
 
 



 



 



 
 
 
 
 



ABSTRAKT 

Zadáním bakalářské práce je plánování konstantních nákladů (v této práci je použito označení 

fixní náklady). 

 

V první kapitole charakterizuji náklady a výnosy, jejich pojetí ve finančním a manažerském 

účetnictví, možnosti dělení nákladů, speciálně dělení podle závislosti na objemu výroby  

na fixní a variabilní. 

Ve druhé kapitole se věnuji podnikovým plánům a plánování, rozpočtům a jejich tvorbě, a 

dále problematice remanentních nákladů při plánování fixních nákladů. 

Ve třetí kapitole uvádím možnosti využití bodu zvratu pro plánování fixních nákladů a 

posuzuji možnost přesnějšího plánování fixních nákladů nahrazením jednoho indexu 

systémem vlivů. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Náklady, výnosy, fixní náklady, variabilní náklady, plán, rozpočet, remanence nákladů, bod 

zvratu, výrobní kapacita. 

 

 

ABSTRACT 

Chapter I specifies costs and revenues, their definition in financial and managerial accounting, 

possibilities of costs subdivision, special costs subdivision to fixed costs and variable costs 

according to their dependence upon the production volume. 

Chapter II specifies Company plans and Company planning, budgets and their creation 

including remanent costs within fixed costs planning.  

Chapter III defines the possibilities for break-even point applying in the area of fixed costs 

planning including the assessment of more accurate planning of fixed costs by substitution of 

one index by the system of influences.  

 

KEY WORDS 

Costs, revenues, fixed costs, variable costs, plan, budget, costs remanence, break even point, 

production capacity. 
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ÚVOD  

V názvosloví v oblasti nákladů nepanuje absolutní jednota. Jedním z příkladů je i pojem 

konstantní náklady. V odborné literatuře, ze které jsem čerpal, je místo pojmu konstantní 

náklady používán pojem fixní náklady. V bakalářské práci proto používám toto označení. 

 

K úspěšnému fungování musí podnik mj. znát velikost svých nákladů a umět je maximálně 

zhodnotit. Pro účinné řízení nákladů je potřeba nějakým způsobem je utřídit. Různé účely 

vyžadují různé způsoby. V první kapitole bakalářské práce se věnuji možným způsobům 

členění nákladů, zvláště pak členění nákladů v závislosti na objemu výroby. Tématem práce je 

plánování fixních nákladů, popisuji tedy především náklady fixní a jejich další členění. 

 

Plánování nákladů ovlivňuje a zároveň je ovlivněno celým systémem podnikových plánů. 

Platí pro něj obecně stejné principy jako pro jakékoliv plánování. Pojmem, který úzce souvisí 

s plánováním nákladů, je rozpočet. Rozpočty slouží jak k plánování budoucí výše nákladů, tak 

i ke zpětné kontrole a porovnání dosažené skutečnosti s plánem. Nejběžnějším způsobem 

plánování fixních nákladů v našich podnicích je tzv. indexní metoda, kdy se rozpočty 

sestavují na základě dosažené skutečnosti za minulé období, která se pro následující období 

přepočítá stanoveným indexem.  

 

V další části práce popisuji nákladovou remanenci, což je vlastnost fixních nákladů 

vyjadřující nárůst fixních nákladů před nárůstem výroby a zpožděný pokles fixních nákladů 

při snížení výroby. S touto vlastnost fixních nákladů je nutné při jejich plánování počítat, 

protože při omezování výroby může způsobit velké problémy. 

 

Pro přesnější plánování fixních nákladů je mj. možno využít bod zvratu. Jeho aplikace 

umožňují zobrazit vliv různé výše fixních nákladů na polohu bodu zvratu a tím hospodářský 

výsledek podniku. Tyto informace lze využít zejména při plánování rozšíření nebo omezení 

výroby nebo pro rozhodnutí transformovat části variabilních nákladů na fixní nebo naopak.  

 

V závěrečné části práce posuzuji možnost zpřesnění plánování fixních nákladů z dosažené 

skutečnosti nahrazením metody jednoho indexu systémem předpokládaných vlivů, které  

u jednotlivých fixních nákladů působí. 
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1. Definice nákladů a výnosů 

1.1. Náklady 

Všechna rozhodnutí v lidském životě, zejména ta, která jsou ekonomického charakteru, 

spočívají ve srovnání přínosů určitého alternativního rozhodnutí a prostředků na něj 

vynaložených. V ekonomice podniku používáme pro tyto vynaložené prostředky termín 

náklady. Náklady provázejí téměř veškeré činnosti, které v ekonomickém prostředí probíhají. 

Pro firmu, jakožto jednu ze základních ekonomických jednotek, hrají náklady zcela klíčovou 

roli.1 

 

Značná pozornost, která se věnuje analýze nákladů, je naprosto pochopitelná. Je tomu tak 

proto, že jejich velikost, spolu s velikostí výnosů, přímo ovlivňuje zisk (pro podnik jedna  

z nejdůležitějších veličin), jak je vidět už ze základního vztahu pro výpočet zisku: 
 

Výnosy – Náklady = Zisk2 

 

Ve finančním účetnictví (účetnictví sloužící především externím uživatelům – bankám, 

věřitelům, daňovým orgánům atd.) se náklady vymezují jako úbytek ekonomického 

prospěchu, který se projevuje poklesem aktiv nebo přírůstkem dluhů a který v hodnoceném 

období vede ke snížení vlastního kapitálu. Na toto pojetí nákladů navazuje i jejich 

cílevědomá, nepřímo uplatňovaná národohospodářská regulace, charakterizující náklady 

z daňového hlediska.3 

 

V manažerském účetnictví (účetnictví, které pro své rozhodování používají řídící pracovníci 

na různých stupních podnikového vedení) se vychází z charakteristiky nákladů jako 

hodnotově vyjádřeného, účelného vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově 

souvisejícího s ekonomickou činností. Pro toto vymezení, zdůrazňující zejména nutnost 

racionálního hospodárného vynakládání nákladů jsou podstatné hlavně účelnost (vynaložení 

racionální a přiměřené výsledku činnosti) a účelový charakter (smyslem je větší ekonomický 

prospěch, než kolik činil původní náklad). Důležitou vlastností takto chápaného nákladu je 

jeho těsný vztah k výkonům, tvořícím předmět činnosti podniku.4 

                                                 
1 POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, s. 15 
2 KOLEKTIV AUTORŮ. Finanční řízení v praxi. Praha: Alena Pavlíková, 3x3, 1998, s. 290 
3 KRÁL, B. a kolektiv. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2002, s. 36-37 
4 KRÁL, B. a kolektiv. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2002, s. 37 
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1.2. Výnosy 

S pojmem náklady je neoddělitelně spojen pojem výnosy. 

 

Výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik „získal“ z veškerých svých činností  

za určité účetní období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich 

inkasu.5 

 

I výnosy se vymezují odlišně z pohledu finančního účetnictví a z pohledu manažerského 

účetnictví. Ve finančním účetnictví se za výnos považuje jakékoliv zvýšení aktiv (nejen  

z prodeje výkonů podniku, ale i z prodeje zásob, nevyužitých strojů a zařízení nebo přijaté 

úroky z poskytnutých úvěrů apod.). Z pohledu manažerského účetnictví, výnosy vznikají 

pouze při prodeji výkonů, které jsou předmětem hlavní výdělečné činnosti.6 

 

1.3. Vztahy mezi náklady a výnosy 

Ze vztahu mezi náklady a výnosy lze odvodit některá důležitá kritéria racionálního průběhu 

uskutečňování konkrétních výkonů:7 
 

• NÁKLADY – NÁKLADY, vynaložené na srovnatelný objem a strukturu produkce (např. 

plánované náklady – skutečné náklady). Hodnotí se racionalita hospodaření 

(hospodárnost) s vynaloženými náklady. 

• VÝNOSY – NÁKLADY, za podnik jako celek, za útvar, za činnost, za výrobek, za stejné 

období. Hodnotí se ekonomická účinnost (efektivnost) vynaložených nákladů. 

• VÝNOSY – VÝNOSY, získané ze srovnatelného rozsahu vynaložených nákladů (např. 

porovnání cen různých výrobků vyvolávající stejný rozsah nákladů). Hodnotí se 

ekonomická účelnost alternativního zhotovování různých výrobků. 

 

Hospodárnost a efektivnost jsou základní kritéria ekonomické racionality uskutečňování 

jednotlivých aktivit v podniku. Hospodárnost se vztahuje k veličině náklady. Vyjadřuje 

takový průběh nákladů, při němž se dosahuje žádoucích výstupů s co nejmenším vynaložením 

zdrojů ekonomického růstu. Efektivnost má vztah k veličině výsledek hospodaření. Je to 

schopnost podniku zhodnotit zdroje vložené do podnikání. 
                                                 
5 SYNEK, M. a kolektiv. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, s. 72 
6 MRUZKOVÁ, J. Teorie nákladů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 12 
7 MRUZKOVÁ, J. Teorie nákladů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 17 
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Hospodárnost se obecně kvantifikuje ukazatelem nákladů na jednotku výkonu (průměrnými 

náklady) a lze jí dosahovat dvěma základními cestami: 
 

• Úspornost – snížení absolutní výše nákladů při zachování stejného množství výstupů 

(výkonů). Uplatnění nachází zejména u nákladů spojených s konkrétním druhem výkonu 

nebo dokonce s jeho jednotkou. 

• Účinnost – maximalizace objemu výkonů při stejném rozsahu vynaložených nákladů. 

Projevuje se relativním snížením nákladů spojených s výrobní kapacitou, tj. snížením 

průměrných nákladů na jednotku výkonu. Lze ji využít hlavně u nákladů spojených 

s určitou kapacitou, která se potencionálně nabízí a kterou je možno lépe či hůře využít. 

 
Obě formy často přecházejí jedna v druhou a jsou tedy v čisté oddělené formě spíše abstrakcí. 

Reálně se projevují více v kombinaci obou forem, vedoucí ke stejným výsledkům, v ideálním 

případě ke snižování průměrných nákladů na jednotku produkce, či spíše k jejich snižování 

v relaci k jednotce dosaženého ekonomického prospěchu.8 

 

Měřítkem efektivnosti jsou např.:9 
 

• výsledek hospodaření za podnik, útvar, činnost nebo výrobek, 

• poměrové ukazatele rentability (rentabilita vloženého kapitálu, rentabilita vlastního 

kapitálu), 

• poměrové ukazatele ziskovosti (rentabilita nákladů, rentabilita výnosů). 

 

1.4. Členění nákladů 

Předpokladem účinné analýzy nákladů, a tím i úspěšného řízení nákladů, je jejich rozčlenění 

do jednotlivých kategorií. Toto rozčlenění je možno provést z mnoha různých hledisek, 

přičemž existuje několik základních způsobů členění: 
 

• Druhové členění. 

Jednotlivé náklady jsou soustředěny do stejnorodých skupin – nákladových druhů.  

Za základní nákladové druhy jsou považovány: spotřeba materiálu, spotřeba a použití 

externích prací a služeb, mzdové a ostatní osobní náklady, odpisy dlouhodobého 

                                                 
8 HRADECKÝ, M.; KRÁL, B. Řízení režijních nákladů. Praha: Prospektrum, 1995, s. 19 
9 MRUZKOVÁ, J. Teorie nákladů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 19 
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hmotného a nehmotného majetku a finanční náklady. Toto členění je využíváno  

v účetnictví a je nejběžnějším přístupem ve finančním účetnictví. 

• Účelové členění – zde existuje více odlišných členění: 

a) Technologické (bezprostředně vyvolané nějakou technologií nebo s ní účelově 

související) a na obsluhu a řízení (slouží k zajištění doprovodných činností 

technologického procesu). 

b) Jednicové (souvisí přímo s jednotkou prováděného výkonu např. jedním výrobkem) a 

režijní (nesouvisí přímo s jednotkou výkonu, ale s technologickým procesem jako 

celkem). 

• Členění podle odpovědnosti za vznik nákladů. 

Vnitropodnikové útvary, kterým je přiřazována odpovědnost za vznik nákladů, se označují 

jako odpovědnostní střediska, což je pojem vztahující se k ekonomické struktuře podniku, 

která bezprostředně navazuje na organizační strukturu podniku. Z hlediska pravomoci a 

odpovědnosti se rozlišuje šest základních typů odpovědnostních středisek: nákladové, 

ziskové, rentabilní, investiční, výnosové a výdajové. 

• Kalkulační členění. 

o Přímé – bezprostředně souvisejí s konkrétním druhem výkonu. 

o Nepřímé – nevážou se k jednomu druhu výkonu, jsou společně vynakládané na více 

výrobků nebo k zajištění chodu celého podniku. 

• Dělení podle skutečnosti zda jsou ovlivněny konkrétní variantou či nikoliv. 

o Relevantní – ovlivňují určité rozhodnutí, protože se v závislosti na něm změní. 

o Irelevantní – změna variant nemění jejich výši. 

• Členění podle závislosti na objemu výkonu. 

o Variabilní – rostou v závislosti na objemu výkonu. 

o Fixní – s objemem výkonu zůstávají neměnné. 

o Smíšené (semivariabilní) – obsahují v sobě jak fixní tak variabilní složku. 

Podrobněji je toto členění popsáno v následující podkapitole 1.5. 
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1.5. Klasifikace nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů 

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

z nejvýznamnějších nástrojů řízení nákladů. Toto členění bývá také považováno za specifický 

nástroj manažerského účetnictví.10 

 

Znalosti o tom, jak se náklady a výnosy liší v závislosti na různé úrovni výkonu, jsou 

nezbytné pro řízení. Příklady rozhodování, které vyžadují informace o tom, jak se náklady a 

výnosy mění s různými činnostmi, jsou: 
 

• Jakou výši výkonu je nezbytné naplánovat na další období? 

• Je možné snižovat prodejní cenu při zvyšování objemu prodeje? 

• Je rozumnější hodnotit zaměstnance mzdou úkolovou, pevnou, nebo kombinací obou?  

• Je vhodné zakoupit další stroje a rozšířit výrobu? 
 

Pro každé z výše uvedených rozhodnutí jsou požadovány odhady nákladů a výnosů  

pro různou úroveň výkonu. Podle toho, jak reagují na změnu výkonu, se náklady rozlišují  

na variabilní a fixní.11 

 

Pro vymezení fixních a variabilních nákladů je možno použít dva přístupy: 
 

• Ex ante, tj. předpovídání jejich hodnoty na základě výhledu do budoucna a postupným 

přizpůsobením podle plánu objemu výroby, hlediska technologie výroby, použitých strojů 

a zařízení atd. Takže je třeba předběžně plánovat jednotlivé typy nákladů, např. 

amortizace, náklady používaného materiálu a energie, předpokládané nájemné a daně atd. 

• Ex post, tj. použití výsledků získaných zacházením se vstupními materiály v minulosti 

jako vhodným modelem chování, které je očekáváno i do budoucna. 
 

V obou případech je základním záměrem určení fixních a variabilních nákladů příprava zásad 

pro přijetí úspěšných ekonomických rozhodnutí. Oba přístupy by se měly navzájem 

doplňovat. Zvláště příprava ex ante rozhodnutí musí být založena na zjištěních z minulosti, 

aby byla spojena co nejtěsněji s realitou.12 

 

                                                 
10 POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, s. 39 
11 DRURY, J. C. Management and Cost Accounting. London: Chapman & Hall, 1988, s. 31 
12 CZOPEK, K. Fixed and variable costs – theory and praktice, 1 part. Kraków: Art-tekst, 2003, s. 18 
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1.5.1. Variabilní náklady 

U variabilních nákladů se předpokládá, že s růstem výroby roste i celková částka na ně 

vynaložená, zatímco náklady na jednotku zůstávají konstantní (obr. 1). 

 

                              

Obrázek 1 Celkové a jednotkové variabilní náklady 

 

Tyto náklady se dále dělí na: 
 

• Proporcionální – s růstem výroby náklady na jednotku výkonu zůstávají konstantní. 

• Podproporcionální – s růstem výroby náklady na jednotku výkonu klesají. 

• Nadproporcionální – s růstem výroby náklady na jednotku výkonu rostou. 

 

1.5.2. Fixní náklady 

Jsou to ty náklady, které je třeba vynaložit bez ohledu na objem výroby. Fixní náklady 

vznikají, i když se nic nevyrábí. S růstem výroby tyto náklady na jednotku klesají, neboť  

se rozpouštějí do stále většího objemu produkce (obr. 2). Tento jev se nazývá degrese nákladů 

a je jedním z hlavních způsobů zvyšování hospodárnosti. 

 

                     

Obrázek 2 Celkové a jednotkové fixní náklady 
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U těchto nákladů se rozlišují dvě skupiny13: 
 

• Neovlivnitelné – takové, u kterých se na začátku roku nelze rozhodnout, zda se uskuteční 

a v jaké výši. Jejich znakem je dlouhodobost, často vyplývají ze smluv nebo přímo  

ze zákona, s velkými obtížemi je lze snížit (např. prodejem) a tvoří základ dlouhodobého 

rozvoje společnosti. 

• Ovlivnitelné (vyhnutelné) – vždy se nejprve analyzují a potom se určí jejich velikost.  

U těchto nákladů se lze rozhodnou, zda se uskuteční nebo ne, případně v jaké výši. 
 

Čím více fixních nákladů je ovlivnitelných, tím více práce má manažer, ale zároveň  

se zvyšuje možnost pružně reagovat na nečekané změny. Prakticky tedy záleží na něm,  

bude-li chtít využít výhod, které mu ovlivnitelné fixní náklady nabízejí. 

 

Nejdůležitějším znakem obou skupin fixních nákladů je, že v určitém rozpětí kapacity 

zůstávají stejné, což vede k požadavku maximálně využít danou kapacitu. Čím větší je objem 

výkonu, tím rychleji klesá podíl na jednotku výkonu. Tato kapacita však není neomezená. 

Pokud má objem výroby překročit určitou hranici, je třeba rozšířit výrobní kapacitu.  

U některých fixních nákladů pak dochází k jejich zvýšení „skokem“ a to nejen v absolutní 

výši fixních nákladů, ale i ve výši jejich podílu na jednotku výkonu. Fixními náklady, které  

se při rozšíření výroby změní skokem, můžou být např. pronájem další výrobní haly, odpisy 

nových strojů a platy nových zaměstnanců atd.  

 

Podle využití výrobní kapacity se rozlišují:14 
 

• Využité fixní náklady (FNkv) – odpovídají té části fixních nákladů, která je naplněna 

zhotoveným objemem produkce. Zahrnují tedy tu část celkových fixních nákladů, která 

odpovídá využité výrobní kapacitě. 

• Nevyužité (volné) fixní náklady (FNv) – vznikají, jestliže fixní náklady, které vytvářejí 

danou výrobní kapacitu, nejsou využívány v důsledku nižšího objemu produkce,  

než umožňuje daná výrobní kapacita. Zahrnují tedy tu část celkových fixních nákladů, 

která odpovídá nevyužité části výrobní kapacity. 

 

 

                                                 
13 KOLEKTIV AUTORŮ. Finanční řízení v praxi. Praha: Alena Pavlíková, 3x3, 1998, s. 298 
14 MRUZKOVÁ, J. Teorie nákladů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 41-43 
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FNv                                               FNkv 

 

 

 

Q0                                                                                          QK 

Obrázek 3 Průběh využitých a nevyužitých fixních nákladů při různém objemu výroby 

 

Přímka využitých fixních nákladů začíná v počátku souřadnic, kdy objem výroby je nulový 

(bod Q0) a vynaložené ekonomické zdroje nejsou využívány a končí při dosažení objemu 

výroby QK, který představuje vytvořenou potenciální výrobní kapacitu a kdy jsou veškeré 

fixní náklady plně využity (obr. 3). 
 

Přímka nevyužitých fixních nákladů při nulovém objemu produkce (bod Q0) začíná v bodě 

hodnoty celkových fixních nákladů na ose y. Je to proto, že v případě, kdy objem výroby je 

roven nule, veškeré vynaložené ekonomické zdroje (FN) nejsou využívány. Přímka končí  

při dosažení objemu výroby QK, který představuje vytvořenou potenciální výrobní kapacitu a 

kdy nejsou žádné fixní náklady nevyužity (obr. 3). 

 

Při členění fixních nákladů na využité a nevyužité platí:15 
 

• Fixní náklady vstupují do výrobního procesu jako nedělitelný celek. Jejich lepší nebo 

horší využití nemá vliv na jejich celkovou výši. 

• Toto členění je teoretické. Volnou část fixních nákladů nelze „uvolnit“ a snížit tak rozsah 

nákladů. 

• Nevyužité fixní náklady vyjadřují hodnotu nevyužité části výrobní kapacity. 

• Využité fixní náklady vyjadřují hodnotu využité části výrobní kapacity. 

• Při použití těchto veličin je nutno zvážit, jak vyjádřená potenciální kapacita se bude 

používat.  

 

Další možné členění fixních nákladů je podle jejich závislosti na čase. V závislosti na čase je 

možno členit fixní náklady na:16 
 

• Čisté fixní náklady – v čase se nemění (např. odpisy budov, licence, patenty). 
                                                 
15 MRUZKOVÁ, J. Teorie nákladů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 45 
16 MRUZKOVÁ, J. Teorie nákladů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 41 
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• Fixní náklady s trendem – zahrnují vliv činitele času. Je možno je vyjádřit třeba jako 

lineární funkci času: FN = a + b.T 

kde a … konstantní složka fixních nákladů 

b … složka fixních nákladů závislá na čase 

T … tzv. činitel času (nezávisle proměnná) 

Příkladem mohou být nájemné, pojistné a úrok, jejichž výše se s časem mění. 

• Fixní náklady s periodickým kolísáním – výše těchto fixních nákladů obvykle souvisí  

se sezónností daného časového období (např. roční období a rozdílná výše nákladů  

na teplo pro vytápění nebo spotřebu elektrické energie na osvětlení v zimních a v letních 

měsících roku). 

 

1.5.3. Smíšené náklady 

Některé náklady se chovají tak, že v nich najdeme jak fixní, tak i variabilní složku. Jde  

o smíšené (semivariabilní) náklady. Příkladem může být platba za telefon. Fixní složku 

představuje paušál, variabilní složku počet uskutečněných hovorů. Aby s těmito náklady bylo 

možno pracovat, je v praxi nutné oddělit a identifikovat výši variabilní a fixní složky. 

 

1.5.4. Relativnost členění nákladů na fixní a variabilní 

Často se při rozlišení fixních a variabilních nákladů také upozorňuje na relativnost tohoto 

členění vzhledem k délce uvažovaného časového období. Čím je dané období kratší, tím je 

podíl fixních nákladů vyšší. Naopak v relativně dlouhém období jsou všechny náklady 

variabilní. Pro rozlišení fixních a variabilních nákladů je v podstatě důležité to, jakým 

způsobem jsou řízeny. Pokud jsou řízeny v návaznosti na časové období, jde o náklady fixní, 

pokud je jejich spotřeba prokazována zajištěním konkrétního množství výkonu, jde o náklady 

variabilní. Někdy se teprve kontrolou vývoje nákladů zjistí, že úspora konkrétní fixní 

nákladové položky je způsobena tím, že se jedná o variabilní náklad, uspořeny v důsledku 

nižšího využití kapacity. Podobně tomu může být i u některé variabilní nákladové položky. 

Členění nákladů na variabilní a fixní by mělo být provedeno tak, aby bylo srozumitelné 

konkrétním řídícím pracovníkům. 
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2. Plánování nákladů 

2.1. Plánování 

Plánování představuje manažerskou aktivitu zaměřenou na budoucí vývoj organizace. Jde  

o činnost, směřující k určení způsobu, pravidel a taktiky použitých při realizaci strategie, 

jakož i určení disponibilních zdrojů. Jeho úloha vyplývá z nutnosti podniku, starat se o svojí 

budoucnost. Výsledkem plánování je plán. Plán poskytuje racionální přístup k dosažení 

předem zvolených cílů. Jeho prostřednictvím jsou realizovány rozhodující změny v podniku i 

jeho složkách. Měl by dát odpověď na otázky co, kdo, kdy a jak udělá. Postupy a techniky 

tvorby plánu se liší v závislosti na druhu a charakteru plánu. Vždy je však nutné přihlédnout  

k nadřazeným záměrům, mít přesné podklady a přehled o řízené realitě. Následně je 

vypracován návrh, nebo lépe několik variant návrhu, plánu, který je předmětem diskuse, 

připomínek, stanovisek, projednání a úprav, na jejichž konci je definitivní podoba plánu. Plán 

však není a nemůže být neměnný, musí průběžně reagovat na změny vnějších i vnitřních 

podmínek, vyhodnocovat plnění cílů podniku a výsledky promítat do aktualizovaných plánů. 

 

2.1.1. Plánovací proces 

Plán a z něj vycházející rozpočet na budoucí období musí být v souladu se stanovenými cíli a 

misí firmy, aby kroky a postupy z něj vyplývající sloužily k jejich naplnění. Strategické cíle 

podniku určuje vedení firmy. Mají být srozumitelné pro všechny zúčastněné, protože jsou 

podkladem pro formulování strategických plánů. Odrážejí a naplňují samotnou misi firmy a 

určují směr, kterým se firma chce ubírat a čeho chce dosáhnout. Mise podniku má vždy 

podobu psaného dokumentu, je krátká, jasná a srozumitelná. Říká, kým podnik je, čím  

se zabývá, o co se snaží a proč. Správná definice mise má přímý vliv na správné stanovení 

cílů. 

 

Z hlediska časového horizontu se rozlišují: 
 

• dlouhodobé plánování -  většinou na pět a více let, 

• střednědobé plánování – většinou rok až pět let, 

• krátkodobé plánování  - zhruba jeden rok a je dále rozpracováno i na kratší období.  
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Z hlediska úrovně rozhodovacího procesu se rozlišují: 
 

• Strategické plánování - navazuje na strategické cíle organizace, má dlouhodobý charakter 

a přistupuje k organizaci jako celku. Je realizováno na vrcholové úrovni řízení podniku. 

• Taktické plánování – slouží k uskutečňování strategických cílů. Specifikuje a konkretizuje 

cíle a prostředky, k jejich dosažení pro část doby, na kterou je sestavován strategický plán. 

• Operativní plánování - vychází z taktického plánování, z konkrétních, známých podmínek 

a zdrojů. Má krátkodobý charakter. 

 

2.1.2. Struktura podnikových plánů17 

Funkční struktura plánování představuje „obsahovou“ složku plánování. Vychází  

z jednotlivých činností podniku, které jsou výsledkem dělby práce uplatněné v podniku. 

Žádnou z nich nelze plánovat odděleně, bez ohledu na vazby s ostatními činnostmi. 

Respektování této skutečnosti představuje jednu z nejdůležitějších zásad plánování. 

 

Struktura podnikových plánů: 
 

• Plán marketingu vychází z výsledků analýz trhu, konkurence, marketingové analýzy a 

marketingové strategie. Poskytuje výchozí informace nezbytné pro plánování ostatních 

činností podniku, především prodeje a výroby.  

• Plán prodeje navazuje na plán marketingu a vychází z technických a technologických 

možností výroby v rámci plánovacího období. Protože na něj navazuje plán výroby, musí 

být zpracován na takový detail výroby, který odpovídá potřebám plánování výroby.  

• Plán výroby navazuje na plán prodeje, který dává do souladu s kapacitními možnostmi 

podniku. Zahrnuje plánování objemu a sortimentu, plánování výrobkových skupin, 

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

kapacity, na strukturu a počet pracovníků, na surovinové zdroje. Důležitou součástí 

výrobního plánování je zajištění výrobního plánu výrobními kapacitami. Součástí 

plánování výroby je i plánování obslužných a pomocných činností. 

• Plán nákupu má za úkol zabezpečit výrobu a další podnikové činnosti potřebnými 

surovinami, materiály, energií, náhradními díly nakupovanými službami atd. 

                                                 
17 SYNEK, M. a kolektiv. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 161-164 
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• Plán běžných oprav a údržby majetku vychází z plánu výroby, především  

z plánovaného využití stávajících výrobních kapacit.  

• Plán investic vychází z požadavků na obnovu a rozšíření majetku především v důsledku 

zajištění stávajících výrobních kapacit nebo jejich rozšíření. Vychází z plánu výroby a  

z možností finančního plánu. Součástí tohoto plánu jsou i propočty efektivnosti investic. 

• Plán odpisů vychází ze současného stavu hmotného a nehmotného majetku a 

jednotlivých jeho odpisových plánů a z plánu investic.  

• Plán lidských zdrojů obsahuje plánování profesního růstu, počtu pracovníků, vytváření 

vhodných pracovních podmínek atd. 

• Finanční plán zaujímá v systému plánování podniku specifické postavení. Je to vyvoláno 

jeho výrazně integrujícím a průřezovým charakterem. Obsahuje plán nákladů a výnosů a 

plán příjmů a výdajů. Zahrnuje i rozhodování o způsobu financování (investic, běžné 

činnosti), o investování kapitálu s cílem jeho zhodnocení a o peněžním hospodaření. 

Cílem finančního plánování je splnění obecného finančního cíle podniku, tj. maximalizace 

jeho tržní hodnoty. 

 

Každá organizace si zavádí soustavu plánů, které považuje za nejvýhodnější. Plán nákladů je 

ve většině našich podniků součástí finančního plánu. Ten obsahuje mj. plánovanou 

výsledovku podniku, tedy rozpočet nákladů a výnosů. 

 

2.2. Rozpočet a rozpočtování 

Náklady je možno plánovat v podstatě pomocí dvou skupin plánovacích metod – metod 

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

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

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

Typickými představiteli těchto metod jsou rozpočty a kalkulace.18 

 

Rozpočet plní v podstatě tři základní funkce:19 
 

• Stanovuje v peněžních jednotkách plánované hodnoty budoucích nákladů a výnosů  

za jednotlivé organizační jednotky i za podnik jako celek. 

                                                 
18 SYNEK, M. a kolektiv. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, s. 96 
19 POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, s. 199 
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• Plní kontrolní funkci tím, že vytváří předpoklady pro běžnou kontrolu hospodaření 

středisek. 

• Poskytuje informace pro tvorbu předběžných kalkulací tím, že poskytuje informace  

o plánovaných režijních nákladech a jejich poměru k přímým nákladům. 

 

2.2.1. Fáze rozpočtovacího procesu20 

Rozpočtovací proces se neskládá jen ze samotné tvorby rozpočtu. V tradičním pojetí v sobě 

zahrnuje čtyři základní fáze: 
 

• Příprava rozpočtu – obsahuje úkony spojené se sběrem dat a informací potřebných  

pro tvorbu rozpočtů. 

• Sestavení rozpočtu – sestává ze samotného vytvoření jednotlivých základních rozpočtů a 

souhrnných podnikových rozpočtů. 

• Kontrola plnění rozpočtu a identifikace odchylek – spočívá v průběžném srovnání 

skutečných a rozpočtovaných hodnot ekonomických veličin a identifikaci odchylek, jak  

v průběhu období, kterého se rozpočet týká, tak po jeho skončení 

• Řešení odchylek – odstraňují se negativní dopady těchto odchylek, případně  

se přijímají opatření, která mají sloužit k eliminaci jejich budoucího vzniku 

 

2.2.2. Tvorba rozpočtu21 

Smyslem podnikových plánů a rozpočtů je konkretizovat cíle podniku jako celku, 

formulované podnikovými politikami, a to do podoby kvantifikovatelných výstupů. Základní 

páteří celého systému jsou hodnotové cíle firmy specifikované v základním triumvirátu 

rozpočtů, tvořeném rozpočtovou výsledovkou, rozpočtovou rozvahou a rozpočtem peněžních 

toků. Syntéza těchto tří podnikových rozpočtů se někdy označuje jako hlavní rozpočet, 

protože vyjadřuje základní cíle podniku pro takticky vymezené, obvykle roční období. 

 

Za základní rozpočtové kritérium pro sestavení rozpočtové výsledovky se tradičně považuje 

hospodářský výsledek. Jeho základem je rozpočet výnosů a na něj navazující tři typy rozpočtu 

nákladů: 
 

                                                 
20 POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, s. 200 
21 KRÁL, B. a kolektiv. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2002, s. 270-281 + 297-298 
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• rozpočet jednicových nákladů, 

• rozpočet přímých výrobkových nákladů, 

• rozpočet režijních nákladů – odděleně se rozpočtuje jejich fixní a variabilní složka. 

 

Z této charakteristiky je zřejmé, že základem rozpočtování je účelové členění nákladů 

kombinované s členěním nákladů podle závislosti na objemu výkonů. Jako obsahový základ 

rozpočtové výsledovky se tak v progresivních firmách využívá zejména retrogradálně 

uspořádaná kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů. Bez ohledu na způsob 

členění nákladů se nejdříve sestavují dílčí rozpočty nákladů a výnosů a teprve potom sama 

výsledovka. 

 

Dílčí rozpočty bezprostředně navazují na plány prodeje a výroby. Těmito rozpočty jsou 

minimálně:  
 

• rozpočet výnosů z prodeje a inkasa tržeb, 

• rozpočet spotřeby jednicového materiálu a z něj vyplývající rozpočet jeho nákupu, 

• rozpočet jednicových mezd, resp. osobních nákladů a jejich výplaty, 

• rozpočet režijních variabilních nákladů, 

• rozpočet režijních fixních nákladů. 

 

Výchozím podkladem pro zpracování rozpočtu fixních a variabilních nákladů jsou rozpočty 

režie odpovědnostních středisek. Na jejich základě vzniká podnikový rozpočet fixních a 

variabilních nákladů. 

 

Základní metody sestavení rozpočtu: 
 

• Rozpočtování s nulovým základem (Zero Based Budgeting) – nevychází se z údajů  

o rozpočtované veličině v minulých obdobích, ale z přehledu činností, které daný útvar 

bude nucen provádět v hodnoceném budoucím období. 

• Indexní (přírůstkové) rozpočtování – rozpočet zpravidla vychází z dosažené skutečnosti 

minulých období (upravené o nahodilé vlivy) a / nebo z rozpočtu těchto období. 

 



 16 

2.2.3. Fáze sestavování rozpočtu 

Na sestavování hlavního podnikového rozpočtu a jeho dílčích částí se musí podílet všechny 

útvary podniku. Je to časově a koordinačně náročná akce, a proto musí být tato tvorba 

nějakým způsobem organizována. 

 

Při sestavování rozpočtu je účelné postupovat ve dvou směrech:22 
 

• V první fázi, nazývané „zdola nahoru“ (botoom-up), vzniká celkový rozpočet jako součet 

představ středisek podniku. Takto sestavený rozpočet představuje vstup do hlavního 

rozpočtového jednání, v němž se zpracovávají možnosti zlepšení dosaženého výsledku. 

• Ve druhé fázi, nazývané „shora dolů“ (top-down), se konečný rozpočet, který se  

po jednání v první fázi odchyluje více či méně od původní verze, rozčlení do jednotlivých 

částí a předkládá se střediskům jako již více méně závazný úkol na plánovaný rok. 

 

2.2.4. Formy rozpočtu23 

Rozpočet může být sestaven v těchto formách: 
 

• Pevný rozpočet – rozpočet na plánem určené využití kapacity. Je určen ke srovnání  

se skutečnou režií a během rozpočtového období (roku) se nemění. Zpravidla se sestavují 

pro správní střediska, jejichž využití kapacity nemá souvislost s eventuálními změnami  

v objemu produkce ve výrobních střediscích. V mnoha podnicích se výrobní podmínky a 

úroveň aktivity mění měsíc od měsíce a pevný rozpočet na celé roční období dělený 

počtem měsíců nezabezpečuje racionální limity. Pak je nutná častá revize rozpočtů 

náročná na čas a náklady. 

• Flexibilní (variantní) rozpočet – je to vlastně série pevných rozpočtů, z nichž každý je 

sestaven pro některý druhý z předpokládaných stupňů aktivity. Například se sestavují  

od 70% do 130% využití kapacity odstupňovaných po 10%. 

 

2.2.5. Porovnání skutečných nákladů a výnosů s rozpočtem pomocí odchylek  

Každý rozpočet by měl být pravidelně kontrolován. Základem kontroly plnění rozpočtů je 

kvantifikace a analýza odchylek mezi skutečně dosaženou a rozpočtovanou úrovní hodnocené 

                                                 
22 HRADECKÝ, M.; KRÁL, B. Řízení režijních nákladů. Praha: Prospektrum, 1995, s. 44 
23 HRADECKÝ, M.; KRÁL, B. Řízení režijních nákladů. Praha: Prospektrum, 1995, s. 62-63 
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veličiny. Při zjišťování odchylek se skutečně dosahované veličiny srovnávají zpravidla  

se dvěma typy rozpočtů:  
 

• S absolutním rozpočtem, který vychází z původní neměnné výše plánovaného objemu a 

sortimentu vyrobených nebo prodaných výkonů. 

• S přepočteným rozpočtem, kde jsou variabilní náklady a výnosy přepočtené na skutečný 

objem a sortiment vyrobených nebo prodaných výkonů a fixní náklady vychází z hodnot 

uvedených v absolutním rozpočtu. 

 

Rozbor dosaženého hospodářského výsledku se u fixních nákladů provádí porovnáním 

absolutního rozpočtu se skutečností. Počítá se jejich vliv na hospodářský výsledek jako rozdíl 

mezi jejich absolutním rozpočtem a skutečností. 

 

Odchylka vyjadřuje rozdíl mezi skutečnou a rozpočtovanou hodnotou vybraného detailu 

nákladů nebo výnosů. Základními typy odchylek podle příčiny jejich vzniku a odpovědnosti 

za ně jsou zejména: 
 

• Kvalitativní odchylky – rozdíl mezi plánovanou a skutečnou úrovní dosažené ceny. 

• Kvantitativní odchylky – rozdíl plánovanou a skutečnou úrovní objemu vyrobených nebo 

prodaných výkonů. 

• Sortimentní odchylky – rozdíl sortimentní skladby vyrobených nebo prodaných výkonů. 

• Odchylky výtěžnosti a úspornosti vynakládaných ekonomických zdrojů na jednici výkonů 

(odchylky měrných spotřeb jednicového materiálu). 

 

Kvantitativní odchylky ovlivňují výši fixních nákladů v jednotce produkce, kvalitativní 

odchylky ovlivňují dosaženou cenu a tak objem výroby nutný k pokrytí fixních nákladů, 

sortimentní odchylky ovlivňují využití výrobních kapacit a objemem produkce potřebný 

k pokrytí fixních nákladů. 

 

2.2.6. Úlohy controllingu a vedoucích pracovníků při tvorbě rozpočtu 

Předpokladem správné funkce rozpočtu je nastavení vhodných pravidel pro jeho sestavování. 

Tímto úkolem je v řadě podniku pověřeno oddělení controllingu. Tento útvar spolupracuje  

na sestavování rozpočtu na vrcholové úrovni a pomáhá řídícím pracovníkům s metodickým 

nastavením jejich tvorby. Zároveň poskytuje informace shromážděné z minulých období 
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(především z účetních záznamu) a zajišťuje včasné zpracování těchto údajů pro tvorbu 

rozpočtu. Úkolem vedoucích pracovníků je sestavení rozpočtu za konkrétní středisko, jeho 

prezentace a zajištění přepracování v případě, že nebude v primární podobě schválen 

vedením. Úkolem oddělení controllingu je především metodické zpracování postupu tvorby 

rozpočtu, tvorbu časového harmonogramu a poradenství a administrativní součinnost. 

 

2.3. Současné metody plánování fixních nákladů 

2.3.1. Podpůrné plány pro plánování fixních nákladů ve výrobě 

Podpůrnými plány pro plánování fixních nákladů ve výrobě jsou především plán výroby a 

z něj vycházející plán údržby, plán lidských zdrojů a plán investic, který se do plánování 

nákladů promítá přes odpisy. 

 
Plán výroby24 

Plánování výroby zahrnuje: 
 

• plánování výrobního programu 

• plánování výrobního procesu 

• plánování zajištění výrobních faktorů 

 

Plánování zajištění výrobních faktorů je vlastně plánováním variabilních nákladů (materiálu, 

surovin atd.) a plánováním fixních nákladů (zaměstnanců, dlouhodobého majetku atd.). Fixní 

náklady určují výrobní kapacitu (maximální objem produkce, který může výrobní jednotka 

vyrobit za určitou dobu). 

 

Při plánování výrobních kapacit se řeší především tyto otázky: 
 

• jaký druh a jaká velikost výrobních kapacit je potřeba, 

• jak budou výrobní kapacity rozmístěny, 

• kdy bude výrobní kapacita potřeba. 
 

Tyto otázky se řeší jak v rámci investiční výstavby při budování výrobních kapacit, tak  

v průběhu jejich využívání (hovoříme o kapacitním plánování). Změnou výrobní kapacity 

dojde ke změně fixních nákladů skokem. 

                                                 
24 SYNEK, M. a kolektiv. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 170-175 
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Plán investic25 

Rozhodování o investicích, tj. rozhodování o tom „kolik, do čeho, kdy, kde a jak investovat“, 

je rozhodováním o budoucím vývoji podniku a jeho efektivnosti; patří proto k nejdůležitějším 

manažerským rozhodnutím. Investice jsou zdrojem přírůstků zisku podniku, ale zároveň 

„břemenem“, který zatěžuje ekonomiku podniku především fixními náklady (odpisy, splátky, 

pojištění atd.) Nesprávně zaměřená a neefektivní investice může přivést podnik až k úpadku. 

 

Plánování investic má dvě stránky: 
 

• věcnou – technická a výrobní stránka investice (jaké stroje a zařízení mají být obnoveny 

nebo nově pořízeny, jak mají být výrobní kapacity rozšířeny, kdo zajistí projektovou 

přípravu a kdo bude dodavatelem, jaký bude časový průběh investice atd.), 

• ekonomickou – posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu a způsobu jeho 

financování (z vlastních zdrojů, bankovním úvěrem atd.). 

 

Rozhodující kritéria jsou: 
 

• výnosnost – rozdíl mezi výnosy, které investice přinese, a náklady na její pořízení a 

provoz, 

• rizikovost – stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů, 

• doba splacení investic – doba přeměny investice zpět do peněžní formy. 

 

Plán odpisů 

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

opotřebovává a ztrácí své funkční užitné vlastnosti. Hodnota majetku přechází postupně  

do ceny výrobků a služeb, které jsou pomocí něho vyráběny. Toto postupné přenášení 

hodnoty dlouhodobého majetku do výrobků se v hospodářské praxi vyjadřuje prostřednictvím 

odpisů.26 

 

Investice se tedy do plánování fixních nákladů promítají z plánu odpisů, který vychází jak 

z plánu nových investic, tak ze současného stavu hmotného a nehmotného majetku a použité 

metodiky jeho odepisování (účetní odpisy, daňové odpisy). 

                                                 
25 SYNEK, M. a kolektiv. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 247-249 
26 VOZŇÁKOVÁ, I.; JANOVSKÁ, K.; MLYNÁŘ, M.; SIKOROVÁ, A. Ekonomika podniku. Ostrava: VŠB – 
Technická universita Ostrava, 2008, s. 10 
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Plán lidských zdrojů27 

Nezbytným faktorem využití výrobní kapacity jsou zaměstnanci. Mzdy zaměstnanců spolu  

s náklady na zvyšování kvalifikace jsou významnými fixními náklady podniku. 

 

Základem plánování zaměstnanců je kvalifikovaná prognóza vývoje pracovních sil a 

prognóza vývoje zdrojů pracovních sil. Vychází se v ní mj. z předpokládaného vývoje 

výrobního programu, změn technologie a organizace práce, investičních záměrů a vývoje 

odbytu v závislosti na tržní situaci. Souběžně s tím je nutno prognózovat i vývoj zdrojů 

pracovních sil, který bude ovlivněn věkovou strukturou zaměstnanců podniku, situací na trhu 

práce a demografickým vývojem ve státě, možností změn v kvalifikační struktuře vlastních 

zaměstnanců. Prioritu v tomto procesu plánování má stanovení potřeb zaměstnanců 

odvozených z plánu výroby, odbytu a investic. Při plánování způsobu pokrytí potřeb je nutno 

zvažovat možnosti pokrytí z vnějších zdrojů a vnitřních zdrojů. 

 

2.3.2. Plánování fixních nákladů na základě minulé dosažené skutečnosti 

 
Kvantifikace fixní a variabilní složky nákladů 

Pro sestavení ročního rozpočtu fixních a variabilních nákladů je, v případě že se při jeho 

sestavování vychází z už dosažené účetní skutečnosti, nezbytná kvantifikace fixní a variabilní 

složky nákladů. 

 

Kvantifikaci fixních a variabilních nákladů lze provést některou z těchto metod:28 
 

• Klasifikační analýza – principem je roztřídění jednotlivých nákladových položek na fixní 

a variabilní část podle toho, zda se mění nebo nemění se změnami objemu produkce. 

Zařazení některých druhů nákladů se může u podniku různých oborů a odvětví lišit, a 

proto tuto klasifikaci může provádět pouze pracovník, který tuto oblast podnikové 

ekonomiky dobře zná. 

• Metoda dvou období – vyberou se dvě období (měsíce), jedno s největším a druhé  

s nejmenším objemem výroby (nemělo by jít o mimořádná období) a údaje se dosadí  

do dvou rovnic:  N1 = a + bQ1 

   N2 = a + bQ2 

                                                 
27 SYNEK, M. a kolektiv. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 213 
28 SYNEK, M. a kolektiv. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, s. 91-95 
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   kde N1, N2 – náklady v 1. a 2. období 

    Q1, Q2 – objem výroby v 1. a 2. období, 

ze kterých se vypočtou parametry a (odhad fixních nákladů) a b (variabilní náklady  

na jednotku produkce). Nevýhodou této metody je možnost zkreslení výsledku, pokud 

jedno z těchto dvou období vybočuje z normálu. 

• Bodový diagram – na osu x se nanáší objem výroby, na osu y náklady. Každá dvojice 

hodnot je znázorněna bodem. Leží-li body těsně kolem přímky nebo křivky, pak existuje 

závislost nákladů na objemu výroby a odhad fixních nákladů se získá po zakreslení v bodě 

průsečíku zakreslené čáry s osou y. 

• Regresní a korelační analýza – nejspolehlivější metoda, která umožňuje stanovit i 

nelineární nákladové funkce a umožňuje určit i spolehlivost zjištěných funkcí výpočtem 

korelačního koeficientu „r“. Čím je „r“ blíží jedné, tím lépe vystihuje stanovena přímka 

vývoj nákladů. 

 

Metoda plánování fixních nákladů na základě dosažené skutečnosti 

Nejběžnějším využitím dat z minulého období pro plánování fixních nákladů je tzv. indexní 

metoda. Tato metoda představuje poměrně rychlý a levný nástroj sestavení rozpočtu.  Je to 

jednoduchá a nejčastěji používaná metoda. Je založena na využívání indexů, které vyjadřují 

změnu očekávaného nárůstu nebo poklesu rozpočtových položek. Pomocí těchto indexů  

se upravují data poskytnutá účetnictvím za předchozí období. Velkou nevýhodou této metody 

je však v zakonzervování dřívějších nehospodárností a dosažené úrovně fixních nákladů 

včetně nahodilých výkyvů. 

 

Vylepšená indexní metoda – sestavení rozpočtu pomocí výchozí základny- spočívá v úpravě 

dosažené skutečnosti o mimořádné kladné i záporné vlivy před použitím této skutečnosti jako 

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

„výchozí základny“ na „přepočtenou základnu“ a teprve následné použití vlivů 

předpokládaných v plánu proti „přepočtené základně“. 

 

V případě, že se při sestavování ročního rozpočtu fixních nákladů vychází z již dosažené 

účetní skutečnosti (např. za 1. až 10. měsíc běžného roku), je nejprve potřeba data převedená 

z účetnictví upravit o mimořádné kladné a záporné vlivy a poté o koeficient váhy období,  

tj. o poměr délky plánovaného období a délky výchozího období. V případě skutečnosti  
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za 1.–10. měsíc bude tento koeficient činit 1,2 a v případě očekávaného vyššího zúčtování 

nákladů v prosinci může být použit i koeficient vyšší (např. 1,25 při 50% očekávaném nárůstu 

v prosinci). Takovouto úpravou dat výchozího období se vytvoří „přepočtená základna“  

na plánovanou délku období. Teprve takto „přepočtená základna“ se začíná upravovat  

o očekávané budoucí vlivy. 

 

2.4. Problematika remanentních nákladů při plánování fixních nákladů 

2.4.1. Remanence nákladů – zpožďování nákladů 

Pojem remanence nákladů, popř. remanentní náklady je převzat z fyziky (remanentní 

magnetismus). Vyjadřuje, že při poklesu objemu výroby celkové náklady neklesají po stejné 

křivce jako při růstu objemu výroby, ale mají tendenci klesat pomaleji.29 

 

Velikost podniku určuje rozsah potenciálních faktorů využitelných v podniku a 

prostřednictvím objemu fixních nákladů ovlivňuje náklady připravenosti k provozu. Růst 

podniku vede k investici do dodatečných potenciálních faktorů a tím k růstu fixních nákladů. 

Naopak, zmenšení velikosti podniku nemusí vést ke snížení míry investic a poklesu fixních 

nákladů. Při částečném zastavení části podniku dále existují fixní náklady jako např. daň  

z nemovitosti, pojištění, nájmy budov a dlouhodobého majetku atd.30 
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Obrázek 4 Remanence nákladů 

 

                                                 
29 MRUZKOVÁ, J. Teorie nákladů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 60 
30 LANG, H. Manažerské účetnictví – teorie a praxe. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 48 
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Na grafu (obr. 4) je zobrazen průběh fixních nákladů při růstu objemu výroby a při poklesu 

objemu výroby. Pro stejný objem výroby jsou fixní náklady nižší při zvyšování objemu 

produkce než při jeho snižování. Projevuje se na nich určitá setrvačnost způsobená tím, že  

při klesajícím objemu výroby nelze všechny fixní náklady odbourat okamžitě. Při poklesu 

výroby dochází k menšímu využití výrobní kapacity a tím nárůstu podílu nevyužitých fixních 

nákladů, což zvyšuje cenu a snižuje konkurenceschopnost. 

 

2.4.2. Analýza problematiky remanentních nákladů při plánování fixních nákladů 

Příčiny nákladové remanence mohou být přímé nebo nepřímé:31 
 

• Přímé – příčiny právní povahy (existence různých výpovědních lhůt), politika podniku 

(při přechodném omezování výroby je žádoucí udržet kvalifikované pracovníky), činitelé 

psychologické (zanedbání účinné kontroly nákladů a zásad režimu hospodárnosti, 

vyplývající z oslabení jejich působnosti v období prosperity podniku). 

• Nepřímé – neúčinná finanční, účetní a technická kontrola a v důsledku toho nemožnost 

včas podniknout opatření proti zvyšování fixních nákladů.  

 

Příklady vzniku remanence nákladů:32 
 

• Remanence způsobená prací je výsledkem pomalejšího propouštění pracovníků  

při omezování výroby, znamená zvýšení nákladů o např. náklady na přeškolení 

pracovníků, odstupné. 

• Remanence způsobená investicemi je vyvolaná nemožností omezení již vybudovaných 

výrobních kapacit v důsledku snižování výroby. Znamená zvýšení nákladů např.  

na konzervaci a udržování výrobní pohotovosti výrobního zařízení.  

 

Rozčlenění nákladů podle využití výrobní kapacity umožňuje určení těch nákladů, u kterých 

potencionálně hrozí nákladová remanence. Nákladová remanence se týká fixních nákladů, 

proto s rostoucím stupněm provozní páky roste i riziko nákladové remanence. Čím větší je  

v podniku podíl fixních nákladů na celkových nákladech, tím větší pozornost je při plánování 

nákladů nutné nákladové remanenci věnovat. 

 

                                                 
31 MRUZKOVÁ, J. Teorie nákladů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 61 
32 MRUZKOVÁ, J. Teorie nákladů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 61 
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Přestože se nákladová remanence projevuje při omezování výroby, je s ní třeba počítat i  

při plánování rozšíření výroby. Je důležité si uvědomit, že při nevyužití kapacity by  

při následném omezení výroby fixní náklady nebylo možno snižovat stejně rychle, jako 

probíhalo jejich zvýšení. Je proto potřeba nejdříve provést důkladné analýzy, aby se zjistilo, 

zda se vyšší fixní náklady „zaplatí“ a nezpůsobí dlouhodoběji zvýšení nevyužitých fixních 

nákladů (po dobu než se jich podnik nějakým způsobem zbaví – prodejem, doběhnutím 

různých výpovědních lhůt atd.).   

 

Při omezování výroby nebo přechodu na výrobu jiného výrobku je nutné nebezpečí, která 

vyplývají z nákladové remanence, promítnout do podnikových plánů. Na základě podnikové 

strategie a hospodářských výsledků podniku je nutné přizpůsobit plán fixních nákladů. 

Náklady pro výroby, které už podnik nemá zájem dále provozovat, např. z důvodu menší 

ziskovosti, z důvodu změny podnikových cílů a strategie, pro očekávané legislativní změny 

(např. ekologie) atd. je nutno upravit podle těchto vlivů. Je možno např. přizpůsobit uzavírání 

nájemních smluv a pojistného (na konkrétní čas, kdy se předpokládá ukončení výroby), 

najímání nových zaměstnanců (smlouvy na dobu určitou), přeškolování stávajících 

zaměstnanců a jejich převádění na jiné provozy, případně načasovat jejich propouštění, 

zastavit nové investice do rušených provozů atd. Při rychlém a neočekávaném útlumu výroby 

je dobré myslet na to, zda není výhodnější ještě nějakou dobu výrobu zachovat. Využití 

stávajících fixních nákladů (které je potřeba tak jako tak uhradit) dočasnou, lehce ztrátovou 

výrobou by mohlo znamenat menší ztrátu, než okamžité zastavení výroby. 

 

Racionalizační snahy zastavením výroby ztrátových výrobků vedou ke zlepšení ziskové 

situace jen tehdy, pokud je možné fixní náklady specifické pro danou oblast snížit v co 

nejkratší době. Pokud se to nepodaří, potom proti úbytku odbytu tohoto výrobku stojí 

nezměněné fixní náklady, což vede dokonce ke zhoršení původní ziskové situace.33 

 

 

 

 

 

                                                 
33 LANG, H. Manažerské účetnictví – teorie a praxe. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 49 
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3. Návrh možností zpřesnění plánování fixních nákladů    

3.1. Využití bodu zvratu pro přesnější plánování fixních nákladů 

Pro přesné plánování fixních nákladů je nezbytné znát vztah mezi náklady a výnosy  

při různých objemech produkce. Tento vztah lze modelovat za pomoci bodu zvratu. 

 

3.1.1. Bod zvratu 

Bod zvratu je objem produkce, při kterém dosažené výnosy uhrazují vynaložené náklady a 

nevzniká zisk ani ztráta. Ohraničuje ziskové a ztrátové pole a napomáhá určit, jaké množství 

je pro podnik výhodné vyrábět, případně nabízet.(obr. 5)  

 

   
 

Obrázek 5 Bod zvratu 

3.1.2. Analýza bodu zvratu 

Od svého zavedení v 19. století je analýza bodu zvratu používána, vylepšována, upravována a 

rozšiřována ve snaze snížit nebo opravit její omezení a udělat jí použitelnou pro další a další 

obchodní situace. Navzdory své kritice je analýza bodu zvratu i nadále jedním z nejlepších 

způsobů, jak se soustředit na vztah mezi náklady, objemem výroby a ziskovostí.34 

 

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

Je výchozím krokem pro mnoho rozhodnutí. Podnik potřebuje informace o tom, při jakém 

                                                 
34 CAFFERKY, M.; WENTWORTH, J. Breakeven Analysis: The Definitive Guide to Cost-Volume-Profit 
Analysis. New York: Business Expert Press, LLC, 2010, s. 1 

Q0    – nulový objem prodaných 
výrobků 

 
Qkrit. – objem prodaných výrobků 

v bodě zvratu 
 
QK   – výrobní kapacita 
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objemu výkonů bude mít pokryty variabilní i fixní náklady a od jakého objemu výroby začíná 

tvořit zisk.35 

 

Tradiční analýza bodu zvratu vychází ze základních omezení a předpokladů:36 
 

• Produkce je stejnorodá, tzn., že se jedná o homogenní výrobu s jedním druhem výkonu. 

• Všechny náklady lze rozdělit na fixní a variabilní. 

• Variabilní náklady se vyvíjejí proporcionálně. 

• Fixní náklady se nemění, tzn., že se předpokládá stálost instalované výrobní kapacity, 

cena výrobku se nemění. 

• Nemění se technologie ani organizace výroby. 

• Veškerá produkce je realizovaná. 

• Výrobní proces je kontinuální. 

 

Z těchto předpokladů vyplývá, že výnosy a celkové náklady lze vyjádřit pomocí lineárních 

rovnic, jejichž grafickým znázorněním jsou:37 

přímka výnosů: V = p·Q 

přímka celkových nákladů: N = FN + vn⋅Q. 

kde p … cena 

Q … množství prodané produkce 

FN … fixní náklady 

vn … variabilní náklady na jednotku produkce 

 

Při Qkrit. platí: V = N → p.Q = FN + vn.Q → Qkrit. = 
vnp

FN

−

 = BZ 

kde Qkrit. … kritický objem produkce 

BZ  … objem produkce v bodu zvratu 

 

 

 

                                                 
35 DLUHOŠOVÁ, D.; MRUZKOVÁ J. Rozhodovací techniky, analýza bodu zvratu. Ostrava: VŠB – Technická 
univerzita Ostrava, 2006, s. 4 
36 DLUHOŠOVÁ, D.; MRUZKOVÁ J. Rozhodovací techniky, analýza bodu zvratu. Ostrava: VŠB – Technická 
univerzita Ostrava, 2006, s. 6 
37 DLUHOŠOVÁ, D.; MRUZKOVÁ J. Rozhodovací techniky, analýza bodu zvratu. Ostrava: VŠB – Technická 
univerzita Ostrava, 2006, s. 7-8 
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Význam analýzy bodu zvratu pro lepší plánování fixních nákladů: 
 

• Bod zvratu lze použít pro znázornění vlivu transformace fixních nákladů na variabilní a 

naopak na polohou bodu zvratu vzhledem k objemu výroby. V zásadě se nabízejí 

následující možnosti transformace variabilních nákladů na fixní a naopak:38 

o Outsorcing – způsob přeměny fixních nákladů na variabilní. 

o Investice – zvyšování fixních nákladů většinou doprovázené snížením variabilních 

nákladů. 

• Poskytuje prostor pro omezení vlivu nákladové remanence tím, že umožňuje modelování 

vlivu snižování ceny výrobku, případně nevyhnutelného zvyšování nákladů (nejen 

fixních), na zisk. Je tak v případě potřeby možno včas provést účinná opatření a plány 

přizpůsobit zastavení výroby některého výrobku nebo uzavření některého závodu. 

• Při plánování rozšíření výrobní kapacity umožňuje dopředu modelovat průběh nákladů  

po jejím rozšíření a na základě výsledků pak upřesnit plánování fixních nákladů. 

• Ukazuje dopředu, jak (při neměnné výrobní kapacitě a zachování cen) zvýšení některé 

části fixních nákladů (navýšení mezd, některých daní a poplatků, nákladů na vytápění 

atd.), ovlivní bod zvratu a zda 

o jej nepřiblíží výrobní kapacitě natolik, že bude jen minimální prostor pro tvorbu zisku, 

o jej neposune na samou hranici výrobní kapacity nebo dokonce až za ní. 

 

3.1.3. Limit fixních nákladů 

Limit fixních nákladů je při plánování fixních nákladů významný tím, že představuje jejich 

maximální přípustnou výši pro zabezpečení daného objemu výroby. 

 

Při dané ceně výrobku, objemu výroby a neměnných variabilních nákladech na jednotku  

jej lze vyjádřit:39 
 

• pro neztrátovou výrobu, kdy zisk Z = 0 ze vztahu: p • Q = FNmax + vn • Q vztahem:  

FNmax = Q·(p – vn) = Q·m 

• pro požadovaný zisk Z > 0 ze vztahu: p • Q = FNZ + vn • Q + Z vztahem:  

FNZ = Q·(p –vn) – Z = Q·m – Z 
                                                 
38 KOLEKTIV AUTORŮ. Finanční řízení v praxi. Praha: Alena Pavlíková, 3x3, 1998, s. 303 
39 DLUHOŠOVÁ, D.; MRUZKOVÁ J. Rozhodovací techniky, analýza bodu zvratu. Ostrava: VŠB – Technická 
univerzita Ostrava, 2006, s. 12 
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3.1.4.  Citlivost fixních nákladů40 

Citlivost (sensibilita) fixních nákladů udává, o kolik procent se mohou zvýšit stávající 

celkové fixní náklady, aniž by se výroba stala ztrátovou. Výpočet údaje je dán vztahem:  

100
FN

FNFN
S max

FN ⋅
−

=  

kde      SFN … citlivost fixních nákladů (%) 

FNmax … maximální přípustné fixní náklady, které zajistí neztrátovou výrobu (Kč)  

FN … stávající celkové fixní náklady (Kč)  

 

3.1.5. Provozní páka 

Analýza bodu zvratu má pro management podniku důležitost nejenom v oblasti stanovení 

objemu výkonů a s nimi souvisejícími náklady, ale také pro uvědomení si vztahu mezi 

podílem fixních a variabilních nákladů na straně jedné a tvořeným ziskem na straně druhé. 

Dopad změny podílu variabilních a fixních nákladů ve vztahu k objemu výroby a 

generovanému zisku lze názorně prezentovat na tzv. efektu provozní páky.41 

 

 

         podnik A     podnik B 

      
 

Obrázek 6 Provozní páky dvou rozdílných podniků 

 

                                                 
40 DLUHOŠOVÁ, D.; MRUZKOVÁ J. Rozhodovací techniky, analýza bodu zvratu. Ostrava: VŠB – Technická 
univerzita Ostrava, 2006, s. 15 
41 POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, s. 46 

 
 
T – tržby 
N – náklady 
CN – celkové nákl. 
VN – variabilní nákl. 
FN – fixní nákl. 
q – objem výroby 
Q(BZ) – objem výr. 
          v bodě zvratu 
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Provozní páka je podíl fixních nákladů na celkových nákladech podniku. Vyjadřuje citlivost 

reakce provozního zisku na změnu celkových tržeb. V případě, že má podnik relativně nízké 

fixní náklady a relativně vysoké variabilní náklady (obr. 6 – podnik A) je přímka celkových 

nákladů blízká křivce tržeb (podobný sklon). Tento podnik dosáhne dříve bodu zvratu, ale růst 

zisku bude pak pomalejší. V případě, že má podnik vysoké fixní náklady a nízké variabilní 

náklady (obr. 6 – podnik B) i relativně malá změna v tržbách způsobuje velkou změnu zisku. 

Bod zvratu je u tohoto podniku ale daleko od začátku a proto je nutný velký objem produkce. 

 

Na základě provozní páky podniku spolu s výsledky analýz trhu a podnikového okolí a 

očekávanou úrovní produkce se může podnik rozhodnout naplánovat snižování podílu fixních 

nákladů na úkor variabilních nebo naopak. 

 

Ke zvyšování podílu fixních nákladů nahrazováním variabilních vede mechanizace, 

automatizace a robotizace. Náročnější technologie pak dokáže v případě, že je dostatečně 

využita její kapacita, vytvářet vyšší zisk. V případě nevyužití výrobní kapacity však způsobují 

tyto vyšší fixní náklady i vyšší ztrátu. Jestliže podnik volí mezi několika variantami 

technologií, od nejjednodušší s nízkou úrovní fixních nákladů a vysokou pracností,  

po automatizovanou variantu s nízkou pracností, ale vysokou úrovní fixních nákladů, záleží 

její volba na očekávané úrovni produkce. 

 

3.2. Využití systému vlivů při plánování fixních nákladů 

Jedna část fixních nákladů jsou náklady neovlivnitelné, tedy takové, kde je jejich výše předem 

daná. Patří sem např. odpisy, leasingové splátky, některé daně atd. Druhá část fixních nákladů 

jsou náklady ovlivnitelné. U těchto nákladů lze v rozpočtu ovlivnit jejich výši pro plánované 

období. 

 

Na fixní náklady působí řada vlivů. Mohou na ně působit jak pozitivně (snižovat je), tak i 

negativně (zvyšovat je). Je proto vhodné tyto vlivy zohlednit už při tvorbě rozpočtu. Aby bylo 

možné vlivy zohlednit, je důležité získat ještě před sestavováním rozpočtu co nejvíce 

informací o vývoji v následujícím období. Musí to být informace jak z vnějšku, tak i zevnitř 

podniku. Informace z externího prostředí podniku mají vliv především na výši cen 

plánovaných fixních nákladů (např. změny cen energií). Interní informace podniku mají 
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především vliv na budoucí očekávanou spotřebu těchto nákladů (např. potřebná školení). 

Pouze s těmito informacemi je možno sestavit kvalitní a přesný rozpočet. 

 

Nejpoužívanější metoda sestavování rozpočtu fixních nákladů, indexní metoda, i v současné 

době vychází z přepočtu výchozí základny na plánovanou délku období a následně používá 

předpokládaný celkový index nárůstu (poklesu). Osobně vidím zpřesnění této metody  

v nahrazení jednoho indexu souborem většího množství (např. tří – viz tabulka 1) 

detailnějších vlivů, specifických pro každou položku zvlášť. Takovéto rozdělení umožní 

snadnější identifikaci jednotlivých vlivů na celkovou výši plánovaných fixních nákladů a 

zároveň umožní snadnější úpravu rozpočtu, jestliže v průběhu roku dojde ke změně některého 

z vlivů (např. zateplením budovy, změnou technologie atd.). Také umožňuje při plánování 

fixních nákladů snadněji zohlednit finanční možnosti podniku a z důvodu úspory fixních 

nákladů upravit např. četnost úklidu nebo počet mobilních telefonů v podniku. 

 

 vliv 1 vliv 2 vliv 3 
Vytápění cena vytápěný prostor v m3 tepelné ztráty - 

zateplení budov 
Benzín referentských vozidel cena počet vozidel průměrný počet 

ujetých km 
Telekomunikační služby cena počet přístrojů průměrná měsíční 

délka hovorů v min. 
Internetové připojení cena počet internetových 

přípojek 
kvalita připojení 

Úklidové služby cena úklidové plochy v m2 četnost úklidu 
Elektrická energie cena počet spotřebičů průměrný příkon 

v kW/h 
Školení zaměstnanců cena počet dní školení počet školených 

pracovníků 
 

Tabulka 1 Možné vlivy působící na plánování jednotlivých položek fixních nákladů 

 

Každému jednotlivému vlivu se podle toho, jak procentuálně ovlivní plánovanou výši 

konkrétního fixního nákladu, přiřadí určitý koeficient. Celková výše jednotlivé položky 

fixních nákladů je dána výsledným působením všech vlivů, tedy vynásobením přepočtené 

výchozí základny jednotlivými koeficienty vlivů. 

 

Pro praktickou ukázku výpočtu jsem si vybral plánovanou výši nákladů na úklid, pro které 

jsou v tabulce 1 uvedeny vliv ceny, vliv velikosti uklízené plochy a vliv četnosti úklidu. 
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Koeficient vlivu 1, jestliže se pro příští rok dohodlo s úklidovou firmou zachování stejné ceny 

za m2, jaká je letos, je 1,00. 

Koeficient vlivu 2, jestliže došlo k rozšíření úklidových ploch o 5%, je 1,05. 

Koeficient vlivu 3, jestliže se např. z důvodu finanční situace podniku nebo z důvodu snížení 

prašnosti (odprášením nebo zastavením určitého provozu) omezila četnost úklidu z pěti  

na čtyři úklidy za týden, je 0,80. 

V případě, že jsme za 1. - 10. měsíc letošního roku vydali za úklidové služby 5 000 000 Kč, 

přepočtená výchozí základna bude 6 000 000 Kč, tj. 5 000 000 x 1,2 (koeficient vlivu délky 

období). Plánovaná výše nákladů na úklidové služby pro následující rok se pak vypočítá jako 

součin 6 000 000 x 1,00 x 1,05 x 0,80, což činí 5 040 000 Kč. 

Jestliže ještě při sestavování rozpočtu, nebo v průběhu následujícího roku dojde u některého  

z vlivů ke změně, lze výslednou částku snadno přepočítat a upravit. Např. navýšení ceny  

za úklid za m2 o 4% změní koeficient z 1,00 na 1,04, takže plánovaná výše nákladů za úklid 

bude 6 000 000 x 1,04 x 1,05 x 0,80, což činí 5 241 600 Kč. Jestliže tato výsledná částka bude 

pro podnik finančně neúnosná a zároveň to okolnosti budou umožňovat, může podnik omezit 

počet úklidů na tři za týden, čímž dojde u vlivu 3 ke změně koeficientu na 0,60. Plánovaná 

výše nákladů na úklid pak bude 6 000 000 x 1,04 x 1,05 x 0,6, což činí 3 931 200 Kč. 

 

Struktura fixních nákladů je samozřejmě v každém podniku jiná a také vlivy působící na tyto 

položky mohou být podnik od podniku jiné. Každý podnik, který chce efektivně řídit své 

náklady, musí znát jejich strukturu. Proto by pro žádný podnik neměl být problém sestavit 

tabulku svých fixních nákladů. Těmto fixním nákladům pak lze přiřadit jednotlivé vlivy na ně 

působící (alespoň ty nejvýznamnější), podobně jak je to uvedeno v tabulce 1. Jednotlivým 

vlivům už pak může být přiřazen na základě jejich změny daný koeficient, který umožní 

přesnější plánování výše jednotlivých položek fixních nákladů pro následující období. 

 

Tento systém vlivů dle mého názoru také usnadňuje zpětnou kontrolu tím, že může znázornit, 

u kterého vlivu došlo ke změně proti plánu (lze analyzovat, proč tomu tak bylo). Také může 

při zpětné kontrole ukázat, že se pro daný fixní náklad objevil nový vliv, který dosud  

v systému vlivů chyběl. Lze se pak rozhodnout, zda šlo o ojedinělý jev nebo zda by nebylo 

vhodné tento vliv do systému vlivů pro plánování dalšího období zapracovat. 
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Pro zpětnou kontrolu je také vhodné, aby jednotlivým fixním nákladům byli přiřazení 

odpovědni pracovníci. Systém vlivů dle mého názoru zpřesňuje přiřazení odpovědnosti tím, 

že umožňuje určit odpovědného pracovníka nejen pro každý jednotlivý fixní náklad, ale také 

pro každý vliv na tento náklad působící. 
 

• U vlivů spojených s cenou určitého fixního nákladu by měli nést odpovědnost konkrétní 

pracovníci nákupu, kteří vybírají dodavatelé. Tím, na rozdíl od vedoucích nebo řadových 

pracovníků, mohou ovlivnit cenu fixních nákladů. 

• U vlivů spojených s požadovaným množstvím by měli nést odpovědnost jednotliví 

vedoucí (oddělení, středisek, závodu …), kteří musí určit, jaký počet např. referentských 

vozidel nebo telefonů je potřeba. 

• U vlivů spojitelných s konkrétními pracovníky by měli nést odpovědnost právě tito 

pracovníci. Jde např. o těmito pracovníky provolané minuty nebo ujeté kilometry. 
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zhodnocení plánování fixních nákladů, především zhodnocení současných 

metod plánování fixních nákladů, analýza problematiky remanentních nákladů při plánování 

fixních nákladů a posouzení možností zpřesnění plánování fixních nákladů ve výrobních 

podnicích. 

 

V kapitole 1 byly definovány náklady a možnosti jejich členění, zejména členění ve vztahu  

k prováděným výkonům, obsahující právě fixní náklady. U fixních nákladů byly podrobněji 

popsány možnosti dalšího členění. Krátce byl v práci zmíněn pojem výnosy a vzájemný vztah 

mezi náklady a výnosy, bez jejichž poznání je plánování nákladů nemyslitelné. 

 

V kapitole 2 byla věnovaná pozornost plánování v podniku, různým typům plánů a struktuře 

podnikových plánů. Byl popsán rozpočtovací proces a formy rozpočtu. 

 

Následně byly plněny jednotlivé body zadání bakalářské práce. 

 

Zhodnocení současných metod plánování konstantních nákladů bylo řešeno v podkapitole 2.3. 

První část kapitoly se věnuje plánování fixních nákladů ve výrobě, kde je cílem plánování 

fixních nákladů především zajištění požadované výrobní kapacity. Byly přiblíženy podpůrné 

plány pro plánování fixních nákladů ve výrobě, tj. samotný plán výroby a z něj vycházející 

plán údržby, plán lidských zdrojů a plán investic, který se do nákladů promítá z plánu odpisů. 

Druhá část podkapitoly 2.3. popisuje plánování fixních nákladů na základě dosažené 

skutečnosti. Byly uvedeny možné metody kvantifikace fixní a variabilní složky nákladů. 

Kvantifikace je nezbytným předpokladem plánování fixních nákladů z dosažené skutečnosti. 

Nejběžnější metodou plánování fixních nákladů v našich podnicích je tzv. indexní metoda, 

která používá pro určení výše fixních nákladů na příští období jeden celkový index nárůstu. 

Metoda zde byla blíže popsána, stejně jako její vylepšení spočívající v sestavení rozpočtu 

pomocí „výchozí základny“ očištěné o mimořádné vlivy přepočtené na „přepočtenou 

základnu“ a následně upravované. 

 

Analýze problematiky remanentních nákladů při plánování fixních nákladů, byla věnovaná 

podkapitola 2.4. 
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Byl vysvětlen pojem nákladová remanence, uvedeno, jak vzniká a čím je způsobena. Uvedeny 

byly některé příčiny a příklady vzniku nákladové remanence. S nákladovou remanencí, 

přestože projevuje především při omezování výroby, je nutné počítat už při plánování 

rozšíření výroby. Při plánování omezení výroby je nutné přizpůsobit plán fixních nákladů tak, 

aby byly minimalizovány ztráty vyplývající z nákladové remanence. Při rychlém a 

neočekávaném útlumu výroby může být někdy výhodnější ještě nějakou dobu výrobu 

zachovat. Okamžité zastavení výroby ztrátových výrobků může zlepšit situaci jen v případě, 

že je možné fixní náklady snížit v co nejkratší době. 

 

Posouzení možností zpřesnění plánování fixních nákladů ve výrobních podnicích, bylo 

provedeno v kapitole 3. 

V podkapitole 3.1. byl definován bod zvratu. Následně byly naznačeny možnosti jeho využití 

pro přesnější plánování fixních nákladů. Jednou z možností je použití pro znázornění vlivu 

transformace fixních nákladů na variabilní a naopak na polohou bodu zvratu. Umožňuje také 

omezení vlivu nákladové remanence znázorněním vlivu snižování ceny výrobku, případně 

nevyhnutelného zvyšování nákladů, na zisk. V případě potřeby lze pak včas plánování fixních 

nákladů přizpůsobit zastavení výroby některého výrobku nebo uzavření některého závodu. 

Rizika spojena s nákladovou remanencí rostou s růstem provozní páky. Podle provozní páky 

podniku, analýz trhu a podnikového okolí a očekávané úrovně produkce může podnik 

naplánovat snížení podílu fixních nákladů na úkor variabilních nebo naopak. 

V podkapitole 3.2. bylo navrženo zpřesnění plánování fixních nákladů z dosažené skutečnosti 

nahrazením indexové metody používající jeden koeficient (index) využitím systému 

detailních vlivů působících na jednotlivé položky fixních nákladů. Každý podnik, který chce 

efektivně řídit své náklady, musí znát jejich strukturu, proto by pro něj neměl být problém 

sestavit tabulku svých fixních nákladů a alespoň nejvýznamnějších vlivů na ně působících. 

Nahrazení jednoho indexu systémem vlivů umožňuje přesnější určení budoucí výše fixních 

nákladů promítnutím jednotlivých vlivů do dosažené skutečnosti. Umožňuje také snadnější 

úpravu rozpočtu v případě změny některého z vlivů. Při zpětné kontrole usnadňuje tento 

způsob identifikaci konkrétního vlivu, u kterého došlo ke změně oproti plánu. V případě, že 

jsou jednotlivým vlivům přiřazeni odpovědní pracovníci, lze snadno určit i zodpovědného 

pracovníka. Může také ukázat podcenění některého vlivu, který nebyl do systému zapracován 

a umožňuje tím zjednání nápravy pro příští plánované období. 

 



 35 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

CAFFERKY, M.; WENTWORTH, J. Breakeven Analysis: The Definitive Guide to Cost-

Volume-Profit Analysis. 1. vydání. New York: Business Expert Press, LLC, 2010. 

 

CZOPEK, K. Fixed and variable costs – theory and praktice, 1 part. Kraków: Art-tekst, 2003. 

 

DLUHOŠOVÁ, D.; MRUZKOVÁ J. Rozhodovací techniky, analýza bodu zvratu. Ostrava: 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2006. 

 

DRURY, J. C. Management and Cost Accounting. 2. vydání. London: Chapman & Hall, 

1988. 

 

HRADECKÝ, M.; KRÁL, B. Řízení režijních nákladů. 1. vydání. Praha: Prospektrum, 1995. 

 

KOLEKTIV AUTORŮ. Finanční řízení v praxi. 1. vydání. Praha: Alena Pavlíková, 3x3, 

1998. 

 

KRÁL, B. a kolektiv. Manažerské účetnictví. 1. vydání. Praha: Management Press, 2002. 

 

LANG, H. Manažerské účetnictví – teorie a praxe. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 

 

MRUZKOVÁ, J. Teorie nákladů. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, 2006. 

 

POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 

 

SYNEK, M. a kolektiv. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: 

Grada Publishing, a.s., 2007. 

 

SYNEK, M. a kolektiv. Podniková ekonomika. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2006. 

 

VOZŇÁKOVÁ, I.; JANOVSKÁ, K.; MLYNÁŘ, M.; SIKOROVÁ, A. Ekonomika podniku. 

1. vydání. Ostrava: VŠB – Technická universita Ostrava, 2008. 

 
 

 

 

 

 



 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek č. 1 Celkové a jednotkové variabilní náklady1 

Obrázek č. 2 Celkové a jednotkové fixní náklady2 

Obrázek č. 3 Průběh využitých a nevyužitých fixních nákladů při různém objemu výroby3 

Obrázek č. 4 Remanence nákladů 

Obrázek č. 5 Bod zvratu4 

Obrázek č. 6 Provozní páky dvou rozdílných podniků5 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka č. 1 Možné vlivy působící na plánování jednotlivých položek fixních nákladů 

 

                                                 
1 POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, s. 40 
2 POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, s. 40 
3 MRUZKOVÁ, J. Teorie nákladů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 42-43 
4 DLUHOŠOVÁ, D.; MRUZKOVÁ J. Rozhodovací techniky, analýza bodu zvratu. Ostrava: VŠB – Technická 
univerzita Ostrava, 2006, s. 6 
5 POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, s. 47 


