jsou známy skute�né hodnoty spot�ebovaných vstup� a proto použitá data pro 

kalkulace jsou v�rohodná. 

4. 2. Struktura a kalkula�ní vzorce 

Dobrá nákladová kalkulace podává nejenom informaci o celkové výši náklad� na 

výkon, ale poskytuje obraz o tom, z jakých skupin se náklady výkonu skládají. Kalkulace, jež 

nám umož�uje stanovovat úrove� ceny p�i r�zných situacích se nazývá strukturovaná 

(schéma 3).  

    Jednoduchá kalkulace                        Strukturovaná kalkulace

                       

          Schéma 3: Úrovn� náklad� v rámci kalkulace27  

Odlišné struktury náklad� jsou vyjad�ovány v kalkula�ních vzorcích. Pro vytvo�ení 

kalkula�ního vzorce nám jako vzor slouží standardizovaná varianta kalkulace s názvem 

„Typový kalkula�ní vzorec“ (schéma 4), jež byl na�ízen podnik�m vyhláškou ministerstva 

hospodá�ství p�ed rokem 1990. 

                                                
27 POPESKO, B. Moderní metody �ízení náklad�: jak dosáhnout efektivního vynakládání náklad� a jejich 
snížení, s. 58 
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                               1. P�ímý materiál

2. P�ímé mzdy 

3. Ostatní p�ímý materiál 

4. Výrobní (provozní) režie 

Vlastní náklady výroby (provozu): 

        5. Správní režie 

        6. Zásobovací náklady 

Vlastní náklady výkonu: 

        7. Odbytové náklady 

Úplné vlastní náklady výkonu: 

        8. Zisk (ztráta) 

Cena výkonu (základní) 

                                    Schéma 4: Typový kalkula�ní vzorec28  

P�ímý materiál - základní materiál (výrobek), který lze na kalkula�ní jednici zjistit  

P�ímé mzdy -  mzdy zam�stnanc� za odpracovaný �as. 

Ostatní p�ímé náklady - všechny ostatní náklady, které lze p�ímo zjistit na kalkula�ní jednici 

Výrobní režie - spole�né náklady výrobního st�ediska (nap�. energie, režijní materiál…) 

Správní režie - spole�né náklady správy podniku. 

Zásobovací náklady - spole�né náklady spojené se zásobováním podniku a skladováním. 

Odbytové náklady - spole�né náklady odbytu a skladu zboží. 

4. 2. 1. Kalkulace úplných náklad� (absorp�ní kalkulace) 

Kalkulace úplných náklad� vychází ze znalosti úplných náklad� jednotlivých výkon�

podniku, aby bylo možné ur�it prodejní cenu vyšší než úplné náklady výkonu. Tyto kalkulace 

však nejsou zcela p�esné, protože není možné s dostate�nou p�esnosti ur�it objem produkce a 

tím ani nep�ímé (režijní) náklady na jednotku produkce. Za vším stoji fixní náklady, jelikož 

jejich vznik není dán p�í�innou souvislosti s konkrétním výkonem. 

4. 2. 2. Kalkulace neúplných náklad� (neabsorp�ní kalkulace) 

Tato kalkula�ní metoda respektuje odlišné chovaní variabilních a fixních náklad� p�i 

zm�nách objemu výkon�.Pro kalkulaci neúplných náklad� je charakteristické, že výkon�m se 

p�i�azuje jen �ást celkových náklad�  a to pouze náklady variabilní. Naproti tomu fixní

                                                
28 POPESKO, B. Moderní metody �ízení náklad�: jak dosáhnout efektivního vynakládání náklad� a jejich 
snížení, s. 59 
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náklady za období se vy�ísluji spolu s provozním ziskem za období v samostatné kalkula�ní 

položce, která se obvykle ozna�uje jako p�ísp�vek ke krytí fixních náklad� a k tvorb� zisku 

(p�ísp�vek na úhradu). V kalkulaci neúplných náklad� se p�edpokládá, že jsou v podniku 

definovány odd�len� fixní a variabilní náklady (v rozpo�tech). Pokud tomu tak není, m�žeme 

použit variantu kalkulace neúplných náklad�, kde se za variabilní náklady považuji pouze 

p�ímé (jednicové) náklady a všechny režijní náklady (spolu se ziskem) zahrneme do tzv. 

hrubého rozp�tí, které ve své podstat� nahrazuje zmín�ný p�ísp�vek na úhradu fixních 

náklad� a tvorbu zisku. 

5. Sou�asné metody kalkulace variabilních náklad�

V praxi se b�žn� ozna�uje jako kalkulace krycího p�ísp�vku. V podstat� jde o reakci 

na kalkulaci p�irážkovou a její nedostatky. Režijní resp. fixní náklady totiž s vlastní produkcí 

p�íliš nesouvisí, proto vzešla úvaha tyto náklady do vlastního výkonu nep�i�ítat. 

Daleko p�esn�jší bude p�i�ítat výkonu jen variabilní náklady a výkony posuzovat 

podle toho, jaký p�ísp�vek dokázaly vygenerovat nad rámec svých variabilních náklad�.Práv�

z t�chto d�vod� je kalkulace variabilních náklad� považována za reprezentanta neabsorp�ních 

kalkulací, tedy t�ch, které  výkonu nep�i�ítají všechny podnikové náklady, ale jen jejich �ást - 

variabilní náklady.29

V tradi�ním pojetí je výsledná cena výkonu sestavena sou�tem p�ímých náklad�, 

režijních náklad� a zisku. Rozdíl mezi cenou výkonu a jeho p�ímými náklady se ozna�uje 

jako „hrubé rozp�tí“. Režijní náklady se neskládají pouze z fixní složky, ale také variabilní. 

V kalkulaci variabilních náklad� dochází tedy k rozd�lení režijní složky na variabilní, jež je 

p�i�azena k variabilním náklad�m a fixní režie pojící se s fixními náklady (viz schéma 5). Pro 

plánování variabilních režijních náklad� na kalkula�ní jednice (�innosti, výrobky) se pak 

v praxi nej�ast�ji používá metoda rozvrhování podle pom�r� (koeficient�) náro�nosti 

(nákladovosti, obtížnosti) jednotlivých kalkula�ních jednic na spot�ebu daného variabilního 

režijního nákladu.  

                                                
29 POPESKO, B. Moderní metody �ízení náklad�: jak dosáhnout efektivního vynakládání náklad� a jejich 
snížení, s. 87 
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Schéma 5: Struktura náklad� v kalkulaci variabilních náklad�30

5. 1. Využití kalkulace variabilních náklad�

Systém odd�leného �ízení fixních a variabilních náklad� p�ináší �adu pozitivních 

výsledk�31: 

• Kalkulace poskytuje adekvátní informace pro �ešení rozhodovacích úloh, �ešených na 

existující kapacit� a tím umož�uje rychlejší orientaci v sortimentní výhodnosti 

výkon�, v úvahách o cenových zm�nách nebo i p�i rozhodnutích typu „vyrobit �i 

koupit“, „pokra�ovat �i zrušit provád�ni výkon�.“ Hlavním d�vodem je blízký vztah 

variabilních náklad� k náklad�m, které jsou relevantní pro �ešeni t�chto úloh. 

• V delším �asovém horizontu lze metodu využit i p�i rozhodováních o budoucí kapacit�

(v d�sledku „p�echodu“ �asti fixních náklad� ve variabilní). 

• Kalkulaci variabilních náklad� lze využit jako motiva�ní nástroj, vytvá�ející tlak na 

rychlý prodej výkon�. Tím, že se fixní náklady neaktivuji v zásobách produkt�

podnikové �innosti (ovliv�uji výši hospodá�ského výsledku v �asovém období jejich 

vzniku), p�sobí každé snížení prodejní aktivity na redukci hospodá�ského výsledku 

výrazn�ji než u ocen�ni výkon� na úrovni plných náklad�. 

• Rozdílný p�ístup k zadání nákladového úkolu vytvá�í p�edpoklady k lepším 

výsledk�m v �ízení hospodárnosti - �ízení variabilních náklad� je založeno na 

stanoveni nákladového úkolu odvíjecího se z jejich vztahu k jednotce výkonu, naproti 

                                                
30 KRÁL, B. a kol. Manažerské ú�etnictví, 2006 
31 KRÁL, B. a kol. Manažerské ú�etnictví, 2002, s. 207 
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tomu fixní náklady v hlavni mí�e souvisí s optimálním využíváním vytvo�ených 

kapacit. 

5. 1. 1. Stanovení optimálního sortimentu 

Výrobky nebo zakázky, které vykazují nejvyšší míru marže na jednotku, by m�ly být 

up�ednostn�ny. Po�adí výroby proto stanovujeme tak, že výrobek s nejvyšším jednotkovým 

p�ísp�vkem na úhradu je za�azován do výroby jako první, pak teprve jsou do výroby 

za�azovány následující výrobky. P�ísp�vky tak postupn� uhrazují fixní náklady, které p�i 

po�áte�ní nulové produkci p�edstavují vlastn� ztrátu.32  

5. 1. 2. Podpora cenových rozhodnutí 

V praxi nastávají situace, kdy je pokro�ována výrobní kapacita firmy. Podnik 

nevyužívá stávající kapacitu a potýká se z problémem nevyužitých fixních náklad�, což 

prodražuje cenu výkonu a obecn� snižuje zisk. Podnik se proto snaží i za cenu p�echodného 

snížení ceny pokrýt nevyužité kapacity. Krátkodob� je možné snížit tuto cenu až k úrovni 

variabilních náklad� výkonu, protože i jakákoli hodnota p�ísp�vku na úhradu je lepší než 

volná kapacita, která k úhrad� fixních náklad� nijak nep�isp�je.33

5. 1. 3. Varianty aplikace 

Kalkulace variabilních náklad� existuje ve dvou variantách: 

1. jednostup�ová – zde fixní náklady nijak nerozd�lujeme, bereme je jako ned�litelný 

celek

2. vícestup�ová - používá se u podnik� se složit�jší strukturou, kdy �ást fixních náklad�

je spojena s celou organizací a �ást k organiza�ním jednotkám. Vyjad�uje fixní 

náklady v n�kolika vrstvách.

Nejb�žn�jší je d�lení do dvou vrstev: 

• zvláštní fixní náklady – p�ímá souvislost s ur�itými výrobky �i skupinami výrobk�

(fixní náklady marketingu a odbytu…) 

• všeobecné fixní náklady – nep�ímá souvislost s jednotlivými výrobky (správní 

náklady, vedení ú�etnictví…) 

                                                
32 POPESKO, B. Moderní metody �ízení náklad�: jak dosáhnout efektivního vynakládání náklad� a jejich 
snížení, s. 91 
33 POPESKO, B. Moderní metody �ízení náklad�: jak dosáhnout efektivního vynakládání náklad� a jejich 
snížení, s. 92 
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5. 2. Omezení kalkulace variabilních náklad�

Z�ejm� základní omezeni je spojeno s vymezením fixních a variabilních náklad�. Toto 

�len�ni se jeví z pohledu na podnikatelskou �innost jako nep�etržité �azení stejn� dlouhých 

�asových interval� (konstantní vnímaní �asu), což není vhodné pro �adu rozhodovacích úloh 

dlouhodobého charakteru, kde je �as jako odhadována prom�nna veli�ina, nap�. p�i hodnoceni 

investi�ních projekt� nebo kalkulace zpracována na dobu životnosti výrobku. 

Dále tato metoda není schopna vy�íslit p�esné náklady na ur�itý výkon nebo výrobek. 

Neposkytuje také žádné informace o struktu�e a p�í�inách spot�eby fixních resp. režijních 

náklad�. 

6. Rozpo�et náklad� a výnos�

Rozpo�et je plán, jehož pomocí zjiš�ujeme náklady a výnosy podniku nebo 

vnitropodnikových útvar� na jejich plánovanou �innost v ur�itém období. Jeho funkcí je 

p�edevším34 : 

• ukládat úkoly v nákladech jednotlivým vnitropodnikovým útvar�m 

• kontrolovat hospodárnost v jednotlivých vnitropodnikových útvarech a spojovat 

výsledky kontroly s hmotnou zainteresovaností jednotlivých pracovník�

• poskytovat podklady pro stanovení sazeb (p�irážek) v režii v p�edb�žných kalkulacích 

náklad� a pro zú�tování náklad� v ú�etnictví 

Následující schéma (schéma 6) ukazuje hlavní rozdíly mezi rozpo�tem a kalkulací. 

                                                
34 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4. akt. a rozš. vydání, s. 121 
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Schéma 6: Hlavní rozdíly mezi rozpo�tem a kalkulací 35

Rozpo�et náklad� a výnos� tvo�í :

1. Rozpo�et jednicových náklad� – vychází z plánových kalkulací: 

•••• m�rných spot�eb vstup� (kusovníky a receptury) 

•••• cen jednotlivých vstup�

•••• objemu jednotlivých kalkula�ních jednic 

2. Rozpo�et režijních náklad� -  vychází ze skute�né výše dle ú�etnictví za ur�itou 

dobu, upravený o o�ekávané budoucí vlivy. 

3. Rozpo�et variabilních výnos� - p�evážn� vychází z plánových kalkulací, kde se 

celkové variabilní výnosy vypo�tou na základ� plánovaných prodejních cen a 

plánovaných objem� výroby (prodeje) jednotlivých kalkula�ních jednic.

4. Rozpo�et konstantních výnos� - vychází ze skute�né výše dle ú�etnictví, upravený o 

o�ekávané budoucí vlivy.

6. 1. Metodické principy sestavování rozpo�tu 

Z pohledu rozdílného zp�sobu tvorby rozpo�tovaných nákladových položek je nutno 

odd�len� zachytit jednicové a režijní položky náklad� i výnos� a pro samotnou kontrolu a 

hodnocení hospodárnosti respektovat fixní a variabilní charakter náklad�. Toto je podstatné 

p�i tvorb� krátkodobých operativních rozpo�t�. 

Samotné sestavení rozpo�tu je odvislé od již dosažené ú�etní skute�nosti (ur�ité 

výchozí období). Data p�evzatá z ú�etnictví se upraví o koeficient zm�ny objemu výkon� u 

                                                
35 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4. akt. a rozš. vydání, s. 121 
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variabilních náklad� a výnos� a o koeficient váhy období u fixních náklad� (pom�r délky 

plánovaného období a délky výchozího období).  

Tímto p�epo�tem (úpravou) dat za „výchozí období“ se vytvo�í, „p�epo�tená 

základna“, která je p�epo�tena na plánovaný objem výkon� (výroby) a na plánovanou délku 

období (rok, dva). Teprve tato „p�epo�tená základna“ se upravuje o plánované �i o�ekávané 

vlivy (cen, m�rných spot�eb, oprav, apod.).  

7. Využití p�epo�teného (plánu) rozpo�tu variabilních 

náklad�

Rozpo�et variabilních náklad� a výnos� v pr�b�hu b�žného roku podléhá r�zným 

vliv�m. Je proto žádoucí, aby tyto vlivy byly zaneseny do stávajícího rozpo�tu. Proto se vedle 

tzv. absolutního rozpo�tu (plánu) sestaveného v �asovém p�edstihu, doporu�uje používat i 

p�epo�tený rozpo�et (plán) variabilních náklad� a výnos�, který se provádí po ukon�ení 

hodnoceného období (m�síce, �tvrtletí).  

Výpo�et p�epo�teného plánu variabilních náklad� se provede zp�sobem, že 

plánovaná výše konkrétních variabilních náklad� na jednotku jednotlivých kalkula�ních 

jednic (nap�íklad v K�/ tunu) uvedená v plánových kalkulacích se vynásobí skute�ným 

vyrobeným nebo prodaným objemem t�chto jednic za dané období. Tím je vypo�tena hodnota 

variabilních náklad� na skute�ný objem a skute�nou skladbu výrobk� p�i respektování 

plánovaných variabilních náklad� na jednotku kalkula�ních jednici (plánovaná m�rná 

spot�eba a cena jednotlivých položek). Tímto výpo�tem nám vniká tzv. „pružný rozpo�et“, 

což je velmi d�ležité p�i porovnávání plánu se skute�ností. Pomocí tohoto p�epo�tu 

zjiš�ujeme hodnotu jednotlivých vliv�, jež se podílely na celkovém rozdílu mezi plánovanou 

a skute�nou výší variabilních náklad�.  

7. 1. Analýza p�epo�teného plánu (rozpo�tu) 

Rozdíl mezi absolutním plánem a p�epo�teným plánem m�že být v p�ípad�

variabilních jednicových náklad� tvo�en n�kolika vlivy neboli odchylkami sou�asn�.  

Základními typy odchylek podle p�í�iny jejich vzniku a odpov�dnosti za n� jsou36 : 

• Kvalitativní odchylky, vznikající rozdílem mezi rozpo�tovanou (plánovanou) a 

skute�nou úrovní dosažené ceny a jiných parametr� souvisejících s ocen�ním 

hodnocené veli�iny. 
                                                
36 KRÁL, B. a kol. Manažerské ú�etnictví 2002, s. 300 
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• Kvantitativní odchylky, které naopak vznikají z rozdílu mezi rozpo�tovanou 

(plánovanou) a skute�nou úrovní objemu vyrobených nebo prodaných výkon�

(kalkula�ních jednic).

• Sortimentní odchylky, vycházející z rozdílu sortimentní skladby vyrobených nebo 

prodaných výkon� (kalkula�ních jednic). 

• Odchylky výt�žnosti a úspornosti vynakládaných ekonomických zdroj�, p�edevším 

pak v oblasti m�rných spot�eb vstup� (surovin, materiálu, zboží, energie, �inností) na 

jednotku kalkula�ní jednice (výrobku, �innosti).

Velikost odchylek by m�la být vyjád�ena dle typu ve finan�ní výši, v procentech, 

v jednotkovém vyjád�ení (kusy, tuny, litry…) a v pom�rovém vyjád�ení (m�rná spot�eba). 

Za existence pružného rozpo�tu variabilních náklad� m�žeme pracovat odd�len� se 

skupinou vliv� objemu a skladby výkon� a se skupinou vliv� ceny a m�rné spot�eby pro 

výpo�et jejich hodnoty. Odchylky náklad�, nebo spíše v praxi používaných vliv� na 

hospodá�ský výsledek, je nutno po�ítat jako rozdíl mezi plánem a skute�ností a vlivy na 

výnosy jako rozdíl mezi skute�ností a plánem. Je to dáno rozdílným znaménkem u vliv�

pozitivních a na druhé stran� negativních.  

Rozbor ovlivn�ného hospodá�ského výsledku probíhá ve dvou fázích, o kterých nám 

více �eknou následující kapitoly. 

7. 2. Porovnání absolutního a p�epo�teného plánu 

V první fázi rozboru je porovnán absolutní plán s p�epo�teným plánem:  

• V oblasti variabilních náklad� a výnos� je vypo�ten vliv objemu výroby a vliv 

sortimentní skladby na jejich velikost. 

• V této fázi se nebudeme zabývat konstantními náklady a výnosy, protože nejsou 

p�edm�tem p�epo�teného plánu. 

7. 2. 1. Rozdíl mezi absolutním a p�epo�teným plánem variabilních 

náklad�

Rozdíl mezi absolutním plánem (AP) a p�epo�teným plánem (PP) variabilních 

náklad� (VN) je dán vlivem objemu výroby a vlivem skladby sortimentu na jejich výši. 

V�tšinou se nejprve vypo�te vliv objemu výroby a vliv skladby sortimentu se pak vypo�ítá 

jako zbývající hodnota do celkového rozdílu.  
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Rozbor rozdílu mezi AP a PP variabilních náklad� z pohledu HV 

Celkový vliv rozdílu mezi AP a PP variabilních náklad� na hospodá�ský výsledek HV: 

PPAP)PPAP(
VNVNVN −−−−====∆∆∆∆

−−−−

)PPAP(
VN

−−−−
∆∆∆∆ ...Celkový vliv variabilních náklad� (rozdíl mezi AP a PP) v K�

AP
VN ...Celková výše variabilních náklad� definovaná v absolutním plánu (rozpo�tu) v K�

PP
VN … Celková výše variabilních náklad� vypo�tená v p�epo�teném plánu (rozpo�tu) v K�

Vliv objemu výroby na variabilní náklady: 

)
Q

VN
()QQ(VN

PL

AP

PLSKQ ⋅⋅⋅⋅−−−−====∆∆∆∆

Q
VN∆∆∆∆ …. Vliv objemu výroby na variabilní náklady v K�

SK
Q …. Celkový skute�ný objem výroby – za všechny výrobky (nap�. v tunách) 

PL
Q …. Celkový plánovaný objem výroby – za všechny výrobky (nap�. v tunách) 

AP
VN …. Celková výše variabilních náklad� definovaná v AP (rozpo�tu) v K�

Vliv skladby sortimentu na variabilní náklady: 

Q)PPAP(S
VNVNVN ∆∆∆∆−−−−∆∆∆∆====∆∆∆∆

−−−−

S
VN∆∆∆∆ … Vliv skladby sortimentu na variabilní náklady v K�

)PPAP(
VN

−−−−
∆∆∆∆ ...Celkový vliv variabilních náklad� (rozdíl mezi AP a PP) v K�

Q
VN∆∆∆∆ …. Vliv objemu výroby na variabilní náklady v K�

7. 2. 2. Rozdíl mezi absolutním a p�epo�teným plánem variabilních 

výnos�

Rozdíl mezi p�epo�teným (PP) a absolutním plánem (AP) variabilních výnos� (VV) je 

dán vlivem objemu výroby a vlivem skladby sortimentu na jejich výši. Jednodušší je nejprve 

vypo�ítat vliv objemu výroby a odchylka skladby sortimentu se pak vypo�te jako zbývající 

hodnota co celkového rozdílu. 
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Rozbor rozdílu mezi AP a PP variabilních výnos� z pohledu HV 

Celkový vliv rozdílu mezi AP a PP variabilních výnos� HV: 

)VVVV(VV
APPP)APPP(

−−−−====∆∆∆∆
−−−−

)APPP(
VV

−−−−
∆∆∆∆ ...Celkový vliv variabilních výnos� (rozdíl mezi PP a AP) v K�

AP
VV ...Celková výše variabilních výnos� definovaná v absolutním plánu (rozpo�tu) v K�

PP
VV … Celková výše variabilních výnos� vypo�tená v p�epo�teném plánu (rozpo�tu) v K�

Vliv objemu výroby na variabilní výnosy: 

)
Q

VV
()QQ(VV

PL

AP

PLSKQ ⋅⋅⋅⋅−−−−====∆∆∆∆

Q
VV∆∆∆∆ …. Vliv objemu výroby na variabilní výnosy v K�

SK
Q …. Celkový skute�ný objem výroby – za všechny výrobky (nap�. v tunách) 

PL
Q …. Celkový plánovaný objem výroby – za všechny výrobky (nap�. v tunách) 

AP
VV …. Celková výše variabilních výnos� definovaná v AP (rozpo�tu) v K�

Vliv skladby sortimentu na variabilní výnosy: 

Q)APPP(S
VVVVVV ∆∆∆∆−−−−∆∆∆∆====∆∆∆∆

−−−−

S
VV∆∆∆∆ … Vliv skladby sortimentu na variabilní výnosy v K�

)APPP(
VV

−−−−
∆∆∆∆ ...Celkový vliv variabilních výnos� (rozdíl mezi PP a AP) v K�

Q
VV∆∆∆∆ …. Vliv objemu výroby na variabilní výnosy v K�

7. 3. Porovnání p�epo�teného plánu variabilních náklad� se 

skute�ností 

V další fázi rozboru je porovnán p�epo�tený plán se skute�ností: 

• V oblasti variabilních jednicových náklad� jsou pak vypo�teny dva vlivy a to vliv 

m�rných spot�eb a vliv cen na jejich výši. 

• V oblasti variabilních režijních náklad� je vypo�ten jeden celkový vliv m�rných 

náklad� na jejich výši jako rozdíl mezi p�epo�teným plánem a skute�ností (u 
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variabilních režijních náklad� není známa m�rná spot�eba na jednotku kalkula�ní 

jednice, a proto nelze od celkového vlivu rozlišit vliv m�rných spot�eb a vliv ceny).  

• V oblasti variabilních výnos� je vypo�ten vliv cen na jejich výši jako rozdíl mezi 

skute�ností a p�epo�teným plánem. 

  

7. 3. 1. Rozdíl mezi p�epo�teným plánem a skute�ností variabilních 

jednicových náklad�

Rozdíl mezi p�epo�teným plánem (PP) a skute�ností (SK) variabilních jednicových 

náklad� (VJN) je dán vlivem m�rné spot�eby a vlivem ceny na jejich výši. Jednodušší je 

nejprve vypo�ítat vliv cen a vliv m�rné spot�eby se pak vypo�te jako zbývající hodnota do 

celkového rozdílu. 

Rozbor rozdílu mezi PP a SK variabilních jednicových náklad� z pohledu HV 

Celkový vliv rozdílu mezi PP a SK variabilních jednicových náklad� na HV: 

SKPP)SKPP(
VJNVJNVJN −−−−====∆∆∆∆

−−−−

)SKPP(
VJN

−−−−
∆∆∆∆ ….Celkový vliv variabilních jednicových náklad� (rozdíl mezi PP a SK) v K�

PP
VJN … Celková výše variabilních jednicových náklad� v p�epo�teném plánu v K�

SK
VJN … Celková skute�ná výše variabilních jednicových náklad� v K�

Vliv cen na variabilní jednicové náklady: 

QSKCENASKCENAPPCENA
VJN)VJNVJN(VJN ⋅⋅⋅⋅−−−−====∆∆∆∆

CENA
VJN∆∆∆∆ …. Vliv ceny na variabilní jednicové náklady v K�

CENAPP
VJN …. Plánovaná cena VJN uvedená v PP, která = cen� v AP (nap�. v K�/tunu)   

CENASK
VJN …. Skute�ná cena variabilního jednicového nákladu (nap�. v K�/tunu) 

QSK
VJN …. Skute�né spot�ebované množství VJN (nap�. v tunách) 

Vliv m�rné spot�eby na variabilní jednicové náklady: 

CENA)SKPP(MS
VJNVJNVJN ∆∆∆∆−−−−∆∆∆∆====∆∆∆∆

−−−−

MS
VJN∆∆∆∆ …. Vliv m�rné spot�eby na variabilní jednicové náklady v K�
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)SKPP(
VJN

−−−−
∆∆∆∆ …. Celkový vliv variabilních jednicových náklad� (rozdíl mezi PP a SK) 

v K�

CENA
VJN∆∆∆∆ …. Vliv ceny na variabilní jednicové náklady v K�

7. 3. 2. Rozdíl mezi p�epo�teným plánem a skute�ností variabilních 

režijních náklad�

Rozdíl mezi p�epo�teným plánem (PP) a skute�ností (SK) variabilních režijních 

náklad� je zp�soben vlivem rozdílné plánované a skute�né m�rné výše t�chto náklad�, tj. 

náklad� v K�/jednotku kalkula�ní jednice (nap�. tunu). 

Rozbor rozdílu mezi PP a SK variabilních režijních náklad� z pohledu HV 

Celkový rozdíl mezi PP a SK variabilních režijních náklad� na HV = vlivu m�rné výše t�chto  

náklad�: 

SKPP)SKPP(
VRNVRNVRN −−−−====∆∆∆∆

−−−−

)SKPP(
VRN

−−−−
∆∆∆∆ … Celkový vliv variabilních režijních náklad� (rozdíl mezi PP a SK) v K�

PP
VRN … Celková výše variabilních režijních náklad� vypo�tená v PP v K�

SK
VRN …. Celková skute�ná výše variabilních režijních náklad� v K�

8. Posouzení možností zp�esn�ní plánování variabilních 

náklad�

Zp�esn�ní plánování variabilních náklad� dává možnost p�ehledn�jší orientace a p�esn�jších 

výhled� vzhledem ke stávajícím a  budoucím aktivitám výrobních podnik�. P�esnost 

plánování variabilních náklad� získává v dnešní dob� prioritu, vzhledem ke zm�nám v 

objemech výroby a  kolísajícím cenám vstup�. Odb�ratelé �asto objednávají r�zné výrobky 

v menších objemech a tím nutí výrobní podniky k tomu, aby jejich aktivity sm��ovaly 

k výkon�m v malých sériích nebo kampaních. Vlivem t�chto aspekt� mnohdy dochází 

k odchylkám od naplánované výroby a tím i k rozdílným spot�ebám naplánovaných 

variabilních náklad�. Mnohdy tyto nep�esnosti pramení v pr�m�rování t�chto náklad� nap�í�

celým sortimentem výroby. Aby výrobní podniky eliminovaly tyto nep�esnosti, musí mít 

adresn�ji definovanou celkovou výši variabilních náklad� na konkrétní jednotku kalkula�ní 
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jednice (nap�. na tunu konkrétního rozm�ru a jakosti válcovaného pásu, na tunu konkrétního 

rozm�ru a jakosti sva�ované trubky, na litr konkrétního druhu motorového oleje…). 

Jednou z možností pro p�esn�jší plánování variabilních náklad� je jejich rozd�lení na 

jednicové a režijní. D�ležitým p�edpokladem je, aby hospodá�ské st�edisko (odd�lení 

technologie výroby) ve spolupráci s nákladovým controllingem vydefinovalo m�rné spot�eby 

jednicových náklad� na konkrétní jednotku kalkula�ní jednice tzv. normy (u hutní výroby se 

jedná o vsázkový materiál v kg/ t vyrobeného nap�. pásu konkrétního rozm�ru a jakosti). Dále 

je nutno ur�it pr�m�rné m�rné spot�eby režijních variabilních náklad� na jednotku kalkula�ní 

jednice (v p�ípad� ocelových výrobk� je to m�rná spot�eba plynu MJ/t; energie kWh/t; vody 

m³/t; anebo spot�eba pracovních válc� v mm/1000t). Detailní ur�ení m�rné spot�eby režijních 

variabilních náklad� na jednotku kalkula�ní jednice m�že být v praxi velmi obtížné. Pro 

p�i�azení t�chto náklad� se proto nej�ast�ji používá metoda rozd�lení sortimentu do skupin 

dle nákladové náro�nosti, kdy daným koeficientem, který tuto náro�nost definuje, je 

p�epo�tena nákladovost jednotlivých kalkula�ních jednic na spot�ebu daného variabilního 

režijního nákladu. Plánování celkových variabilních náklad� na jednotku kalkula�ní jednice je 

rovn�ž podmín�no stanovením cen vstupních jednicových a režijních náklad�. Pokud jsou 

definovány tyto veli�iny, je možno stanovit náklad na jednotku kalkula�ní jednice sou�inem 

m�rné spot�eby a ceny. V praxi též nazývaný „jednotkový náklad“. 

V malých spole�nostech, jejichž sortiment neobsahuje velké množství druh� výrobk�, 

nebude p�íliš složité vydefinovat celkovou výši variabilních náklad� na jednotlivé 

kalkulované druhy. Naproti tomu ve v�tších výrobních podnicích, zejména v hutích, kde je 

zahrnuto nep�eberné množství výrobk�, je pot�eba vytvo�it sortimentní skupiny výrobk�. 

V t�chto jednotlivých skupinách jsou vedle sebe za�azeny výrobky, jejichž výroba má stejné 

nebo podobné dopady na spot�ebu jednicových a režijních variabilních náklad�, �ídí se 

stejnými normami, jejich výroba vyžaduje stejnou energetickou a materiálovou náro�nost. 

Jednotlivá kritéria rozd�lení jsou nap�. jakosti oceli, r�zné válcované profily, rozm�ry…  

Pokud jsou stanoveny m�rné spot�eby jednicových náklad� na jednotku jednotlivých 

kalkula�ních jednic, pr�m�rné m�rné spot�eby režijních variabilních vstup� a ceny 

jednicových a režijních variabilních vstup�, pak je možné vypo�ítat celkovou výši 

variabilních náklad� na konkrétní jednotku kalkula�ní jednice. P�i�azením t�chto náklad�

k jasn� stanoveným plánovaným objem�m výroby jednotlivých kalkula�ních jednic 

(kalkula�ní množství), bude celkov� dosaženo p�esn�jšího pohledu na spot�ebu variabilních 

náklad�. 
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Záv�r 

V úvodních �ástech byla s pomocí odborné literatury a studijních materiál� �ešena 

problematika náklad� v širších souvislostech. Bylo zde popsáno obecné pojetí náklad� jejich 

základní rozd�lení na finan�ní a manažerské. V další kapitole jsem se zam��il na klasifikaci 

náklad�, zejména jejich �len�ní dle druhu, ú�elu a dle závislosti na výkonu. Následn�

v podkapitole je vysv�tleno st�žejní rozd�lení náklad�, z hlediska zadání této práce, a to dle 

závislosti na zm�nách objemu výroby rozd�lení na fixní náklady a variabilní náklady. Na tuto 

�ást navazuje bod zvratu, jeho význam, analýza, grafické a matematické vyjád�ení v�etn�

popisujícího grafu a rovnic. V dalším kapitole jsou popsány nákladové kalkulace, jejich d�lení 

a struktura. Problematikou kalkulací a plánováním se zabývá kapitola 5, kde jsou popisovány 

sou�asné metody plánování variabilních náklad�, jejich využití a omezení. Poté následuje 

krátká kapitola o rozpo�tech (plánech) náklad� a výnos�. Kapitola 7 se zabývá využitím 

p�epo�teného plánu variabilních náklad� na skute�ný objem a skute�nou skladbu výroby 

k hodnocení t�chto náklad� a to zprvu obecn� rozpo�tem (plánem) náklad� a výnos�. 

V podkapitolách je podrobn�ji rozepsáno využití p�epo�teného plánu variabilních náklad�

v��i absolutnímu plánu variabilních náklad�. V analýze p�epo�teného plánu jsou uvedeny 

odchylky (vlivy), jež zap�í�i�ují rozchody mezi absolutním plánem a skute�ností a zp�sobují 

tak rozdíly, a� kladné �i záporné, v hospodá�ském výsledku. Tyto vlivy je nutno zachytit 

práv� prost�ednictvím p�epo�tených plán�, probíhajících v kratších �asových úsecích. 

V posledním bod� je provedeno posouzení zp�esn�ní plánování variabilních náklad� ve 

výrobních podnicích (bod 8.). Pro zp�esn�ní plánování variabilních náklad� je d�ležité 

rozd�lení jejich výpo�tu na oblast stanovení m�rných spot�eb jednicových vstup� v detailu na 

jednotku jednotlivých kalkula�ních jednic, na oblast stanovení m�rných spot�eb režijních 

variabilních náklad� a na oblast stanovení plánovaných cen jednotlivých variabilních vstup�. 

Za oblast m�rných spot�eb by m�lo odpovídat p�íslušné hospodá�ské st�edisko ve spolupráci 

s odd�lením nákladového controllingu, za oblast cen pak odd�lení nákupu. Plánování, 

sledování a vyhodnocování variabilních náklad� pat�í k nejd�ležit�jším podnikovým 

�innostem v oblasti ekonomického �ízení. Proto každé zp�esn�ní t�chto �inností má po podnik 

velký význam.     
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