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Abstrakt: 

V bakalářské práci se zabývám hodnocením konstantních nákladů. Pro popsání teoretických 

východisek hodnocení konstantních nákladů je nezbytné pochopení samotného pojmu 

„náklady“ a jejich členění. Tomu se věnuji v první části své práce. 

Ve druhé části se podrobně věnuji současným metodám hodnocení fixních nákladů, 

jejich plánování, sledování a analýze. 

Třetí část je věnována popisu vlivu změny objemu výroby na fixní náklady. 

Ve čtvrté části je popsáno zpřesnění hodnocení fixních nákladů s vlastním návrhem na 

jejich zpřesnění. 

 

Klíčová slova:  

Náklady, jednicové náklady, režijní náklady, variabilní náklady, fixní náklady, standard, 

odchylka, analýza nákladů pomocí odchylek, bod zvratu. 

 

 

 

Abstract:  

In my bachelor thesis I dwell on the assessment of fixed costs. To describe the 

theoretical basis of the fixed costs evaluation it is necessary to understand the term „costs“ 

and their classification. I focused on it in the first part of my thesis.  

The second part closely examines the current methods of fixed costs evaluation, their 

planning, monitoring and analysis. 

The third part describes the impact of changes in production volume on fixed costs. 

The fourth section is dedicated to the fixed costs´ accuracy improvement and my own 

suggestion of the fixed costs design and specification. 

 

Keywords: 

Costs, unit costs, overhead costs, variable costs, fixed costs, standard, variance, variance 

cost analysis, the break even point. 
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ÚVOD 

… jestliže umíte změřit to, o čem hovoříte, a vyjádřit to v číslech, pak o tom něco víte, ale 

pokud to změřit neumíte, pokud to nemůžete vyjádřit v číslech, pak jsou vaše znalosti 

nahodilé a neuspokojivé. 

William Thomson (později lord Kelvin) 

 

Veškeré lidské konání se děje na základě uspokojování potřeb na základě poptávky. 

Následně je toto konání posuzováno, jak samotným vykonavatelem, tak i okolím a dále 

vyhodnocováno dle určitých kritérií (např. množství vynaložených finančních prostředků, 

času, pracnosti …) s určitými závěry, které se následně aplikují do konání budoucího. Cílem 

je nalezení optimálního řešení, kdy zpravidla dochází k úspoře v jakékoli podobě, která má za 

následek zvýšení uspokojení potřeb všech zúčastněných. Dochází k porovnání vynaložených 

nákladů a získaného užitku na základě rozhodnutí v časové souvislosti. Rozhodování na 

základě těchto informací s děje, jak v osobním životě, tak i ve sférách podnikových.  

Díky historickému vývoji a rozvoji v průmyslové výrobě docházelo i ke stále většímu 

zájmu o sledování a postupnému rozdělování nákladů a výnosů podle různých charakteristik a 

jejich evidování v účetnictví. Nejprve se jednalo o nákladové účetnictví, které sloužilo pro 

sestavení výsledných kalkulací. Spolu s rozšiřováním výroby a vznikem větších výrobních 

celků vznikají problémy při sestavování kalkulací při sčítání režií, což má za následek vznik 

normových kalkulací. Při vzniku velkých průmyslových celků zároveň vzniká potřeba 

zavádění střediskové (útvarové) odpovědnosti. S rozvojem elektrotechniky a kosmického 

programu vznikají strategické náklady a stoupají požadavky na předběžné kalkulace a 

rozpočetnictví. Vývoj dospěl až k nárůstu automatizace ve výrobě, nárůstu konstantních 

nákladů a poklesu přímých mezd, což má za následek potřebu řešení rozvrhování 

konstantních nákladů a potřebu dodávání rychlejších informací o účetnictví pomocí 

podnikových informačních systémů. Tyto údaje byly a dnes jsou nepostradatelnými 

pomocníky při rozhodování o strategickém vývoji podniku.  

Obstát na trhu v neustále rostoucí konkurenci je pro podnik čím dál složitější. Existují 

různá řešení k dosažení úspěchu, ten je však závislý na mnoha vnějších a vnitřních faktorech. 

Jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšného fungování podniku je efektivní řízení 

nákladů. V oblasti podnikového hospodářství nabízí moderní ekonomické teorie několik 

metod řízení nákladů, je ale nutné věnovat výběru správné metody velkou pozornost, neboť 

tato metoda musí odpovídat charakteru a činnosti podniku a závisí na ní také účinnost 
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sledování nákladů, jejich analýza a jejich řízení managementem. Základním nástrojem 

managementu je vnitropodnikové účetnictví, které pomáhá efektivně řídit náklady, tvořit ceny 

a hodnotit jednotlivá střediska => umožňuje měření a zvyšování produktivity.  

Cílem této práce je definování současných metod hodnocení konstantních nákladů, 

zhodnocení vlivu změny objemu výroby z pohledu konstantních nákladů a posouzení 

možností zpřesnění hodnocení konstantních nákladů ve výrobních podnicích, kdy využití 

těchto poznatků může být jednou z konkurenčních výhod.  

Dále v bakalářské práci používám místo pojmu „konstantní“ pojem „fixní,“ protože je více 

používán v odborné literatuře. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

1.1 Náklady – vymezení pojmu 

Náklady se obecně chápou jako vynakládání (obětování) ekonomických zdrojů na určitý 

výkon jako výsledek aktivity (účel), jsou převoditelné na peníze a přinášejí očekávaný 

prospěch (výnos). 

 

Ve finančním účetnictví jsou náklady vymezeny jako úbytek ekonomického prospěchu, 

projevujícím se jako pokles aktiv nebo přírůstek dluhů, který vede ke snížení vlastního 

kapitálu v hodnoceném období. Náklady vyjadřují obětování (vynaložení) ekonomického 

zdroje na dosažení výnosu z prodeje. Porovnání nákladů a výnosů je základem měření zisku. 

Ve finančním účetnictví náklady zahrnují nejen úbytky kapitálu vynaloženého vlastníkem v 

souvislosti s předmětem podnikání, ale jsou zde zahrnuty také výdaje společenského 

charakteru (dary) a položky rozdělující konečný výsledek činnosti (náklady na reprezentaci, 

plnění fiskálních povinností). Dále jsou zde zobrazeny i úbytky vlastního kapitálu, které 

v budoucnosti nepovedou k jeho zhodnocení, v jejichž důsledku může dojít k majetkovému 

znehodnocení (vyjádřeno tvorbou opravných položek, odpisem nedobytné pohledávky nebo 

škodou ze živelné pohromy způsobenou působením mimořádných vlivů). 

 

V manažerském účetnictví se náklady popisují jako hodnotové vyjádření účelného 

vynaložení ekonomických zdrojů podniku, které účelově souvisí s ekonomickou činností. 

 

 

1.2 Kritéria ekonomického řízení podniku 

Ze vztahu mezi vynaloženým nákladem a získaným ekonomickým prospěchem lze pak 

odvodit některá důležitá kritéria racionálního průběhu uskutečňování konkrétních výkonů, 

procesů a aktivit, která jsou předmětem zobrazení v manažerském účetnictví. Hlavními 

kritérii jsou: [1], str. 51 

· Hospodárnost – vyjadřuje takové náklady, při nichž se dosahuje žádoucích výstupů 

s vynaložením co nemenších ekonomických zdrojů. Založena na úspornosti a výtěžnosti. 
 

· Ekonomická účinnost – kvantifikuje se pomocí zisku. Jedná se o porovnání 

vynaložených nákladů v souvislosti s prodanými výkony s výnosy z prodeje výkonů. 
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· Ekonomická efektivnost – schopnost podniku zhodnotit zdroje vložené do podnikání. 

Zvýšení efektivnosti lze dosáhnout zvýšením ziskovosti, zvýšením rychlosti obratu a 

zvýšením podílu levnějších cizích zdrojů. 
 

· Náklad a výdaj – výdaje jsou převážně předpokladem vzniku nákladů a náklady určují 

smysl uskutečněných výdajů. To znamená, že ne každý náklad je spojen se vznikem výdaje, a 

že ne každý výdaj je i současně nákladem. Mezi výdaji a náklady existuje nesourodost časová 

a věcná. Časová nesourodost vyplývá ze skutečnosti, že existuje rozdílný časový okamžik 

vzniku výdaje a nákladu. Např. nájemné placené předem je výdaj, ale nákladem se stane až 

v období, za které je placeno. Opačným případem jsou rezervy na plánované opravy. 

Nesourodost věcná vzniká v případech, kdy vynaložení prostředků nemá bezprostřední vztah 

k výkonům. Úhrada pokuty za znečištění ovzduší je výdajem, ale ne nákladem. 
 

· Peněžní toky – porovnání příjmů a výdajů podniku, sledování neobvyklých transakcí, 

evidence mimořádných příjmů a výdajů. Cílem je zajištění rovnovážného stavu mezi 

prostředky a zdroji z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.  
 

· Solventnost – stabilní a dlouhodobá schopnost podniku hradit své závazky. 
 

· Likvidita – schopnost podniku dostát svým okamžitým závazkům. 

 

 

1.3 Způsob vyjádření a ocenění nákladů  

Dle způsobu vyjádření a ocenění nákladů rozlišujeme:  

1.3.1 Finanční pojetí nákladů 

Finanční (pagatorní) pojetí nákladů je založeno na aplikaci peněžní formy koloběhu 

prostředků. Vychází z předpokladu, že originálním projevem nákladů je skutečné a tržně 

ověřené vynaložení peněz a konečným smyslem je odpovídající tržně ověřená peněžní 

náhrada. Náklady jsou chápány jako peníze investované do výkonů, které zajišťují náhradu 

peněz v jejich původní výši – koloběh peněžních prostředků a zachování finančního kapitálu. 

Teprve případný přebytek představuje zisk. Pagatorní pojetí nákladů je podloženo reálným 

výdejem peněz, náklady jsou oceňovány ve skutečných (historických) pořizovacích cenách. 

[2] 
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1.3.2 Hodnotové pojetí nákladů 

Rozvoj hodnotového pojetí nákladů je spjatý s vývojem nákladového účetnictví. Toto 

pojetí spočívá v poskytování informací pro běžné řízení a kontrolu reálného průběhu právě 

uskutečňovaných procesů na linii střediska nebo na linii výkonu.  

 

Základem jsou rovnoběžné vztahy, které v první řadě zdůrazňují spotřebu nebo využití 

skutečných ekonomických zdrojů, jako jsou spotřeba lidské práce, materiálu či hmotných 

investičních prostředků, za podmínek, jež existují v čase uskutečňování příslušných procesů. 

Hodnotové pojetí nákladů se odvozuje z výrobní formy koloběhu prostředků podniku. Vklady 

ekonomických zdrojů jako reálných výrobních faktorů jsou výchozím okamžikem koloběhu. 

Smyslem koloběhu je zajištění reprodukce skutečně spotřebovaných zdrojů, za podmínek 

platných v okamžiku této reprodukce, což odpovídá kritériu věcného, substančního kapitálu. 

  

To znamená, že nejprve je zapotřebí z dosažených výnosů zajistit náhradu spotřebovaných 

zdrojů a až v okamžiku plné reprodukce ekonomických zdrojů vzniká zisk. Na rozdíl od 

finančního pojetí nákladů se spotřebované ekonomické zdroje neoceňují na základě 

skutečných historických nákladů, ale na úrovni cen, které odpovídají jejich současné věcné 

reprodukci. V hodnotovém pojetí nákladů se projevují také dodatkové náklady (zaplacené 

nájemné předem). [1] 

 

1.3.3 Ekonomické pojetí nákladů 

Pro potřeby řízení nejen reálně probíhajících procesů, ale i pro rozhodování za účelem 

výběru optimálních budoucích alternativ vzniklo ekonomické pojetí nákladů. Jedná se 

v podstatě o hodnotové pojetí nákladů rozšířené o oportunitní náklady. Oportunitní náklady 

tak nepředstavují reálně spotřebované nebo využité ekonomické zdroje, ale dodatečně vložené 

měřítko účelnosti uskutečněné volby. [1], str. 64  

 

Vymezují se jako maximální ušlý efekt, jež byl v důsledku zvolené alternativy obětován. 

Nejedná se o reálně spotřebované ekonomické zdroje, ale o dodatečně vložené měřítko 

účelnosti volby.  
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1.4 Členění nákladů 

1.4.1 Druhové členění nákladů 

Druhovým členěním nákladů vyjadřuje členění nákladů na vstupu, kdy vstupem je buď 

hranice podniku s jeho okolím, nebo hranice vnitropodnikového útvaru uvnitř podniku. 

Jednotlivé náklady jsou soustředěny do nákladových druhů (stejnorodých skupin).   

 

Základními nákladovými druhy jsou: [3] 
 

· spotřeba materiálu – základního materiálu (přímo souvisí s výrobkem – železo, dřevo, 

apod.), a pomocného materiálu (obalový materiál, mazací oleje, kancelářské potřeby) 

včetně energií a paliv 
 

· spotřeba a použití externích prací a služeb - práce a služby spojené s opravami a 

udržováním majetku, nájemné, přepravné 
 

· mzdové a ostatní osobní náklady – včetně sociálního a zdravotního pojištění pracovníků  
 

· odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku  
 

· finanční náklady - bankovní poplatky, úroky, pojistné 
 

 

Členění nákladů dle jednotlivých druhů využívá účetnictví, kdy je účtová osnova tvořena 

základními nákladovými druhy, které se dále dělí na syntetické účty. [4]  

 

Pro vstupující nákladové druhy jsou charakteristické tři základní vlastnosti: 
[1], str. 69 – 70 

 

· Druhově vynaložené náklady jsou z hlediska jejich zobrazení prvotní; předmětem 

zobrazení se stávají hned při svém vstupu do podniku, na jeho hraniční vazbě s okolím. 
 

· Jsou to náklady externí; vznikají spotřebou výrobků, prací či služeb jiných subjektů. 
 

· Z hlediska možnosti jejich podrobnějšího rozčlenění v podniku jsou jednoduché.  

 

Z úrovně podnikového řízení nelze tyto náklady rozlišit na jednodušší složky, z kterých se 

skládají. 

 

Druhové členění nákladů slouží jako informační podklad při zajištění proporcí, stability a 

rovnováhy mezi potřebou zdrojů v podniku a jejich zabezpečením od dodavatelů. Mělo by 
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zajistit odpovědi na to, od koho, kdy a jak musí podnik obstarat materiál, ostatní externí 

výkony a služby, energii, popř. další ekonomické zdroje. [1] 

 

Druhové členění se nezabývá příčinou vynaložení nákladů, tj. bezprostředním či 

zprostředkovaným vztahem k výkonům či činnostem. Z tohoto důvodu je použití druhového 

členění omezené, zvláště při hodnocení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti podnikových 

výkonů. Proto je třeba z hlediska potřeb manažerského řízení doplnit druhové členění o další 

členění, která podnikovým výkonům či činnostem přiřadí i účelový vztah.  

 

1.4.2 Účelové členění nákladů 

Jednou z nejdůležitějších skupin rozhodovacích úloh řešených na nižších úrovních 

vnitropodnikového řízení. Je založeno na kontrole přiměřenosti (hospodárnosti) skutečně 

vynaložených nákladů, jejímž cílem je zjistit, zda se v podniku náklady spoří nebo překračují. 

 

Účelový vztah nákladů lze charakterizovat v různé úrovni podrobnosti. V praktických 

řešeních, která stanovují nákladový úkol pro jednotlivé nákladové položky, probíhá 

strukturalizace účelového členění ve čtyřech až pěti úrovních. V prvé z nich se náklady 

obvykle rozčlení do relativně širokých okruhů různých výrobních a nevýrobních činností, 

např. na náklady hlavní výroby, pomocné či obslužné výroby, vedlejší výroby a na náklady 

různých přidružených činností. V jejich rámci se pak podrobněji člení např. podle 

jednotlivých druhů činnosti, technologických stupňů, uzavřených procesů nebo jednotlivých 

operací. [2], str. 14  

 

Dále se dělí podle: [5] 
 

· Vztahu k procesu, činnostem a aktivitám: 
 

Ø Technologické náklady – vznikají v důsledku bezprostředního vynaložení 

prostředků a práce při uskutečňování technologických operací v bezprostředním 

procesu zhotovení určitých výrobků. Technologické náklady jsou základním 

východiskem pro řízení nákladů po linii výkonů (výkonově orientované řízení). 

Ø Náklady na obsluhu, zajištění a řízení – vznikají jako důsledek vytváření 

podmínek bezprostředního průběhu výrobního procesu, souvisí s dělením a 

specifikací činností v průběhu výrobního procesu. Vznikají v jednotlivých 

vnitropodnikových útvarech, zajišťujících činnosti, a proto jsou základním 
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východiskem pro řízení nákladů po linii jednotlivých útvarů (útvarově 

odpovědnostní řízení).  
 

· Způsobu kontroly hospodárnosti – jedná se o porovnání nákladového úkolu a 

skutečných nákladů, zjištění a vyhodnocení výše odchylky: 
 

Ø Jednicové náklady – jsou částí technologických nákladů, které jsou dány 

vytvořením každé definované jednotky výkonu a bezprostředně souvisí s 

konkrétní jednotkou výkonu. Vykazují se za jednotlivé výkony ve věcně odlišné 

struktuře (podle nákladových druhů). Pomocí norem spotřeby zdrojů a jejich 

ocenění se stanovuje nákladový úkol v oblasti jednicových nákladů. Normou se 

rozumí stanovením úkolu ve spotřebě ekonomických zdrojů, které jsou příčinně 

vyvolány konkrétně vymezenou jednotkou výkonu, kdy je norma vyjádřena 

v naturálních jednotkách a platí za konkrétně definovaných technických, 

technologických a organizačních podmínek a kvality vstupů.  
 

Ø Režijní náklady – tvoří část technologických nákladů, která souvisí se 

zabezpečením konkrétního druhu výkonu nebo skupiny výkonů vlastním 

technologickým procesem a veškeré náklady na zajištění, obsluhu a řízení. 

Nákladový úkol pro režijní náklady se stanovuje pomocí rozpočtu režijních 

nákladů, který je sestaven jako nákladový úkol pro určitý vnitropodnikový útvar a 

druh nákladu na určité časové období. Režijní náklady se v podniku zpravidla 

člení dle funkce, kterou plní při obsluze, zajištění a řízení výrobního procesu:  

v Výrobní režii – ta představuje náklady na zajištění, obsluhu a řízení  

včetně technologických nákladů ve výrobních útvarech. 

v Zásobovací režii – tj. náklady souvisící s pořizováním, skladováním a  

výdejem materiálu. 

v Správní režii – výdaje souvisící se správou, řízením a organizací  

podniku jako celku nebo jeho dílčích samostatných částí. 

v Odbytová režii – výdaje spojené se skladováním výrobků, prodejní  

činností, expedicí a balením.  

 

1.4.3 Členění dle vztahu k výkonům (kalkulační členění)  
Pomocí kalkulačního členění řešíme úlohy, zda vyrobit nebo koupit daný výrobek, práci 

nebo službu, jaké jsou nebo budou náklady na daný výrobek, jaký bude limit ceny daného 
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výrobku a na těchto základech rozhodnout o rozšíření, ponechání, či potlačení výroby daného 

výkonu.   

 

Rozhodujícím hlediskem je přiřaditelnost a zjistitelnost nákladu na jednotku výkonu 

(kalkulační jednici). Z tohoto pohledu náklady dělíme: [3] 
 

· Přímé náklady – náklady, které souvisí s určitým druhem výkonu, jejichž výše je na 

daný výkon zjistitelná, zpravidla možností vážení spotřeby, měřením, existencí normy, 

detailním technologickým postupem nebo projektem. 
 

· Nepřímé náklady – tyto náklady nelze zjistit na daný výkon. 

 

Přiřazení jednotlivých nákladových druhů k přímým či nepřímým nákladům je nutno 

provést vždy s ohledem na konkrétní podmínky daného výrobního procesu a charakter 

výkonu, protože univerzální přiřazení neexistuje.  

 

1.4.4 Členění nákladů podle místa vzniku 

V tomto členění nákladů se hledá a posuzuje vztah nákladů přímo ke konkrétnímu 

vnitropodnikovému útvaru, ve kterém se uskutečňuje daná činnost. Náklady se zachycují na 

místech jejich vzniku, která se označují jako střediska.  

 

Střediska mají vlastní odpovědnostní řízení a jsou charakterizována jako samostatné části 

podniku, kde vzniká účelové spojení lidí, činností a prostředků, na jehož základě chce 

management podniku dosáhnout určených cílů.  

 

Každé středisko má vlastní:  
 

· organizační strukturu – ta vymezuje funkci jednotlivých útvarů, míru jejich pravomoci a  

odpovědnosti, dále jasně vymezuje hierarchii vnitřních vztahů a jejich vzájemnou 

provázanost 
·  

· ekonomickou strukturu - ta zobrazuje vazby mezi spolupracujícími útvary a určuje 

odpovědnost za skutečný vývoj ovlivnitelných ekonomických veličin 

 

Střediska jsou jednoznačně vytyčena svou činností, majetkem, přiděleným prostorem a 

pracovníky, tak, aby bylo možno měřit jejich náklady i výnosy. Střediska mají vymezenou 
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oblast úrovně pravomoci a odpovědnosti střediska. Pro každé středisko jsou stanoveny dílčí 

výkony, které středisko dále předává jiným útvarům. Ocenění těchto výkonů se provádí 

vnitropodnikovými cenami. [3] 

 

1.4.5 Členění nákladů podle odpovědnosti a rozhodovací pravomoci 
Je důležité stanovit odpovědnost za vynaložené náklady (jejich úsporu nebo překročení), 

které se stávají předmětem spotřeby příslušného střediska. Východiskem je určení nákladů 

podle místa vzniku, které mohou být upraveny tak, aby byla jednoznačně zobrazena 

odpovědnost střediska za výši daných nákladů. Je důležité, aby pracovníci střediska 

odpovídali za výši nákladů a zároveň měli pravomoc náklady ovlivňovat. [4] 

 

Uplatnění principu odpovědnosti se také týká způsobu oceňování výkonů jednotlivých 

středisek při předávání svých výkonů jiným střediskům v předem stanovené výši tzv. 

vnitropodnikovými cenami na výstupu.  

 

 

1.5 Členění nákladů z hlediska potřeb rozhodování 

V předchozím členění nákladů byly popsány náklady, které řídící pracovníci využívají při 

řízení podnikatelských procesů, ale o základních parametrech již bylo v zásadě rozhodnuto. 

Existuje i členění, které poskytuje důležité informace pro rozhodování o zhodnocení 

budoucích variant podnikání. [1] 

 

Každá změna podmínek znamená narušení stávající uspořádanosti a vztahů mezi náklady a 

výkony. Neruší však tyto vztahy jako celek. Rozhodovací úlohy vycházející ze změn 

výrobního nebo reprodukčního procesu musí proto oddělit náklady, které jsou touto změnou 

ovlivněné a které nikoliv. [3], str. 15 

 

Je třeba se také zmínit, že volba konkrétní alternativy nepřináší jen očekávané výnosy, ale 

zpravidla sebou přináší i další náklady, jako jsou: [3] 

· vyvolané náklady – jedná se o další odvozené náklady, které vnikají v souvislosti se 

zvolenou variantou; 
 

· nevyhnutelné náklady – náklady vznikající v budoucnosti v souvislosti s dřívějšími 
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rozhodnutími; 
 

· vyhnutelné náklady – náklady, které vznikají v souvislosti s dřívějšími rozhodnutími, 

ale jejich dalšímu vzniku lze zabránit. 

 

1.5.1 Členění nákladů dle závislosti na objemu výkonů 

Toto členění nákladů zobrazuje náklady na výstupu z podniku, kdy odpovídá na otázku 

vývoje nákladů při změně objemu výkonů. Podstatou rozlišení nákladů je rytmus spotřeby 

vynakládaných nákladů do procesu tvorby výkonů. Jedná se o náklady opakovaně vkládané 

při každém výkonu a náklady vkládané nezávislé na výkonu. Pro analýzu nákladů v závislosti 

na objemu prováděných výkonů se musí nejprve vymezit: [4] 
 

· variabilní náklady (VN) 
 

· fixní (konstantní) náklady (FN) 
 

· celkové náklady (CN) - jsou souhrnem všech nákladů, které byly použity na výrobu 

určitého počtu výkonů; CN = FN + VN 
 

· průměrné náklady (AN) -  jsou definovány jako podíl celkových nákladů na jednotku  

výkonu, a to při určitém celkovém objemu výkonu, představují základní měřítko 

hospodárnosti; AN = CN / Q = FN / Q + VN / Q = AFN + AVN, kde AFN jsou průměrné 

fixní a AVN průměrné variabilní náklady 
 

· mezní náklady (MC) - vyjadřují změnu výše nákladů vyvolanou změnou objemu  

produkce o jednotku; MC = ΔCN /ΔQ, 

kde  ΔCN je změna celkových nákladů, vyvolaná změnou objemu produkce (Q). 

 

1.5.1.1 Variabilní náklady 

Výše variabilních nákladů se mění se změnou objemu produkce. Podstatným odlišujícím 

rysem variabilních nákladů je to, že se mění v závislosti na změnách objemu výkonů či 

využití kapacity.  

 

Základní a nejdůležitější částí variabilních nákladů jsou náklady proporcionální. Při řízení 

proporcionální nákladů se obecně předpokládá, že jsou vyvolané jednotkou výkonu. Náklady, 

které připadají na jednotku výkonu, jsou fixní a jejich celkový objem roste přímo úměrně 
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počtu výkonů. Zástupcem takovýchto nákladů jsou všechny jednicové náklady, ale i část 

režie, která je ovlivněna stupněm využití kapacity. [1] 

 

Obr. 1 Křivka variabilních nákladů [3], str. 12 

VN   variabilní náklady 

b  jednotkové variabilní náklady 

Q   množství produkce 

vn   variabilní náklady na jednotku produkce 

 

V praxi existují i náklady, které zahrnují podíl fixních nákladů, nezávislý na objemu 

výroby i podíl nákladů variabilních, měnících se s objemem výroby. V konečném důsledku je 

lze rozložit na náklady variabilní a fixní, avšak takový rozklad není prakticky proveditelný, 

nemusí být účelný a navíc bývá matoucí. Takové náklady jsou označovány jako náklady 

smíšené (semivariabilní). Nejjednodušším příkladem je účet za telefon, který se skládá 

z fixní části (tarifu, paušálu) a dále z ceny jednotlivých hovorů, dále se může jednat o platbu 

za elektřinu, placení silniční daně nebo platba zákonného pojištění automobilu. Dalším 

příkladem jsou náklady na opravy a údržbu, kde fixní část nákladů je vyvolána potřebou stavu 

pohotovosti výrobního zařízení, s níž souvisí náklady na preventivní prohlídky a variabilní 

část nákladů potom souvisí s opotřebením výrobního zařízení v důsledku výroby. [3] 

Smíšenými náklady je tedy i veličina celkové náklady. Smíšené náklady ve svém úhrnu se 

vyvíjejí proporcionálně (lineárně), podproporcionálně nebo nadproporcionálně.  
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Také neplatí, že tyto náklady mají pouze proporcionální průběh. V reálu se poměrně často 

setkáváme s náklady, jejichž nákladové složky v absolutní výši rostou pomaleji, než objem 

prováděných výkonů. Průměrný podíl těchto nákladů na jednotku produkce klesá. Jedná se o 

podproporcionální náklady. Příkladem je spotřeba elektrické energie, nebo náklady na opravy 

a údržbu stroje ve vztahu k počtu vyrobených výrobků. Méně časté jsou nadproporinonální 

náklady, tzn., že výše absolutních nákladů roste rychleji než objem výkonů. S těmito náklady 

se setkáme v podobě zvýšených mzdových nákladů při zajištění zvýšeného objemu výkonů 

přesčasovou prací. Tyto náklady se mohou jevit jako nehospodárnost, ale je třeba rozhodnout, 

zda rychlejší růst těchto nákladů nemá za následek ochranu před většími ztrátami, které by 

mohli nastat v případě odmítnutí zakázky. 

 

 

Obr. 2 Závislost variabilních nákladů na změnách objemu výkonu [1], str. 80 

VN   variabilní náklady 

vn  variabilní náklady na jednotku výroby (produkce) 

Q   množství produkce 

 

 

1.5.1.2 Fixní náklady 

Fixní náklady, neboli stálé, jsou charakterizovány jako náklady, které se nemění v určitém 

rozsahu prováděných výkonů. Je pro ně typické, že se projevují jako důsledek v okamžiku 

uplatnění ekonomických zdrojů, které jsou schopny uskutečnit za určitý časový interval určitý 

objem výkonu (výrobní kapacita). Jedná se tedy o kapacitní náklady, které jsou vyvolané 

potřebou zajištění podmínek pro efektivní průběh podnikatelského procesu.  
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Obr. 3 Křivka fixních nákladů [3], str. 14 

FN   fixní náklady 

fn  fixní náklady na jednotku produkce 

Q   množství produkce 

 

 

Výrobní kapacitu dělíme takto: [1] 
 

· Maximální technická kapacita - je určena obvykle projektovými parametry daného 

výrobního zařízení. Část této kapacity bývá vyčleněna pro tzv. kapacitní rezervu pro případ 

poruchy. Jedná se například o energetický blok v elektrárně, který je ponechán v rezervě 

pro případné nasazení při poruše některého z využívaných energetických bloků.  
 

· Optimální kapacita -  její dosažení je žádoucí. Část této optimální kapacity může být 

nevyužita z důvodu nesynchronizace daného výrobního zařízení s navazujícími výrobními 

zařízeními. 
 

· Reálná kapacita - představuje počet vyrobených výkonů s ohledem na konkrétní 

organizační, technické a technologické podmínky.  

 

Každá z těchto potenciálních kapacit má vliv na vypovídající schopnost ukazatele 

využitých a nevyužitých fixních nákladů.  

 

Pokud se používá k výpočtu maximální technická kapacita, pak se nevyužité fixní náklady 

označují jako volné.  
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Pokud se používá k výpočtu optimální kapacita, potom se nevyužité fixní náklady označují 

jako prázdné.  

 

Pokud se používá k výpočtu reálná kapacita, potom se nevyužité fixní náklady označují 

jako nevyužité. V praxi se používá tohoto výpočtu nejčastěji. 

 

Fixní náklady je možné dále členit dle ovlivnitelnosti v případě zřetelného poklesu ve 

využití výrobní kapacity: 
 

· Umrtvené fixní náklady – jsou charakterizovány vynaložením nákladů ještě před 

zahájením podnikatelského procesu (pořízení budovy, strojního zařízení), příp. realizace 

jiného investičního rozhodnutí, kdy jejich celkovou výši nelze v průběhu podnikatelského 

procesu ovlivnit, ani zásadním omezením intenzity podnikatelského procesu. Možností 

jejich snížení je prodej. [1] 
 

· Vyhnutelné fixní náklady -  také vznikají v důsledku zajištění kapacitních podmínek 

podnikatelského procesu, jsou však spojeny s využitím vytvořené kapacity a nejsou 

bezprostředně spojeny s investičním rozhodnutím. Lze je omezit při zřetelném snížení 

kapacity. Jsou časově těsněji spojeny s výdaji nutnými na jejich úhradu než utopené fixní 

náklady. Jedná se např. o náklady na vytápění výrobních hal, časové mzdy mistrů. [1] 
 

· Umrtvené fixní náklady v novějším pojetí jsou chápány jako náklady, které vyvolalo 

investiční rozhodnutí v minulosti. A pouze jiné investiční rozhodnutí v budoucnosti může 

tyto náklady eliminovat. Příkladem mohou být odpisy nevyužívané výrobní haly, která po 

provedené rekonstrukci bude sloužit jako reprezentační a kongresové centrum nebo 

muzeum. [6] 

 

U fixních nákladů je důležitý fakt, že v určitém intervalu využité kapacity zůstávají stejné. 

To vede k požadavku řídících pracovníků na maximální využití dané výrobní kapacity, neboť 

čím větší je objem provedených výkonů na této kapacitě, tím rychlejší je pokles podílu fixních 

nákladů na jednotku výkonu. Je důležité si uvědomit, že tato kapacita není neomezená – 

omezení spočívá ve velikosti kapacity budov, strojů, pracovních sil, zásob a dodávek. To 

sebou přináší i fakt, že k překročení této kapacity, rozšířením objemu výroby, je nutné 

vynaložení dalších jednorázových umrtvených fixních nákladů i dalších vyhnutelných fixních 

nákladů. Výše fixních nákladů se po překročení této hranice objemu výroby mění najednou - 

skokem. Jedná se o zvýšení odpisů, nájemného, pojistného, úroků, apod., které se promítnou 
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jako zvýšení nákladů. Může však dojít i k růstu fixních nákladů v účetním období, aniž 

dochází ke zvyšování výrobní kapacity. To bývá způsobeno růstem ceny nájemného, 

pojistného, úroku, popř. zvyšováním mzdových nákladů řídících a správních pracovníků dle 

nové kolektivní smlouvy. [7] 

 

Obr. 4 Křivka fixních nákladů při zahrnutí skokových fixních nákladů [3], str. 14 

FN   fixní náklady 

fn  fixní náklady na jednotku produkce 

Q   množství produkce 

Q1, Q2  množství produkce 

 

 

Remanentní náklady 

Z dosavadního výkladu vyplývá, že se zvyšováním výrobní kapacity rostou i fixní náklady, 

ale v případě omezení výroby fixní náklady většinou neklesají a zůstávají po určitou dobu ve 

stejné výši a teprve pak dochází k jejich okamžitému nebo pozvolnému snížení. Tento jev se 

nazývá nákladová remanence. Remanentní náklady jsou obdobou nákladů měnících se skokem, 

kdy k jejich změně nedochází bezprostředně před nebo po daném nárůstu nebo poklesu objemu 

výroby, ale v určitém předstihu nebo zpoždění. Remanentní fixní náklady klesají až po určité 

době, což je způsobeno například odpisy strojů a budov, úroky, nájmy, leasing nákladních aut, 

mzdové náklady pracovníků (výpovědní lhůty, odstupné) apod. Z tohoto důvodu je třeba 

s těmito náklady počítat při sestavování rozpočtů nákladů a při vyřazování výroby 

neefektivních výrobků, neboť pokud s touto výrobou neodstraníme s ní spojené fixní náklady, 

zisková situace se s vyřazením ztrátových výrobků často zhorší. [6] 
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V dlouhodobém období jsou všechny výrobní činitele proměnné, a tudíž neexistují žádné 

fixní náklady – všechny náklady považujeme za variabilní. Chování nákladů zachycují 

nákladové funkce, které jsou rovněž krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé nákladové funkce 

používají manažeři v běžném, operativním řízení, dlouhodobé nákladové funkce 

v dlouhodobém nebo strategickém plánování. 

 

 

1.6 Sledování nákladů - účetnictví 
Veškeré činnosti směřující k ovlivňování podnikání jako takového, tedy i ke snižování 

nákladů, jsou neodmyslitelné bez kvalitních znalostí o nákladech, výnosech, majetkové a 

kapitálové struktuře podniku. Účetnictví je nástrojem, který eviduje a umožňuje nám získat 

informace o peněžních a hodnotových tocích organizace.  

 

Účetnictví je možno rozdělit: 
 

1. Finanční a daňové účetnictví – tvoří účetní systém, primárně vytvořený pro potřeby 

externích uživatelů. Vzhledem ke skutečnosti, že externí uživatelé vyžadují od účetních 

systémů jednotný výklad a srovnatelnost předkládaných informací, musí být finanční a daňové 

účetnictví konstruováno podle striktních pravidel. [1], str. 28 
 

2. Manažerské účetnictví je úzce spojeno s konceptem controllingu jako nástrojem řízení, 

který má za úkol koordinaci plánování, kontroly a zajištění informační základny. To, co oba – 

spíše teritoriálně a historicky než obsahově odlišné – informační přístupy spojuje, je chápání 

účetnictví jako vrcholového informačního nástroje, který díky svým metodickým prvkům 

prosazuje vnitřní koordinaci všech funkcí systému řízení. [1], str. 43  

 

Manažerské účetnictví se věnuje také minulosti, je ale mnohem více orientované na 

budoucnost. Dává finanční a nefinanční informace důležité pro vedení firmy z pohledu 

rozhodování, plánování a vyhodnocování. [8] 
 

3. Nákladové účetnictví představuje tu část manažerského účetnictví, která poskytuje 

informace pro řízení, a to zejména o hospodárnosti. Je také označované výrazy provozní, či 

vnitropodnikové účetnictví. Je zaměřeno na minulost. Toto účetnictví bývá většinou součástí 

manažerského účetnictví. [3] 
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Manažerské účetnictví má za cíl poskytnout řídícím složkám podniku souhrn informací, 

které jsou potřebné pro účinné vedení v rámci daného podniku. Spadají do něj metody evidence 

a kontroly nákladů, metody rozpočetnictví, nákladové propočty, metody finanční kontroly a 

systémy vnitřní kontroly. V širším smyslu obsahuje manažerské účetnictví i úlohy rozhodování 

o stávající a budoucí výrobní kapacitě. 

 

1.6.1 Členění nákladů v manažerském účetnictví 

V manažerském účetnictví se prvotně rozlišují náklady na fixní a variabilní. Manažeři ale 

dále využívají náklady:  

1.6.1.1 Relevantní a irelevantní náklady, rozdílové náklady 

Relevantní náklady – jedná se o náklady, které jsou podstatné pro řešení příslušné 

rozhodovací úlohy a vymezují se jako takové budoucí náklady, které: 

a) přísluší danému rozhodnutí, 

b) liší se dle jednotlivých alternativ. 

 

Relevantními náklady lze vyjádřit rozdíly mezi alternativami, které jsou předmětem 

rozhodování. Základními typy relevantních nákladů jsou: [5] 
 

· přímé relevantní náklady – bezprostředně souvisí s uvažovanou variantou, 

· náklady připisované danému rozhodnutí (imputované) – ovlivňují výsledky  

· ekonomického subjektu v širších souvislostech, které rozhodnutí přináší (daňové  

důsledky). 

· odložené náklady – představují obtížně vyčíslitelné důsledky rozhodnutí, které ovlivní  

podnikovou činnost ve strategickém horizontu (reakce zákazníků na zúžení sortimentu) 

 

V případech přetržitého zavádění změn (jedna alternativa nahrazuje druhou) dochází ke 

kvantifikaci rozdílů pomocí porovnání jednotlivých údajů daných alternativ na základě 

vyčíslení rozdílových nákladů a výnosů, které umožňují výběr dle hodnocení „větší – menší“ 

nebo podle priorit „lepší – horší“. 

Jednou z nejdůležitějších forem relevantních nákladů s mimořádným významem pro 

hodnocení ekonomických procesů a rozhodování jsou přírůstkové náklady, které umožňují 

nepřetržité hodnocení. 
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Irelevantní náklady – zůstávají nezměněny při uplatnění určitého rozhodnutí, nebo jsou ve 

všech alternativách daného rozhodnutí totožné. Jsou nepodstatné pro řešení příslušné 

rozhodovací úlohy. 

 

Rozdílové náklady – představují rozdíl mezi výchozí a běžnou úrovní nákladů. Jsou 

vyvolány jakoukoliv změnou, ovlivňující průběh výrobního procesu. Vyjadřují se jako celkové 

rozdílové náklady, které se stanoví jako rozdíl celkových nákladů výchozí a běžné 

(hodnocené) úrovně nákladů. 

 

1.6.1.2 Oportunitní náklady 

Oportunitní náklady lze charakterizovat jako ušlý efekt, o který se ekonomický subjekt 

připravuje tím, že neuskutečňuje určitou alternativu dalšího rozvoje.  

 

Uplatňují se zejména v podmínkách, kdy je ekonomický subjekt omezen ve zdrojích své 

činnosti (kapacitou haly, kapacitou strojního zařízení). Tyto náklady nelze najít ve finančním 

účetnictví, protože nejsou měřeny penězi, které zaplatíme díky našemu rozhodnutí. Jejich 

vyjádření je nejvyšší možná hodnota v penězích, kterou bychom získali, kdybychom dané 

peníze investovali do naší druhé nejlepší příležitosti, kterou jsme si nevybrali. [1] 

 

Z této kategorie nákladů vycházejí metody čisté současné hodnoty, čisté budoucí hodnoty a 

indexu rentability, které se používají při rozhodování o dlouhodobých investičních projektech. 

 

1.6.2 Explicitní a implicitní náklady 

Explicitní náklady jsou ty náklady, které podnik platí (mají formu peněžních výdajů) za 

nakoupené výrobní zdroje, nájemné, za použití cizího kapitálu atd. 

 

Implicitní náklady nemají formu peněžních výdajů a jsou tudíž obtížně vyčíslitelné. K jejich 

měření používáme oportunitních nákladů. Tak např. implicitními náklady je mzda, kterou by 

podnikatel obdržel při jiném zaměstnání, nebo úroky které by získal investováním svého 

kapitálu do jiné akce.  
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1.6.3 Utopené náklady 

Jedná se o náklady, které jsou navždy ztraceny, protože jsme nevyužili nejlepší možné 

řešení. 

 

 

1.7 Fixní náklady z pohledu controllingu  

Controlling je nástroj řízení, který má za úkol koordinaci plánování, kontroly a zajištění 

informační datové základny tak, aby se působilo na zlepšení podnikových výsledků. [1], str. 26 

     

Controlling je systém, který musí včas a pravdivě informovat manažera o vzniklé situaci a 

navrhnout řešení s dostatečným předstihem. Ke zvýšení účinnosti systému řízení nestačí 

zlepšení jeho dílčích funkcí – organizační, plánovací, kontrolní a informační – ale je třeba 

jejich systémové propojení a koordinace. Koordinaci všech funkcí systému řízení je nutné 

integrovat v informačním systému, který sleduje požadavky na řízení podnikatelského procesu 

z úrovně podnikového managementu a umožňuje zobrazení podnikatelského procesu 

v účetnictví. [10] 

 

Fixní náklady dělíme pro účely nákladového controllingu na fixní náklady I a fixní náklady 

II. [10]  

 

Fixní náklady I jsou takové fixní náklady, které můžeme přesně přiřadit jednotlivým 

hospodářským střediskům, za které zjišťujeme vnitropodnikový výsledek hospodaření. Do 

fixních nákladů I zahrnujeme mzdové náklady, náklady na sociální a zdravotní pojištění, 

náklady na elektrickou energii, opravy a udržování a odpisy majetku.  

 

Fixními náklady II označujeme takové fixní náklady, které nemůžeme přiřadit podle místa 

jejich vzniku jednotlivému hospodářskému středisku a na jednotlivá střediska je musíme 

přiřazovat pomocí rozvrhových základen. Jsou to tedy fixní náklady společné pro všechny 

hospodářská střediska. Mezi tyto náklady řadíme zejména správní náklady (odměny společníků 

a statutárních orgánů, mzdy administrativních pracovníků, odpisy administrativní budovy nebo 

výše nájemného, náklady na zabezpečovací zařízení, odpisy počítačového vybavení, softwarů a 

sítí, reklama a inzerce, náklady na reprezentaci, občerstvení), úroky z úvěrů na koupi 

administrativní budovy, leasingové náklady služebních automobilů, náklady na telefony apod. 
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     Fixní náklady jsou charakteristické tím, že v krátkém období je jejich výše fixní. 

V dlouhém období se však fixní náklady mohou měnit skokem. Tato změna je vyvolána 

zvyšováním výroby (prodeje), které vyvolá nutně další fixní náklady – musíme přijímat nové 

zaměstnance (mzdové náklady), pronajímat nové skladové prostory (nájemné, elektrická 

energie, telefony), rozšiřujeme technické vybavení (odpisy počítačů a softwarů). 

 

Na základě výše uvedených skutečnosti rozlišujeme tyto skupiny controllingových úkolů: 

- Plánování – stanovení cílů podniku 

- Kontrola – porovnávání plánu a skutečnosti, analýza odchylek 

- Řízení – provádění nápravných opatření 

- Vyhodnocování 
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2 SOUČASNÉ METODY HODNOCENÍ FIXNÍCH NÁKLADŮ 

Jednotlivé členění nákladů a kalkulace již byly výše uvedeny a nyní je třeba popsat, jakým 

způsobem lze fixní náklady řídit. Nejlepším způsobem řízení nákladů je jejich plánování, 

sledování a kontrola, při využití zpětné vazby a vytvoření opatření nutných k možnému snížení 

nákladů. Tento proces přispěje ke zvýšení výsledku hospodaření celého podniku. 

 

2.1 Plánování nákladů 

Ve většině podniků je plán nákladů součástí finančního plánu. Ten obsahuje plán výnosů, 

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

Výpočty jeho položek navazují na ostatní části plánu podniku.  

Cílem plánování fixních nákladů je dosáhnout jejich snížení. Plánování nákladů se provádí 

pomocí rozpočtů, které se stanovují obvykle na jedno účetní období a kratší dobu – čtvrtletí, 

měsíc, týden, den.  

 

Plánování nákladů se provádí pomocí indexů (vyjadřují změny ceny, nárůst mezd výkonů, 

změny technologií v rozpočtovaném období, u položek, u nichž lze předpokládat závislost na 

objemu výkonů, se vynásobí daným indexem), uplatňují se matematicko-statistické metody, 

využívají se metody s využitím variátorů a dále se uplatňuje metoda s využitím limitů. 

 

Podrobně se problematikou plánování a tvorby příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku 

zabývá nákladový controlling. Nákladový controlling však musíme chápat v daleko širším 

pojetí, mezi jeho hlavní úkoly patří plánování, kontrola a řízení. [7] 

 

Rozpočtování  

Při rozpočtování režijních nákladů se vychází z účetní skutečnosti (např. za posledních 9 

měsíců), která je dále upravena o očekávané vlivy v plánu oproti výchozí základně. [9] 

 

To v praxi znamená, že dosažené režijní náklady vydělíme počtem měsíců, následně 

vynásobíme dvanácti a dále odečteme např. fixní náklady spojené se zvýšením výrobní 

kapacity, růstem ceny nájemného, pojistného a až v této fázi můžeme dané náklady porovnávat 

s výchozí základnou. 
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Tradiční metoda rozpočtování  

Tato metoda vychází z fixních a režijních nákladů z minulých let a především z plánu 

odbytu. Tvorba rozpočtů tradičním způsobem je časově velmi náročná, nevýhodou je také jeho 

neměnný charakter, kdy se díky rychlým změnám na trhu stává rychle neaktuálním. 

 

Zcela chybí kontrolní mechanismus, který by reagoval na případné změny. Mezi další 

nedostatky patří nepropojenost rozpočtů, skryté náklady a neurčenost nákladů z hlediska 

účelnosti. [8] 

 

2.2 Sledování nákladů - účetnictví 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a další příslušné navazující prováděcí účetní předpisy 

“Postupy účtování pro podnikatele”, neupravují otázku třídění nákladů v oblasti analytických 

účtů. Účetní jednotky tedy mohou třídit své náklady (při akceptování předepsaných účtových 

tříd, skupin a syntetických účtů) podle svých individuálních potřeb. [10] 

 

Přitom je důležité, aby: 

– v rámci analytické evidence jednotlivých syntetických účtů účtové třídy 5 – Náklady byly 

sledovány náklady podle dalšího třídicího klíče, aby byly rozděleny na fixní a variabilní, 

– způsob účtování fixních a variabilních nákladů může být založen nejen na účtování 

skutečných nákladů zjištěných jednoznačně z dokladů (aniž by tyto náklady byly klíčovány 

jakýmkoliv klíčem), ale i na účtování nákladů klíčovaných předem stanoveným klíčem. Zde 

jde o zaúčtování skutečných externích nákladů dle účetních dokladů (v 1. fázi zaúčtovaných 

na příslušné nákladové druhy a jejich analytické účty), dále však (ve fázi 2.) zaúčtované na 

příslušné podúčty fixních a variabilních nákladů na základě klíčování. Tady v plné míře 

platí, že okruh účtování v analytické evidenci, určené pro sledování fixních a variabilních 

nákladů, slouží výhradně firmě a jejím potřebám a je tedy pouze v její kompetenci způsob 

a metoda sledování nákladů, které budou použity.  

 

2.3 Současné metody hodnocení fixních nákladů 

Analýza nákladů pomocí odchylek  

Analýza nákladů pomocí odchylek je součástí metody standardních nákladů a výnosů. Tato 

metoda je charakterizována jako ocenění nákladů, výnosů na úrovni předem stanovených 
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hodnot (standardů). Tyto standardy se porovnávají se skutečnými výsledky, následně se zjišťují 

odchylky, které se dále analyzují. Metoda standardních nákladů dává řídícím pracovníkům 

informace o odchylkách a o jejich systematickém členění dle odpovědnosti a příčin vzniku, 

díky kterým je možno zefektivnit řídící proces. [1] 

 

Analýza odchylek je vlastně kontrolou plnění rozpočtu, neboť analýza nákladů pomocí 

odchylek navazuje na rozpočetnictví, ve kterém jsou předem stanovené hodnoty součástí 

rozpočtů jednotlivých podnikových útvarů i rozpočtu podniku jako celku. Výskyt odchylky 

neznamená, že se jedná o negativní či pozitivní jev. Je ale důležité, aby odchylka byla objevena 

včas, protože indikuje možný problém, který je třeba vyšit. 

 

Důvodem sledování těchto odchylek je:  

- upozornit na slabá místa podniku,  

- zjistit disproporce mezi stanovenými a dosaženými hodnotami,  

- zkvalitnit činnost plánování,  

- získání údajů pro předvídání budoucích trendů (budoucích příležitostí a hrozeb),  

- získání zpětných vazeb podnikových procesů  

 

Proces řízení odchylek se skládá z určení standardů (předem stanovené výše nákladů), 

zjištění skutečných výsledků, kvantifikace odchylek, analýzy odchylek a vyhodnocení a přijetí 

opatření. 

 

Určení předem stanovených hodnot  

Při určení standardu musíme nejdříve specifikovat jednotku výkonu, ke které budeme 

standardy vztahovat (kus, tuna, hodina). U fixních nákladů nejprve určíme standardní celkový 

objem produkce za určité období a výši celkových standardních fixních nákladů. Na tomto 

základě můžeme určit výši standardních celkových fixních nákladů na jednotku výkonu (podíl 

celkových fixních nákladů a objemu výkonu). 

 

Stanovení samotného standardu je dle mého názoru nejslabším místem v celé analýze 

pomocí odchylek. Neboť zde často dochází k tomu, že jsou plánované hodnoty stanoveny na 

základě zkušeností nebo informačních podkladů z minulých let (zejména standardy režijních a 

fixních nákladů), pokud ale není provedena detailní analýza minulých nákladů a z režií nejsou 

vyloučeny nadbytečné náklady, není možné na základě nich určovat cílové hodnoty.  
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Zjištění skutečných výsledků  

Jakých hodnot bylo ve skutečnosti dosaženo, zjistíme v účetnictví, které by mělo být vedeno 

takovým způsobem, který umožní rychle a přehledně získat informace o skutečně 

spotřebovaných nákladech. Porovnáním skutečnosti se standardy se zjistí odchylka. Odchylka 

může být pozitivní (nižší skutečné náklady než plánované), nebo negativní (vyšší skutečné 

nákladů oproti standardu).  

 

Zjišťování odchylek probíhá průběžně, nebo po ukončení činnosti (období). V případě, že 

zjišťování odchylek probíhá, až následně, nemůže podnik pružně reagovat na vzniklé negativní 

jevy. Až po ukončení činnosti probíhá kontrola, není tedy možné vzniku některých zvýšených 

nákladů zabránit. Následné zjišťování odchylek se označuje jako úhrnné metody řízení 

hospodárnosti. Z důvodu řízení nákladů musí podnik provádět analýzu odchylek průběžně a 

ihned přijímat opatření k nápravě a tak přecházet zvýšeným nákladům.  

 

V současnosti podniky využívají sofistikované informační systémy, které umožňují přiřadit 

konkrétní náklad ke konkrétnímu výkonu (zakázce, středisku). A vzhledem k tomu, že zároveň 

poskytuje informace o předem stanovené normě, je možno na případné odchylky okamžitě 

reagovat.  

 

Kvantifikace odchylek  

Pro zjišťování odchylek je třeba mít stanovena konkrétní pravidla a metodické postupy, 

které respektují požadavky vedení podniku a účetní postupy.  

 

Odchylky vyjadřujeme: 

• v naturálních jednotkách (nižší spotřeba materiálu než je norma v kusech)  - jedná se o 

kvantitativní odchylku (způsobena změnou objemu), 

• v peněžních jednotkách ve vztahu k jednotce výkonu, případně k celkovému objemu 

výkonu (vyšší prodejní cena v Kč než je standard, nižší celkové fixní náklady v Kč než 

standard) – jedná se o kvalitativní odchylku (způsobena změnou ceny), 

• v procentech – jedná se o procentní změnu výše uvedených rozdílů  

 

Metody zjišťování odchylek, které se liší podle principu zjišťování hospodářského výsledku: 

[1]  
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a) Metoda variabilních nákladů – vychází z odděleného řízení fixních a variabilních 

nákladů. Tato metoda je založena na marži, jakožto rozdílu mezi cenou a variabilními 

náklady, která přispívá na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku.  
 

b) Metoda plných nákladů – zkoumá plné náklady, tedy variabilní a průměrné fixní 

náklady jsou přepočteny na jednotku výkonu tak, že se celkové fixní náklady vydělí 

objemem výkonu. Tato veličina je pak závislá na objemu výkonu a vzniká u ní relativní 

odchylka fixních nákladů.  

 

Vyšetřování odchylek je náročný proces, při kterém není třeba se zabývat všemi 

odchylkami, ale jen těmi, které jsou podstatné. Rozlišení závažných odchylek od drobných 

provedeme tak, že si stanovíme pro každou sledovanou veličinu toleranční meze, ve kterých se 

mohou skutečné hodnoty pohybovat. Odchylky, které jsou, mimo tyto meze jsou významné, 

musí se zkoumat příčiny, zjednat bezprostřední náprava, zkoumat odpovědnost a realizovat 

opatření, aby v budoucnu k takové odchylce nedošlo. Drobné odchylky se pouze evidují. 

 

Analýza odchylek  

Analýza odchylek se provádí s cílem zjistit odchylky skutečného stavu od stavu 

standardního, odhalit příčiny a určit odpovědnost za jejich vznik. Musí být provedena tak, aby 

byla vedením podniku a řídícími pracovníky přijata jako závazná. 

 

Častými příčinami vzniku odchylek jsou organizační změny, zvýšení cen surovin, zvýšení 

mzdových tarifů, nereálně stanovené cíle, použití nových materiálů, nesprávná organizace 

procesů, chybné plánování a mnohdy chybné zaúčtování. 

 

Vyhodnocení a přijetí opatření  

Po kvantifikaci odchylek, jejich analýze, zjištění odpovědností a příčin odchylek následuje 

vyhodnocení analýzy a přijetí opatření vedoucích k nápravě. Cílem je zefektivnit celý proces. 

 

Po zjištění rozdílů od standardů, tedy odchylek, je třeba odhalit příčiny vzniku rozdílů a 

zodpovědnosti za vzniklé rozdíly. Ze zjištěných informací přijmout opatření k nápravě 

negativních jevů.  
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3 VLIV ZMĚNY OBJEMU VÝROBY Z POHLEDU FIXNÍCH 

NÁKLADŮ  

Využití informací o fixních a variabilních nákladech, předpokladu (odhadu) vývoje 

budoucích nákladů ve vztahu k objemu produkce a objemu prováděných výkonů lze v praxi 

využít k modelování nákladů. Kvantifikace fixních a variabilních nákladů je základem 

moderních metod řízení nákladů (variantně sestavované podnikové plány, procesní řízení 

nákladů ABC/M, rozpočtování režie na principu flexibilních rozpočtů a rozpočtů vycházejících 

z nulového základu), ale také slouží ke kalkulování podnikových výkonů (dynamická 

kalkulace). [11] 

 

Nejčastěji používaným nástrojem, kde se členění nákladů dle objemu prováděných výkonů 

uplatňuje, jsou tzv. rozhodovací úlohy na existující kapacitě. Takto jsou pojmenovány úlohy 

krátkodobého charakteru, které v podstatě podmiňuje existence fixních nákladů. Obsahem je 

rozhodování o objemu, případně skladbě výkonů, a o jejich dopadech na náklady a zisk 

společnosti. [5], str. 43 

 

3.1 Analýza bodu zvratu  

Analýza bodu zvratu zkoumá, jak se mění tržby, náklady a zisk se změnami objemu výroby. 

Bod zvratu (Break Even Point, kritický bod rentability, mrtvý bod, práh užitku) – představuje 

takový objem výroby, při kterém se celkové tržby rovnají celkovým nákladům, kdy tedy není 

dosahováno zisku ani ztráty. Ohraničují tedy ziskové a ztrátové pole. [3], str. 35 

 

Obr. 5 Grafické zobrazení bodu zvratu 
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VN   variabilní náklady 

FN   fixní (konstantní) náklady 

Q krit.  kritický objem produkce 

 

Matematické vyjádření bodu zvratu: [3] 

 

Tržby   T = p . Q 

 

p = cena (Kč / jednotka produkce) 

Q = množství produkce (ks, kWh, t) 

 

Celkové náklady CN = FN + vn . Q 

 

CN = celkové náklady (Kč) 

vn = variabilní náklady na jednotku produkce (Kč / jednotka produkce) 

 

Q krit. :   T = CN 

   p . Q = FN + (vn . Q)  =˃ Q krit. = BZ =  

 

Q krit. = kritický objem produkce (naturální jednotky) 

BZ = objem produkce v bodu zvratu (naturální jednotky) 

Vyjde-li se z předpokladu, že celkový zisk (CZ) je roven nule, potom platí: 

 

  CZ = T – CN = (p – vn) . Q – FN 

  p – vn = m 

 

m = marže (Kč / jednotka Q) 

 

Marže – krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku na jednotku objemu produkce. 

 

Dále lze vyjádřit: 

 

  Q krit. = BZ =  
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  m =  

 

Analýzou BZ lze především dále zjistit (za předpokladu, že se podmínky nezmění): 
[3], str. 

38 

- výši tržeb (objem produkce v naturálních jednotkách) zabezpečující požadovaný 

(minimální) zisk, 

- maximálně přípustné variabilní náklady, 

- limit fixních nákladů, 

- minimální prodejní cena, 

- kritické využití výrobní kapacity, 

- citlivost zkoumaných veličin (bezpečnostní marže), 

- vliv změny cen na objem prodeje a na zisk podniku atd. 

 

Je důležité si uvědomit, že až objem výroby nad kritický objem produkce (Q krit.) 

vytváří podniku zisk (rozdíl mezi prodejní cenou a celkovými náklady resp. mezi cenou a 

variabilními náklady). Dosažení a překročení objemu produkce v bodu zvratu je pro výrobní 

podniky existenční záležitostí, protože se zde fixní náklady transformují v zisk. Je proto velmi 

důležité využívat existující výrobní kapacitu naplno, např. vhodnou cenovou politikou.  

3.2 Provozní páka 

Pro management podniku je analýza bodu zvratu důležitá také pro uvědomění si vztahu 

podílu fixních a variabilních nákladů na jedné straně a vytvořeným ziskem na straně druhé. 

Změny podílu fixních a variabilních nákladů vzhledem k objemu výroby a vytvořenému zisku 

můžeme graficky vyjádřit pomocí takzvané provozní páky. Vysvětlení provozní páky je na 

příkladu, kdy se management podniku rozhoduje o výběru způsobu výroby ze dvou variant. 

Varianta 1 spotřebovává při výrobě relativně nízké fixní náklady s relativně vysokou spotřebou 

variabilních nákladů. Varianta 2 při stejné produkci však uvažuje s vyššími fixními náklady 

díky automatizaci, což má za následek snížení jednotkových variabilních nákladů – přímka 

variabilních nákladů bude ve vztahu k objemu výroby růst pomaleji než u varianty 1. 

Management podniku proto musí obě varianty zvážit vzhledem k očekávané produkci – u 

malosériové produkce se nevyplatí investice do drahých technologií, ale při hromadné výrobě 

lze investice do technologií považovat za konkurenční výhodu. [5] 
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Obr. 6 Provozní páka [5], str. 47 

VN   variabilní náklady 

FN   fixní (konstantní) náklady 

CN   celkové náklady 

T   tržby 

N   náklady 

Q   množství produkce 

BZ   bod zvratu 
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4 ZPŘESNĚNÍ HODNOCENÍ FIXNÍCH NÁKLADŮ 

V současné době převládá plánování na základě dosažené skutečnosti, nejsou však přesně 

definovány jednotlivé druhy vlivů u fixních nákladů (vliv cen, vliv spotřeby, vliv kurzu, vliv 

organizačních a legislativních změn. Hodnocení se provádí porovnáním plánu se skutečností, 

ale ne vždy se provádí porovnání aktuální skutečnosti se stejným obdobím minulého roku, 

případně nejsou dostatečně definovány všechny vlivy.  Například, když v plánu fixních 

mzdových nákladů budeme definovat bez jakékoli jiné specifikace, že vzrostou o 650 tisíc Kč a 

ve skutečnosti vzrostou o 800 tisíc Kč, vzniká problém, který se bohužel často v praxi stává, 

určit v důsledku jakých konkrétních vlivů došlo k nárůstu fixních mzdových nákladů. Zda 

vlivem počtu pracovníků nebo vlivem změny průměrné mzdy. Ale jestliže v plánu definujeme 

nárůst mezd o 650 tisíc Kč a z toho budeme definovat, že se vlivem počtu pracovníků sníží 

mzdové náklady o 300 tisíc Kč a vlivem nárůstu průměrných mezd vzrostou mzdové náklady o 

950 tisíc Kč, pak se dá z dosažného faktu růstu skutečných mezd o 800 tisíc Kč určit, kolik 

činil vliv poklesu pracovníků a kolik vliv nárůstu průměrných mez a tím se docílí zpřesnění 

hodnocení fixních nákladů. 

 

Navrhuji používat systém předem definovaných detailních vlivů při tvorbě plánu a na 

základě nich pak i vyhodnocování skutečnosti. Zpřesnění hodnocení fixních nákladů je možno 

pouze na základě zpřesnění plánování fixních nákladů, a to pomocí systému definování vlivů 

proti výchozí základně. Když jsou v plánu definovány vlivy proti výchozí základně (již 

dosažené skutečnosti), tak lze přesněji hodnotit skutečné fixní náklady.  

Posouzení možnosti zpřesnění hodnocení fixních nákladů ve výrobních podnicích dle 

jednotlivých účtových skupin: 
 

Účtová skupina 50 - spotřebované nákupy 

Fixní spotřeba vody, plynu, elektrické energie, topení, nafty, benzínu apod. – zde je třeba 

jasně definovat vliv ceny a vliv spotřeby jednotek. V případě, že podnik nakupuje materiál 

v zahraniční měně, je třeba zohlednit i vliv změny kurzu. 

 

Účtová skupina 51 - Služby 

Fixní náklady jako základní údržba drobného hmotného majetku bez individuálních oprav, 

cestovné, náklady na reprezentaci, ostatní služby (stočné, poštovné, atd.) zde je třeba jasně 

definovat vliv nárůstu ceny služeb a vliv nárůstu spotřeby jednotlivých služeb. To platí i o 
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nájemném (m2 a cena), o nákladech za užívání telefonů (počet telefonů a průměrná délka 

hovorů za měsíc v minutách), atd. Při plánování lze využít matematicko-statistických metod. 

 

Účtová skupina 52 - Osobní náklady 

Při hodnocení fixních osobních nákladů se musí jasně definovat vliv změny průměrné mzdy 

a vliv změny počtu zaměstnanců, ale např. i vliv legislativy, to v případě, že se mění sazba 

pojištění, nebo vliv kurzu měn, když podnik vyplácí mzdu při montážích v zahraniční měně. 

Osobní náklady se plánují prostřednictvím plánu mezd, který je zpracován personálním 

útvarem.  

 

Účtová skupina 53 - Daně a poplatky 

Daň silniční, daň z nemovitostí, ostatní daně a poplatky (daň dědická, darovací, z převodu 

nemovitostí a poplatky - kolky) zde je třeba jasně definovat vliv změny počtu objektu daně a 

vliv změny daňové sazby. 

 

Účtová skupina 54 - Jiné provozní náklady 

Dary daňově neuznané, ostatní provozní náklady pro zpřesnění hodnocení musíme definovat 

změnu počtu těchto nákladů a změnu výše těchto nákladů. Dále je vhodné stanovit i limity, 

neboť u těchto položek nelze stanovit objektivně nutnou výši na základě technického nebo 

ekonomického zdůvodnění mohlo by se jednat o zbytečnou nehospodárnost. Limit lze stanovit 

absolutní částkou, popř. i procentní přirážkou k určité rozvrhové základně. 

 

Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku – u těchto fixních nákladů 

lze pracovat jen s celkovým vlivem, který vychází z plánu odpisů stávajícího majetku a nového 

majetku, který je definovaný v plánu investic.  

Pro zpřesnění hodnocení fixních nákladů navrhuji používání metody ABC k rozvrhování již 

plánovaných fixních nákladů vedlejších středisek na hlavní a k rozdělování fixních nákladů 

hlavních středisek na kalkulační jednice, kdy se tyto fixní náklady již plánují s ohledem na 

jednotlivé vlivy. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce je věnována problematice hodnocení fixních nákladů, kdy hlavními cíly 

bakalářské práce bylo definování současných metod hodnocení fixních nákladů, zhodnocení 

vlivu změny objemu výroby z pohledu fixních nákladů a posouzení možností zpřesnění 

hodnocení fixních nákladů ve výrobních podnicích. 

Práce je nejdříve zaměřena na definování základních pojmů. Zde je popsán význam nákladů 

a jejich členění.  

V bodě číslo 2 je pozornost věnována definování současných metod hodnocení fixních 

nákladů. Velmi důležitým bodem pro hodnocení fixních nákladů je plánování fixních nákladů, 

které se provádí pomocí rozpočtů, zpravidla na dobu jednoho účetního období a dobu kratší.  

Plán fixních nákladů je sestaven na základě standardů a jeho cílem je dosáhnout jejich snížení. 

Sledování plánu fixních nákladů je uskutečňováno pomocí účetnictví, ve kterém jsou v rámci 

analytické evidence jednotlivých syntetických účtů sledovány náklady podle dalšího třídicího 

klíče, kde jsou rozděleny na fixní a variabilní. Dále je popsána analýza nákladů pomocí 

odchylek, která je velmi důležitá pro řízení nákladů podniku. Analýza odchylek se musí 

provádět průběžně a musí se ihned přijímat opatření k nápravě a tím tak přecházet zvýšeným 

nákladům. V současnosti mají podniky díky sofistikovaným informačním systémům ucelený 

pohled na danou problematiku a mohou na konkrétní situaci okamžitě reagovat. 

V navazující kapitole je zhodnocen vliv změny objemu výroby z pohledu fixních nákladů. 

V této kapitole je popsán princip bodu zvratu, kdy je pro výrobní podniky zcela zásadní 

dosahovat výroby nad kritický objem produkce, neboť zde se fixní náklady mění v zisk.  

Fixní náklady se za bodem zvratu mění na zisk a to je nejdůležitější vlastnost fixních 

nákladů, kterou je nutno v dnešní době využít. Tj. dělat vše proto, aby se využívaly existující 

výrobní kapacity co nejvíce, a tím aby se dosáhla co největší výroba nad bod zvratu. Jinak 

podnik není schopen konkurovat, podnikům, které lépe využívají své vybudované výrobní 

kapacity, které jsou hlavními zdroji fixních nákladů. Mnoho podniků v současnosti však má 

problém kritického objemu produkce dosáhnout. Řešením je například nabídnout odběrateli tři 

kusy výrobku za cenu dvou kusů, což musí být dále řešeno v cenové politice podniku. Při 

plánovaných zakázkách nad možnosti stávající výrobní kapacity je důležité si uvědomit, že 

stavba (nákup) nové výrobní haly (linky) s sebou přináší i zvýšení fixních nákladů do dalších 

let. V případě, že výrobní podnik nebude schopen dostát svých nasmlouvaných zakázek, 

přinese to další výdaje ve formě pokut a penále. Naopak, jestliže se výrobní podnik rozhodne 
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omezit či zrušit svoji výrobní kapacitu (např. v důsledku outsorsingu), nepřinese to s sebou 

požadované snížení fixních nákladů okamžitě, ale projeví se zde remanence fixních nákladů 

z důvodu odpisů strojů a budov, nájmu či mzdových nákladů pracovníků (výpovědní lhůty, 

odstupné) apod. 

Ve čtvrté kapitole je popsáno posouzení možností zpřesnění hodnocení fixních nákladů ve 

výrobních podnicích, kde navrhuji používat systém předem definovaných detailních vlivů při 

tvorbě plánu a na základě nich pak i vyhodnocování skutečnosti. Hodnocení fixních nákladů je 

možno zpřesnit pouze na základě zpřesnění plánování fixních nákladů, a to pomocí systému 

definování vlivů proti výchozí základně. Také navrhuji pro zpřesnění hodnocení fixních 

nákladů používání metody ABC na rozvrhování již naplánovaných fixních nákladů vedlejších 

středisek na hlavní a k rozdělování fixních nákladů hlavních středisek na kalkulační jednice a to 

pomocí vztažných veličin (cost drivers). Kdy se tyto fixní náklady již plánují s ohledem na 

jednotlivé vlivy. Využití těchto poznatků se může stát jednou z nejdůležitějších konkurenčních 

výhod pro mnohé výrobní podniky. 
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