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ABSTRAKT  

Tato bakalářská práce řeší problematiku sestavování rozpočtů ve výrobních podnicích. 

Hlavním cílem této práce je posouzení možností urychlení a zpřesnění sestavení rozpočtu 

nákladů a výnosů. V práci je nejprve uvedeno základní rozdělení a vysvětlení pojmu nákladů. 

Následně je provedeno zhodnocení současných metod plánování režijních nákladů a 

definována metodika plánování jednicových nákladů. V rozpočtu podniku jsou uvedeny 

veškeré finanční prostředky a na co budou využity. Jednicové náklady jsou veškeré přímé 

náklady na výrobu produktu. Režijní náklady pro chod podniku se zahrnují do konečné ceny 

produktu.  

Klíčové slova: 

režijní náklady, jednicové náklady, rozpočet, plánování, náklad, vliv 

ABSTRACT 

This bachelor thesis examines the problems of budgeting in budgeting in manufacturing 

enterprises. The main objective of this thesis is to assess the possibility of faster and more 

accurate budgeting of expenses and revenues. The thesis first described the basic distribution 

and explanation of costs. Subsequently, an assessment of current methods of planning 

overhead costs and planning metodology defined unit costs. The budget sets out all enterprise 

funds and what will be used. Unit costs are all direct costs of producing the product. Overhead 

costs for running the company are included in the final price of the product. 

Keywords: 

overhead cost, unit cost, budget, planning, cost, influence 

 



Na tomto místě chci poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce panu Ing. Josefu Kutáčovi, 

Ph.D. za cenné připomínky a rady.
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ÚVOD 

Rozpočet je jednou ze složek manažerského účetnictví. Jeho hlavním úkolem je 

přiřazení nákladů a výnosů k určitému středisku uvnitř podniku nebo k pracovnímu úkolu, 

jako je např. zakázka. Podnik stanoví své cíle a prostředky, které povedou k jejich dosažení. 

V rozpočtu se rozlišuje plánování prvotních a druhotných nákladů, kde prvotní jsou náklady 

uvedené ve finančním účetnictví a druhotné náklady pochází z vnitropodnikové činnosti. 

Rozpočet vyjadřuje náklady na celkový provoz firmy s jeho veškerými výrobními a správními 

položkami. Dodržování rozpočtu je potřeba průběžně kontrolovat a sledovat případné změny 

od plánu. Na konci období, pro který byl rozpočet sestavován, se vyhodnotí a identifikují 

veškeré odchylky od plánovaných hodnot. Pokud chce firma prosperovat, neměla by 

plánování rozpočtu podceňovat.  

Plán rozpočtu je určitým modelem, kterého chce podnik dosáhnout. Určuje veškerý 

vývoj a činnost podniku a jeho finanční situaci. Před zavedením rozpočtu do užívání, se 

v něm hledají možné příčiny potencionálních problémů.  

Bakalářská práce řeší problematiku sestavení rozpočtu ve výrobním podniku. Prvním 

cílem práce je definování a zhodnocení současných metod plánování režijních nákladu. 

Druhým cílem je definování metodiky plánování jednicových nákladů. Hlavním cílem práce 

je posouzení možností urychlení a zpřesnění sestavení rozpočtu nákladu a výnosu. Zajištění 

urychlení a zpřesnění sestavování rozpočtu je pro efektivní řízení podniku velmi důležité. 

Urychlení proto, aby podnik mohl rychle reagovat na změny, které ovlivňují chod podniku. 

Zpřesnění rozpočtu pak zajistí účelnější nakládaní s prostředky. Takto vzniklé úspory lze 

investovat do jiných činností podniku. 
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1 NÁKLADY 

1.1 Náklady a manažerské účetnictví 

Manažerské účetnictví (management accouting) je systém určen především pro interní 

uživatele, tedy pro managery ve všech úrovních vedení. Je důležitým údajem pro hodnocení 

a plánování dalších činností firmy. Tento systém vznikl ve 20. století v USA pro výrobní 

firmy. Vznikl především jako ukazatel pro hodnocení výkonnosti a kontroly vedení. Podává 

přesné data o aktuálním výkonu podniku. Důsledně klade důležitost na budoucnost a tvorbu 

peněžních toků (cash flow). Zpravidla jej vedou odborníci (managament accountants), 

náležející do top managementu. [10] str. 25  

Hradecký uvádí: Manažerské účetnictví je systém zobrazující a zkoumající 

ekonomickou realitu tak, že shromažďuje, rozděluje a analyzuje data o podnikové činnosti 

a vytváří z nich přehledy, výkazy a další podklady, jež jsou určené pro pomoc vedoucím 

zaměstnancům při rozhodování a vedení. Manažerské účetnictví má veškeré funkce, jako má 

nákladové účetnictví, s tím rozdílem, že obsahuje vypracované analýzy a další podklady, které 

slouží pro rozhodování řídících pracovníků. Jsou v něm také návrhy na různá opatření 

a umožňuje vypracování rozpočtů a plánů. [2] str. 11 

Je potřeba také pracovat s ekonomickými (skutečnými) náklady jejichž součásti jsou 

oportunitní (alternativní) náklady
1
. Nelze se tedy spolehnout pouze na kalkulované hodnoty, 

ale je třeba vzít do úvahy i oportunitní náklady. Je důležité také sledovat přírůstkové náklady. 

Jsou spojeny s každým rozhodnutím, které podnik učiní. Dalším kriteriem pro plánování 

nákladu je otázka, zda je plán krátkodobý nebo dlouhodobý. [5] str. 122 

Petřík k tomuto uvádí: „Zjednodušíme-li daný problém, pak hlavní náplní práce 

manažerského účetního je dodat včas správné informace a doporučení relevantním 

uživatelů.“ [10] str. 25 

                                                 
1
 Oportunitní náklady = peníze jež jsou ztraceny v případě, že jsou využity na špatném 

úkonu.  
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Podnikové účetnictví není založeno pouze na manažerském, ale také na finančním 

účetnictví. Manažerské účetnictví slouží pro externí uživatele a není upraveno legislativou. 

Struktura je schematický zobrazena na obrázku číslo 1. 

Obrázek 1 Rozdělení podnikového účetnictví 

 

1.2 Definice základních pojmů 

1.2.1 Náklady 

Kožená náklady definuje: „ Náklady přestavují ceny vstupu do ekonomické činnosti 

a na jejich výši do značné míry závisí, jak bude podnikání úspěšné. Manažeři podniku se snaží 

náklady minimalizovat tak, aby výrobní proces probíhal co nejhospodárněji. K tomu slouží 

výrobní kalkulace, které plánují a sledují jednotlivé nákladové položky. Do nákladů se také 

zahrnují opotřebení dlouhodobého hmotného majetku, které se vyjadřuje formou dopisů.“ [6] 

str. 62 

Náklady podniku jsou chápany jako peníze vynaložené na spotřebu surovin, materiálu, 

práce atd. potřebných pro chod podniku. V závislosti se spotřebováváním jednotek 

potřebných pro výrobu, je velmi důležité mluvit o hospodárnosti. [13] str. 151 

Náklady podniku lze členit na: 

 náklady podle druhu 

 náklady podle účelu 

 náklady podle místa vzniku  

 kalkulační členění 

 náklady podle manažerského rozhodnutí [12] str. 13 
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1.2.1.1 Druhové náklady 

Kožená uvádí: Zde se náklady zařazují do skupin, kde každá skupina je použita na 

určitý druh úkonu např. odpisy, mzdové náklady atd. Jsou to externí náklady, protože vznikají 

ve spolupráci podniku s okolím [6] str. 34 

Synek popisuje druhové náklady tímto způsobem: Třídění nákladů podle druhů 

vypovídá o tom, co se spotřebovalo. Objevuje se ve výkazu zisků a ztrát a také v účtové 

osnově.  

 odpisy 

 náklady na mzdy a osobní náklady 

 náklady finanční 

 externí služby 

 náklady vzniklé spotřebou [12] str. 74 

1.2.1.2 Účelové náklady 

Hradecký uvádí: Řízení a porozumění účelových nákladů je jednou z nejdůležitějších 

skupin pro rozhodování podniku. Jejich prostřednictvím se zjišťuje, zda podnik náklady spoří 

nebo překračuje. [2] str. 14 

Pro členění účelových nákladů lze zvolit několik druhů dělení. [2] str. 14 

 Náklady vzniklé technologickým procesem z určité operace a týkají se kalkulační 

jednice. Vypočítávají se jednotlivě ke každému druhu operace. Jsou to např. náklady 

na dřevěnou desku při výrobě stolu. 

 Náklady na obsluhu a řízení činnosti. Mají za úkol vytvářet, zajistit a udržet 

podmínky průběhu určité operace. Jsou to náklady např. za nájemné výrobní haly.  

 Hradecký uvádí: Rozdělení je výchozím bodem pro definování nákladového úkolu pro 

jednotlivé náklady. Převážná většina nákladů pochází z určité konečné nebo dílčí operace. 

Podrobněji toto dělení rozvedu: 

 Náklady jednicové. V podnicích se definují velice snadno. Jsou to náklady na 

jednotlivé operace, které se vypočítávají už v průběhu plánování výroby a případně se 

upřesňují v průběhu výroby. Norma spotřeby se určí ze skutečného, či určeného počtu 

úkonů (např. podle počtu vyrobených stolů nebo množství odlité oceli). [2] str. 15 
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 Režijní náklady. Vznikají jako náklady středisek a jsou v nich zahrnuty náklady na 

obsluhu, vedení a dalších záležitostí, nutných pro zajištění správné činnosti podniku. 

Nerostou s přímou úměrou při zvýšení produkce jako je tomu u jednicových nákladů, 

ale jsou neměnné do určitého bodu (např. do maximální výrobní kapacity určitého 

stroje), poté je třeba zakoupit nový stroj a tím se i zvýší režijní náklady. 

1.2.1.3 Kalkulační členění 

Hradecký uvádí: Kalkulační členění je specifickým druhem členění nákladů podle 

účelu. Proces výroby je velice složitý. Jsou zde zahrnuty složité systémy sériových 

a paralelních procesů, s různým počtem bezprostředních vazeb (přiřazených jednicových 

nákladů), s velkým počtem zprostředkovaných vazeb (přiřazených režijních nákladů) na 

určitý výkon. [2] str. 16 

1.2.1.4 Náklady podle místa vzniku 

Synek uvádí: Náklady podle místa vzniku popisuje jako náklady vznikající na určitém 

místě v podniku, kde se třídí náklady do vnitropodnikových útvarů. Při tomto dělení velmi 

záleží na velikosti podniku a počtu útvarů v něm. Dále se třídí do jednotlivých úrovní dle 

nevýrobní činnosti, hlavní výrobní činnosti, pomocné, odbyt, správu atd. [12] str. 76 

1.2.1.5 Členění nákladu podle manažerského rozhodnutí 

Je potřeba třídit náklady dle návaznosti na změny množství produkce. Dělíme je na 

fixní a variabilní.  

 Fixní náklady jsou v určitém objemu stálé a po překročení určité meze se mění 

skokem. 

 Variabilní náklady rostou spolu se zvyšující se výrobou. Dále se dělí na 

proporcionální, kde roste stejně rychle jako objem výroby, nadproporcionální 

rostou rychleji než výroba a podproporcionální (degresivní) náklady rostou 

pomaleji než objem, výroba. [4] str. 70 

Hradecký uvádí: Analýza bodu zvratu je způsob, kde se zobrazí místo ve kterém podnik 

nemá ztrátu ani zisk. Jde o zjištění rovnovážného stavu mezi výnosy a náklady. V této analýze 

jsou vztahy tržeb zisku a nákladů velmi přehledné a uspořádané S rostoucím objemem výroby 

se zvyšují náklady, ale také zisk. Obrázek číslo 2 znázorňuje množství nákladů v návaznosti 
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na objemu výroby. Jsou zde zakresleny jednotlivé křivky funkcí nákladů a bod zvratu. [2] str. 

18 

 

Bod zvratu je množství produkce firmy, kde nevzniká ztráta ani zisk. Firma má stejnou 

hodnotu tržeb a nákladů. [15] str. 1 

1.2.2 Postup plánování nákladů 

Pro plánování nákladů je důležité si uvědomit, že zisky, které požadujeme, lze získat 

zvýšením ceny zboží nebo snížením nákladů pro výrobu. Dále je třeba znát meze, do kdy lze 

zvyšovat ceny, aby byl výrobek stále prodáván v požadovaném množství, a vědět do kdy lze 

snižovat náklady. 

1. etapa - hospodářská střediska zpracují pomocné a obslužné rozpočty výroby, hlavních 

středisek výroby a režijních středisek. Náklady takto získané se vkládají do položek prvotních 

nákladů, ze kterých se později sestavuje plán výnosů, plán zisku a také nákladů. Jde o fázi 

„zdola nahoru“ nebo také „bottom – up“. [5] str. 128 

2. etapa – Jinak nazývána „top down“ po vytvoření podnikového plánu a schválení 

řídicí úrovní podniku začíná zpětný proces, což je přenesení nákladových druhů do nákladů 

jednicových a režijních a přidáním k prvotním i druhotným nákladům ve střediscích. 

[5] str. 128 

Ná

klady 

Náklady 

Celkový objem 

tržeb 

Bod  zvratu 

Objem 

produkce 

Variabilní náklady 

Fixní náklady 

Celkové náklady 

ztráta 

zisk 

Obrázek 2 Bod zvratu [vlastní úprava dle 15] 
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Obě etapy se navzájem prolínají. Používají se i opakovaně podle toho, jak podnik hledá 

rezervy ve snižování nákladů. Jednicové náklady pochází z plánovaného objemu a druhů 

výkonů (např. výrobků, služeb), výrobních činitelů, cen a tarifů výrobních činitelů a norem 

spotřeb. Při plánování režijních nákladů využíváme ukazatele spotřeby energie nebo technické 

normy. V praxi se využívají výpočty vycházející z minulých let a funkce regresních 

a korelačních analýz. Lze využít také variátory. Jsou to hodnoty vyjadřující procentuální 

zvýšení nákladů, je - li zvýšen výkon nebo jiná veličina o 1 procento. Jsou – li, známé režijní 

a jednicové náklady, lze vytvořit kalkulace výrobků. Ty jsou nejdůležitějším nástrojem při 

řízení nákladů na výrobky. [5] str. 128 

Hlavním nástrojem řízení režijních nákladů je rozpočet. Hlavním nástrojem pro řízení 

nákladů jednicových jsou rozpočty, normy, limity, normativy a kalkulace. [5] str. 128 

 „Technologické náklady, které souvisejí přímo s určitým výkonem, se označují jako 

jednicové náklady, ostatní technologické náklady a náklady na obsluhu a řízení, které souvisí 

s výrobou jako celku, se označují jako náklady režijní. Řízení a kontrola režijních nákladů je 

obtížnější a méně přesná, než nákladů jednicových. Sledují se podle středisek a nástrojem 

jejich řízení jsou rozpočty režijních nákladů, které jsou součástí rozpočtu vnitropodnikových 

útvarů.“[12] str. 79 

1.3 Režijní náklady 

Režijní náklady lze vyjádřit jako náklady hromadně používané na kompletní 

kalkulované množství výrobků, či opatření pro fungování podniku. Nelze je přiřadit na 

kalkulační jednici přímo, případně by přímé účtování bylo neekonomické. [2] str. 43 

Bartusková režijní náklady uvádí: Jsou to náklady, které není možné připočítávat přímo. 

Je třeba k jejich rozvrhnutí na výrobek použít rozpočítání pomocí klíče. Většinou se lze setkat 

se čtyřmi druhy těchto nákladů. A to odbytovou režii, správní režii, materiálovou režii 

a výrobní režii. [1] str. 24 

Výrobní režie souvisí s výrobou a patří mezi náklady z výrobní činnosti. K výrobkům se 

režijní náklady přiřazují nepřímo a to pomocí přirážek. 
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Režijní náklady členíme: 

 výrobní režii (provozní) – náklady na obsluhu a řízení výroby, které nelze přesně 

stanovit na kalkulační jednici. Jsou to náklady, jež se neváží k jednomu určitému 

úkonu, ale vznikají spolu s produkcí více výkonů. Patří sem režijní mzdy, odpisy 

dlouhodobého hmotného majetku, spotřeba energie, náklady na opravy apod., 

 správní režii – představuje nákladové položky, související s řízením podniku, 

závodu nebo jiného organizačního útvaru, jako např. odpisy správních budov, 

platy řídících pracovníků, poštovné, telefonní poplatky, pojištění atd., 

 odbytové náklady [6] str. 71 

1.3.1 Režijní náklady ve střediscích 

 Hradecký uvádí: Díky dělbě práce jsou vyřešeny kompetence zaměstnanců, jejich 

přidělení na určitou práci a struktura podniku z hlediska vedení a organizace. Vznikají tedy 

vnitropodnikové celky, jež získávají finanční prostředky, které pak spotřebovávají na plnění 

výroby, či jiných úkonů. Na nejnižší podnikové úrovni (dílna) probíhá výroba podle 

lhůtového plánu. Je zde určený druh práce, čas výroby, množství součástí atd. Vše je již 

vedením rozpočítáno a je připravena dokumentace pro výrobu. Pro správnou funkci středisek 

je potřeba, aby byl rozpočet sestaven podle: cen uvnitř podniku a plánované hospodárné 

funkce střediska, nebo z vytvořených pravidel režijních nákladů, pokud jsou k dispozici. 

Režijní náklady jsou v podstatě jen částí celkových nákladů podniku. Jsou zvláštní svou 

složitostí a vlastním podrobným členěním. [2] str. 44 
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2 PLÁNOVÁNÍ REŽIJNÍCH NÁKLADŮ 

Sestavování rozpočtu má 5 fází podle Krále: 

1. fáze: Předání návrhů na rozpočet. 

Vnitropodniková střediska odevzdají návrhy pro rozpočet v určených položkách 

řízení firmy. Výrobní střediska pracují s plány výkonů. Veškerá střediska se 

musí řídit určenými položkami podniku. 

2. fáze: Bilance vnitropodnikových výkonů. 

Jestli-že střediska potřebují vnitropodnikové výkony jiných středisek, musí 

předat tyto požadavky na tyto střediska. Následně se vytvoří bilance potřeb 

a zdrojů. Následuje rozhodování, zda a v jaké výši se budou střediskům tyto 

služby poskytovat. Případně kolik služeb, nebo pomocné výroby je potřeba 

zajistit mimo podnik (externě). 

3. fáze: Vlastní sestavení rozpočtu podniku. 

Uzavření rozpočtu středisek pomocné výroby a služeb. Zveřejní odběratelským 

střediskům množství služeb nebo výkonů, jež mohou poskytnout a jejich ceny. 

Následně uzavřou rozpočty zásobovací, odbytové a správní oddělení. Nakonec 

rozpočet uzavřou střediska pro hlavní výrobu. Veškerá střediska své rozpočty 

rozpočítají na čtvrtletní období a jednotlivé měsíce. 

4. Projednání připomínek 

Střediska v případě, že nedojde k uspokojivému řešení nákladů. Vznáší 

připomínky a návrhy na zlepšení. 

5. fáze: Vyvažovací proces na podnikové záměry 

Tato fáze probíhá neustále, a někdy může vyvolat potřebné úpravy, nebo úkoly 

pro práci s náklady. [7] str. 43 
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Plánování režijních nákladů lze chápat jako jejich řízení ve střediscích. Souhrnné 

náklady středisek jsou vlastně režijní náklady. Odpovědným útvarem za normy, je zpravidla 

určen útvar technické přípravy výroby, kde jsou tyto náklady stanoveny. Ve střediscích, jako 

jsou ve strojírenství dílny povrchové úpravy, se používá technologie procesní. [2] str. 44 

Pro vytvoření rozpočtu nákladů pro střediska se vychází z finančního plánu. Následně 

se tento plán upravuje pro dlouhodobé cíle určitého období. [2] str. 44 

Plánování režijních nákladů využívá standardy, které podnik zjistí z norem a údajů 

z minulých období. Režie se přiřazují k výkonům nepřímo pomocí propočtů. [16] str. 1 

2.1 Využití režií pro plánování 

Jsou to výrobní režie, správní režie a odbytová režie. U první položky se jedná 

o náklady na hlavní a pomocné výroby. Druhá obsahuje náklady pro střediska správní oblasti 

a třetí se zabývá rozpočty pro útvary prodeje. Jejich součet se rovná plánu na režijní náklady 

podniku ve finančním plánu. Nejpoužívanější a nejjednodušší systém pro rozpočtování 

režijních nákladů je způsob nazýván indexová metoda. Zde se sestaví součin nákladu 

z minulých let a indexu růstu nebo poklesu pro výrobu, která se plánuje na další období. Poté 

je započítán cenový růst. Tento systém má nevýhodu v tom, že podniky často neprovádí 

analýzu skutečných nákladů a také nebere v úvahu množství variabilních a fixních nákladů. 

Není tedy schopen určit nehospodárnost s režijními náklady v minulých letech a tuto chybu 

přenáší do dalších výpočtů. Podniky se často uchylují k údajům z prvního pololetí minulého 

roku a druhého pololetí předminulého. Z těchto důvodů by se neměl tento způsob výpočtů 

používat. Výhodnější je způsob, který pracuje z výsledů, které očekává ve střediscích ve 

stanoveném období, čímž přijde na řadu rozpočetnictví. [2] str. 46 

Správně naplánovaný rozpočet režijních nákladů ve střediscích musí být sestaven podle 

těchto kriterií.  

 Reálných předpokladů o ekonomickém fungování. Také se využívají data 

z normativů pro režijní náklady, pokud jsou podniku známé. 

 Znalosti vnitropodnikových cen z minulého období s předpokladem jejich změny 

v dalším období. 
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Rosenau o plánování režijních nákladů uvádí: 

Některé náklady lze vyjádřit souhrnem pracovních hodin, potřebných pro práci, nebo 

pomocí měnového zhodnoceni např. v korunách, což je častější způsob. Proto je třeba 

u pracovních hodin stanovit přepočet na finanční částku, aby se dalo s těmito náklady dále 

počítat, Plánování režijních nákladů je velmi důležité z hlediska získání zakázek a jejich 

realizaci, protože plán režijních nákladů je významnou částí celkového finančního plánu 

nákladů. Plán režijních nákladů se sestavuje k určitému časovému období, zpravidla je to 

kalendářní rok. Plánování v období kratším, než půlročním nemá smysl, protože některé 

režijní náklady se započítávají v delších obdobích. Plány nákladů jsou vždycky nepřesné, jde 

pouze o odhad a je potřeba s nepřesnostmi vždy počítat. V praxi může jít o nečekané zvýšení 

nájemného za skladovací prostory, či finanční krize nebo zvyšování cen energii. Kromě toho 

podnik musí znát podrobně projekt, do kterého investuje a tím pádem mít přesné údaje 

o všech režijních nákladech, které jsou s tímto projektem spojené. Pro odhad nákladů se celý 

projekt rozdělí na jednotlivé činnosti. Určí se k nim režijní náklady (např. odhad oprav stroje) 

a postupně se sčítají s ostatními režiemi. Některé režijní náklady se přičítají až k celkovému 

součtu všech nákladů jako např. náklady za reklamu. [11] str. 117 

Pro plánování je dobré mít co nejpřesnější předběžný odhad nákladů, např. zda-li  

podnik bude využívat reklamu pro podporu prodeje výrobku a v jakém rozsahu. Velkou 

pomoc při plánování je také znalost nákladů z minulých období (pokud jsou známé), 

pomohou určit stanovení režijních nákladů, které by jinak byly více nepřesné. [11] str. 117 

Plánování režijních nákladů je složitý proces. Některé se dají určit z technických norem 

nebo ukazatelů spotřeby. Náklady na odpisy se stanoví z počtu strojů v podniku či středisku, 

a jejich plánovaných odpisů. Náklady na spotřebu elektrické energie pro práci strojů se určí 

podle jejich příkonů a času kdy mají pracovat a cenového tarifu za kWh. Pro plánování těchto 

nákladů také vycházíme z dat minulých období, spolu s informacemi z funkcí nákladů, 

určených korelační a regresní analýzou. V těchto analýzách se využívá jako nezávislé 

proměnná objem výroby, lze ale také použít množství strojních hodin, hodnota mezd, 

spotřeba surovin. Další možností výpočtů je pomocí variátorů. Jsou to hodnoty určující 

procentuální zvýšení nákladů, pokud se zvýší výkon či jiná vztahová veličina o jedno 

procento. Výpočet probíhá takto: podíl variabilních nákladů ze souhrnných nákladů určité 

režijní položky, či souhrnných režijních nákladů. Variátory dosahují hodnoty od nuly, což 
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jsou náklady fixní a hodnoty do 1, což jsou náklady variabilní. Variátory slouží také 

k normování nákladů. [12] str. 92 

Vysušil o vytváření rozpočtu režijních nákladů píše tímto způsobem.: Režijní náklady 

vznikají z velkého množství činností. Vytváření rozpočtu režijních nákladů je tvořeno 

propočtem, stanovením a hlavně předpokladem budoucí hodnoty režijních nákladů. 

V podniku s jednoduššími vazbami režijních nákladů jsou plány sestavovány pomocí 

účelového nebo druhového členění. Podniky se složitějšími vazbami tyto členění kombinují. 

Rozpočty režie jsou závislé na rozdělení jednotlivých položek podle závislosti z množství 

vyrobených produktů na fixní, smíšené a proporcionální. V plánu se rozdělují režie na dvě 

skupiny. Jsou to režie na technologické náklady, ty nelze normovat podle spotřeby na 

jednotky výkonů a náklady na obsluhu a řízení, jejíž vztah k úkonům na spotřebu jsou 

zprostředkovatelné. Následující fáze oddělí prvotní (externí) a druhotné (interní) náklady. 

[14] str. 48 

Prvotní vstupy pro plánování využívají reálné dosažené hladiny režijních nákladů. 

Omezeno je díky řadě mimořádných, nahodilých faktorů, a také cenovými a organizačními 

vlivy. Tyto vlivy se samozřejmě v budoucnu nemusí opakovat. Pro zpracování je nutné 

věnovat pozornost způsobu, jakým lze tyto vlivy eliminovat. Velkým problémem je 

konzervování výše režijních nákladů z minulých. [3] str. 70 

Hradecký popisuje rozdíl mezi účetnictvím a rozpočetnictvím: Hodnoty pro 

rozpočetnictví se musí získat na rozdíl od účetnictví, kde jsou data jen dodána z míst, kde již 

byla zpracována. Pro rozpočetnictví jsou potřeba všemožné podklady, data, normy atd. 

1) výpočty spotřeby 

 materiál pro provoz zařízení. Jsou to různé emulze pro chlazení a mazání 

strojů. Jde je obvykle stanovit výpočtem na počet odpracovaných hodin. 

 nářadí. Určuje se podle spotřeby z minulých období a zahrnutí do výpočtu 

změnu výroby a technologii. 

 materiál pro opravy a udržování zařízení. Zpravidla se řídí pomocí plánu 

oprav. Údaje se získávají z technických dokumentů daných zařízení, z údajů 

z minulých období a účetnictví. 
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 náklady na úklid a čištění zařízení a budov. Zjišťuje se plocha dílen 

a budov, charakter strojů (druh výroby, prašnost, vlhkost, atd.). 

 pohonné hmoty. Pro stanovení nákladu jsou opět využity hodnoty 

z technické dokumentace, strojů a spotřeba z minulých období. 

2) výpočty odpisů 

Data jsou získána z plánu odpisů, umístění strojních zařízení a budov střediska.  

3) výpočet spotřeby energie 

Směrodatné jsou údaje o příkonu strojů, vytápění budov a osvětlení. 

4) výpočet platů a mezd 

Vychází se z počtu pracovníků ve středisku, jejich zařazení do platových tříd. Tyká 

se to nejenom pracovníků ve výrobě, ale také administrativních a technických 

pracovníků. Dále se upřesňují data o mzdách a prémiích z předchozích období. 

5) výpočet ostatních položek 

 přepravné 

 vnitropodniková doprava a manipulace 

 služby telefonních operátorů, pošty a internetu. [2] str. 43 

 

V těchto údajích jsou veličiny určené převážně naturálně a lze je rozdělit na veličiny 

základní což je většinou množství výkonů střediska a veličiny individuální (ke každé 

položce nákladů). Individuální náklady tvoří základ pro určení normativu pro různé množství 

výroby. 

Pro rozpočtování nákladů lze také použít variátorů, které stanovuje míru závislosti 

spotřebovaných režijních nákladů k určité položce. Lze je stanovit dvěma způsoby. 

1) Určení vzrůstu nákladů, jestliže vztahová veličina vzroste o 100%. 

2) Určuje množství sledovaného nákladu v % tvořící část lineárně závislou na určené 

vztahové veličině. [2] str. 45 
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Variátor je vyjádření o kolik procent se náklady zvýší, jestliže se množství výkonu 

určující základní vztahovou veličinu zvedne o 1% vůči počátečnímu období. Stanovení 

variátoru v určitých podmínkách hospodaření podnikových útvarů se různí. Lze čerpat 

z korelačních dat z minulého období, ze stanovení z technických propočtů, pomocí logické 

analýzy. Rozpočtování se tedy neobejde bez rozličných dat. Toto je důvod, proč při 

rozpočtování režijních nákladů je výhodné spolupracovat s konkrétním střediskem podniku. 

[2] str. 45 

2.2 Způsoby sloužící pro zpracování prvotních údajů 

 Indexová metoda 

 Matematicko-statistická metoda 

 Metoda nejmenších čtverců 

 

2.2.1 Metoda indexního (přírůstkového) rozpočtování 

Jinak označována jako metoda inkrementální. Pracuje se skutečnostmi z minulých 

období a upravuje plán režijních nákladů o procentuální vlivy, které mohou pro podnik nastat.  

Indexová metoda je způsob plánování rozpočtu režijních nákladů podle dat z minulého 

období. Příslušný index upravuje položky nákladů, kde se předpokládá závislost podle 

množství výkonů. U použití této metody pro variabilní režijní náklady se přepočítává pouze 

část, u které se plánuje linearita vůči objemu výroby. Pro neuznávání různých charakterů 

variabilních a fixních režii, se mnoho metod zaměřuje na oddělení těchto položek. Jako 

možné východisko z těchto metod je věcná analýza nákladových složek. Ta odvozuje 

závislosti na vztahových veličinách. Snadněji se využívá v krátkodobém řízení režií a je 

jednoduchá pro praxi, ve které je oblíbená a často používaná. [3] str. 71 

2.2.2 Matematicko-statistické metody 

Tyto metody se považují za výhodné, pří strategickém či taktickém řízení. Jsou účinné 

v krátkodobém řízení režií. [3] str. 71 

Jednou z těchto metod je hodnocení časových řad. Má za úkol provést analýzu 

vzájemných příčin vztahů pro hodnoty nezávislých proměnných, což jsou činnosti, výkony, 

závislými proměnnými náklady. Analýza je vytvářená z počátečních dat z minulého zkoumání 
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určité činnosti. Vlivy cen, metod a organizace je potřeba odstranit. Zhoršily by přesnost 

analýzy. [8] str. 322 

2.2.3 Metoda nejmenších čtverců 

Metoda nejmenších čtverců zjišťuje množství proporcionálních nákladů z velkého počtu 

dat. Výsledkem této metody je definování těsnosti vazeb mezi množstvím výkonů a nákladů. 

Je vyjádřená pomocí korelačního koeficientu. [3] str. 72 

Metoda nejmenších čtverců získává data z variabilních a fixních nákladů. A provádí se 

vložení těchto nákladů do plánovaného období. Výsledkem této metody je korelační 

koeficient, který se dále používá pro výpočty. Jestli-že se korelační koeficient blíží k jedné, 

roste závislost nákladů vůči množství aktivit. V praxi se osvědčilo spojení této metody spolu 

s grafickou analýzou aktivit. [8] str. 324 

2.3 Metoda s nulovým základem 

Tato metoda slouží k plánování režijních nákladů pro první období nové výroby. První 

krok je zjištění všech činností a tedy režijních nákladů na ně vázané, které podnik může mít 

v plánovaném období. Je potřeba podrobně probrat všechny režijní náklady, protože nejsou 

známy žádné data z minulých období. Tato metoda je velice náročná, ale vyhodnotí veškeré 

procesy, které mohou nastat.  

2.4 Normování režijních nákladů 

Kontrola při plánování režijních nákladů se provádí pomocí normování. Využívá se 

k tomu početních normativů v jednotlivých položkách nákladů. Normování vyžaduje, aby se 

účtování v účtové třídě 5 zpřesnilo. Toto má za cíl konkretizovat řízení v určitých 

technologických organizačních a výrobních podmínkách a vytvoří se předpoklady pro 

normování. Je to také výhodné pro určení, které z režijních nákladů jsou variabilní, a které 

jsou fixní. Bez těchto údajů nelze provádět výpočty ve finančním plánování. Pro výpočty 

vnitropodnikových úkonů mezi dodavatelskými, nebo odběratelskými středisky, je výhodné 

rozlišit prvotní a druhové náklady téže nákladové složky. [2] str. 49 

Pro stanovení nákladového úkolu, je potřeba podrobně rozeznat jednotlivé složky 

nákladů, z důvodu rozdělení a zpracování prvotních dat. Pro určení normativu se stanovují 
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jednotlivé faktory, jež zásadně ovlivňují vývoj nákladů. Faktory ovlivní, zda se bude jednat 

o individuální, nebo univerzální veličiny. [8] str. 325 

Postup při normování probíhá takto. Stanoví se podrobné rozdělení, které vyhovuje 

zvoleným požadavkům.  

1) normování režijní položky 

2) určení nákladů zda jsou fixní nebo variabilní 

3) rozdělit náklady na prvotní a druhotné 

Používá se často pěti místného číslování, kde první tři čísla určují účtovou třídu 5, 

a zbylá čísla určují podrobné určení jednotlivých položek. Normativy se stanovují dvěma 

způsoby: [2] str. 50 

1) Propočtem 

a) Technický propočet. Je to normovaný materiál, který se špatně vkládá do 

kalkulační jednice. Jsou to elektrody, nátěrové hmoty, materiál pro 

spojování atd. Výsledná veličina je normohodina nebo strojní hodina. 

b) Propočet nákladů položky vztahující se k určité veličině, na níž 

spotřeba nákladů závisí. Výhodné pro stanovení většiny režijních nákladů. 

2) Empirický (nelze použít propočet) 

Je to globální částka, která je tvořena z dat z předchozích let. Nelze použít vztahová 

veličina. Normativy se stanoví z režijních nákladů propočtem z těchto údajů: 

a) účetní údaje o skutečnosti 

b) vlivy vyvolané změnami cen jednotlivých složek režijních nákladů 

c) mimořádné režijní náklady a výnosy (úspory) 

d) plánované snížení režijních nákladů [2] str. 50 
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2.5 Způsob stanovení vlastních nákladů na kalkulační jednici 

Režijní náklady vznikají po přidání režijní přirážky. Je to procentuální poměr nákladů 

přímých přidaných k určité finanční základně. Dalším způsobem je účtování pomocí přímé 

sazby. Jde o část přímých nákladů náležejících na díl finanční základny. 

„Základnou bývají peněžní veličiny, jako např. přímé mzdy, přímý materiál, celkové 

přímé náklady, nebo naturální veličiny, jako např. kusy, normohodiny, hmotnost, spotřeba 

elektrické energie v kWh apod.“ [6] str. 71-72. 
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3 PLÁNOVÁNÍ JEDNICOVÝCH NÁKLADŮ  

Jak jsme si již výše vysvětlili jednicové náklady, se dají velice snadno zjistit. Obyčejně 

stačí sečíst všechny tyto náklady na jeden výrobek. Pro plánování jednicových nákladů je 

důležité, aby byly podrobně započítány všechny přímé náklady na jeden druh výrobku. Jejich 

výpočet je snadný oproti režijním, kde se musí složitě vypočítávat variátor nebo vkládat 

vypočtené náklady z minulých let, kde mohou vzniknout chyby v důsledku odchylek ve 

výrobě v novém výrobním období. 

Plánování jednicových nákladů se realizuje pomocí plánu množstevní spotřeby, a druhů 

výkonů, což jsou služby, výrobky a polotovary, a dále norem spotřeb výrobních činitelů, tedy 

z jejich tarifů a cen. [12] str. 92 

Rozpočet pro jednicové náklady, se většinou získává z plánovaných kalkulací 

a vypočítávají se podle: 

 Plánovaných cen jednicových vstupů 

 Plánovaných objemů jednotlivých kalkulačních jednic 

 Plánovaných měrných spotřeb vstupů, které v případě materiálových vstupů 

vychází z kusovníku nebo receptury 

 „Jednicové (přímé) náklady se přiřazují přímo jednotlivým druhům výrobků, bez 

předchozího soustřeďování podle místa vzniku, patří sem:“ 

 přímý materiál – skutečná spotřeba materiálu (polotovarů, pohonných hmot, 

výrobních obalů apod.), který se stává obvykle trvalou součástí výrobků nebo přispívá 

k tvorbě jeho potřebných vlastností, 

 přímé mzdy – základní mzdy (úkolové, časové), příplatky a doplatky ke mzdě, prémie 

a odměny výrobních dělníků, které souvisí s kalkulovanými výkony, [6] str. 71 

Plánování jednicových nákladů lze shrnout podle Vysušila: 

1) Hmotné spotřeby materiálů, surovin atp., také spotřeby lidské práce z výrobního 

cyklu se snadno vyjádří finančně. Součin této spotřeby s cenou nebo tarifem mzdy 

vyjádří výsledek, který je náklad na vyrobení produktu. Ceny a mzdové tarify tvoří 

přímé operátory přeměny mezi peněžním a hmotným hlediskem výroby. 
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3.1 Rozdílové metody 

Rozdílové metody slouží k stanovení množství nákladů předem jako cíl, (standardy 

nebo normy) a následně zjišťuje rozdíly s těmito cíly. Jedním z představitelů rozdílové 

metody je metoda standardních nákladů (standard cost system). Tato metoda shromažďuje 

náklady do dvou složek a to do předem stanovených nákladů a rozdílů, které jsou zjištěny 

jako skutečné náklady. Tyto odchylky se později analyzují podle příčin, ze kterých vzešly 

a podle odpovědnosti za jejich vznik. Rozdílové metody se využívají zejména pro práci řízení 

a plánování jednicových nákladů v hromadné nebo sériové výrobě. Lze je použít i pro režijní 

náklady, ale to se v praxi moc nevyužívá. [12] str. 105  

 

přímé 

Náklady 

nepřímé 

přímé obtížně 

zjistitelné 

 

přímé snadno 

zjistitelné 

režijní 

jednicové 

Obrázek 3 Rozdělení nákladů na jednicové a režijní 
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3.2 Kusovník 

Je dokument, ve kterém je sepsán seznam položek (součástí) použitých na sestavení 

výrobku. Kusovník je vždy přílohou k technickému výkresu. Jakmile se stanoví přímé 

náklady na výrobek, podnik určí počet výrobků, které se mají vyrábět podle poptávky na trhu 

či výrobního plánu a stanoví počet, který se bude vyrábět a z tohoto množství se určí celkové 

jednicové náklady na výrobu. V kusovníku jsou sepsány podrobně všechny položky a jejich 

množství. K těmto údajům se přiřazují ceny za jednotlivé kusy a jejich součet vytvoří 

celkovou přímou cenu za výrobek. Příklad kusovníku použitého pro výrobu stolu v tabulce 

číslo 1.  

Podniky využívají kusovníky především: 

 když produkují výrobky malosériově nebo kusově 

 používají technologii hlavně pro kompletaci či montáž výrobků. 

 jako součást materiálových toků, které jsou charakterizovány jako syntetický 

proces. Jsou to výroby počítačů, automobilů atd. 

 

č.  
řádku 

ks Označení Délka Šířka Tloušťka Materiál 

1 1 Deska stolu 
1400 
mm 

900 mm 27 mm 
Lepené dřevěné 

desky z dubového 
dřeva 

2 8 Desky na nohy, široké 723 mm 100 mm 27 mm 
Lepené dřevěné 

desky z dubového 
dřeva 

3 8 Desky na nohy, úzké 723 mm 46 mm 27 mm 
Lepené dřevěné 

desky z dubového 
dřeva 

4 16 Spojovací pera 723 mm 20 mm 4 mm  - 

5 2 Rámy dlouhé 
1200 
mm 

60 mm 27 mm 
Lepené dřevěné 

desky z dubového 
dřeva 

6 2 Rámy Krátké 700 mm 60 mm 27 mm 
Lepené dřevěné 

desky z dubového 
dřeva 

7 48 
Šrouby s půlkruhovou 

hlavou 4x20mm 
       -  

Tabulka 1 Kusovník pro výrobu stolu 
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3.3 Receptura 

Receptura slouží jako soupis surovin potřebných pro výrobu výrobku. Receptura slouží 

jako podklad pro sestavování plánu jednicových nákladů. Je v ní obsažený přesný počet 

jednotek převážně vyjádřených ve hmotnostních jednotkách. Podle normy, která je stanovena 

se určí množství výrobků, které se z této receptury vyrobí. Většinou z jedné receptury vznikne 

větší množství výrobků. Položky v receptuře se dají snadno peněžně ocenit a jednoduchým 

propočtem se celkové náklady z receptury rozdělí mezi vyrobené výrobky. Pro ukázku uvedu 

recepturu pro výrobu 500g sladkého chleba v tabulce číslo 2. 

č řádku Označení množství  

1 Mléko 240 ml 

2 Sádlo 80 g 

3 Polohrubá mouka 450 g 

4 Cukr 50 g 

5 Vanilkový cukr 10 g 

6 Sůl 1 g 

7 Droždí 10 g 

8 Kandované ovoce 20 g 

9 Ořechy 3 g 

10 Mandle 3 g 

11 Čokoládové kousky 3 g 

Tabulka 2 Receptura 

 

Podniky využívají recepturu především, 

 když jejich výroba probíhá ve velkých sériích, 

  při složité chemické výrobě  

  pro materiálové toky jako jsou: 

o syntetické procesy. Jsou to např. ocelárny a výroba stavebnin. 

o neutrální procesy. Jsou to např. lisovny či válcovny. 

o analytické procesy. Jsou to např. ropné rafinerie. 

o analitycko-syntetické procesy. Např. výroba barev, potravin a léčiv. 
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3.4 Kalkulace nákladů 

Kalkulace lze použít pro výpočty jednicových nákladů z receptury nebo kusovníku. 

Podle operativní evidence, která má za úkol zachycovat skutečné údaje z výroby týkající se 

druhu materiálu, který se spotřebovává, času na výrobu, objemu výroby atd. se sestavují 

technicko-hospodářské normy pro samostatné výrobky. Z těchto norem se sestavují předběžné 

kalkulace a slouží pro plánování. Často v praxi operativní evidence neudává přesnou hodnotu, 

jako je tomu v účetnictví. Jedná se o materiály a polotovary. Tato situace nastává u výroby 

podle receptur. Proto je potřeba korekce údajů aby se hodnoty rovnaly účetním záznamům. 

Využívají se znalosti z technologických a také technických specifikací výroby.  

Pro efektivní řízení a plánování nákladů pomáhá kalkulování nákladů. Jedná se 

o zhodnocení účelnosti a účelovosti nákladů. Je to snaha o maximální využití potřebných 

nákladů a určení k jednotlivým výkonům v podniku. Přiřazení nákladů patří mezi základní 

funkce manažerského účetnictví. Při plánování jednicových nákladů má kalkulace nákladů 

velký význam. Lze takto předběžně zjistit výši nákladů.  

Pojem kalkulace má tři významy. Jsou to: 

 Činnosti, kterými jdou zjistit náklady na určitou položku. Jsou vymezeny 

objemově, podle jakosti a druhu. 

 Součást informačního systému. 

 Shrnutím výpočtů v systému vznikají kalkulační jednice. 

  

Kalkulace slouží ve společnostech k určení vnitropodnikové ceny za položky. Dále 

slouží ke kontrolním účelům, zjištění rentability výroby a sestavení rozpočtu. [6] str. 67 
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4 MOŽNOSTI URYCHLENÍ A ZPŘESNĚNÍ SESTAVENÍ ROZPOČTU 

NÁKLADŮ 

Kapitola definuje způsoby pro zrychlení a zpřesnění sestavení rozpočtu pro výrobní 

podniky. Způsob pro zrychlení se zakládá na tvorbě rozpočtu prostřednictvím výchozích 

údajů (základny). 

Jedním ze způsobů zrychlení vytváření rozpočtů je použití skupin analytických účtů. 

Tyto účty mají stejné vlastnosti při dělení nákladů na fixní a variabilní a také pro druhové 

členění na nakoupené služby a mzdy. Výsledkem je určení takové skupiny nákladů, u níž lze 

využít jednotné hodnoty vlivů. Ta se udává v koeficientech změny. Tento koeficient se 

připočítá k ceně za určitý výkon. Tento výpočet zrychlí a usnadní sestavování rozpočtu. Takto 

spojené náklady je možno využít i pro vlivy mezi výchozím plánem a přepočtenou základnou. 

Jestliže se využije tato metoda na přepočtenou základnu a výchozí plán, vznikne urychlení 

z hlediska plánování společných vlivů, jež se dají předpovídat pro určitá střediska se stejnou 

cenou. 

Jestliže podnik sestavuje roční rozpočet z údajů, které byly zjištěny v předchozím 

období (obvykle se jedná o 1. až 10. měsíc kalendářního roku), Je vhodné pracovat 

s rozdělením nákladů na variabilní a fixní. Data zjištěná z účetnictví je pak nutné 

u variabilních nákladů upravit o koeficient změny objemu výroby. U fixních nákladů se data 

upraví o koeficient váhy období, který vyjadřuje poměr mezi plánovanou délkou období 

a délkou výchozího období. [9] str. 108 

Na základě těchto úprav se zpracuje tzv. přepočtená základna, v jiné literatuře lze najít 

pod názvem srovnatelná základna. Tato základna je přepočítána na firmou naplánovaný 

rozsah výroby či objem výkonů, a také na naplánovanou délku produkce. Tyto plány se 

obvykle sestavují na rok. [9] str. 108 
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Po získání přepočtené základny se údaje dále upravují o očekávané vlivy v plánu. Tyto 

vlivy jsou především.:  

 Vliv kurzu – Podnik získá zakázku od firmy z jiné země. Po stanovení ceny za 

zakázku např. v eurech se kurz měny do doby zaplacení změní. 

 Vliv ceny vstupů (nákup materiálu, energií, služeb) - Jde o předpovídaný vliv 

změny, kdy se cena vstupu v plánu změní proti výchozí hodnotě. 

 Vliv prodejních cen - Jde o předpovídaný vliv změny, kdy se cena výstupu v plánu 

změní proti výchozí hodnotě. 

 Vliv měrných spotřeb jednicových nákladů (dle kusovníků nebo receptur)  

 Vliv režijního materiálu – Změna množství a ceny. 

 Vliv režijních energií – Změna množství a ceny. 

 Vliv spotřebovaných výkonů – Změna ceny a množství. 

 Vliv mzdových nákladů (počet zaměstnanců, průměrná mzda).  

Používání vlivů umožňuje přesně zjistit způsob vytvoření plánu a průběžné úpravy. Lze 

tedy zjistit, jak byly dodrženy určená pravidla pro tvorbu rozpočtu. Toto plánování je vhodné 

pro velké firmy, jež mají rozpočty vytvářeny samostatně v dceřiných podnicích a posléze se 

všechny rozpočty sčítají.  
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5 ZÁVĚR 

Rozpočet patří do nástrojů pro finanční řízení všech podniku. Bez prostředků podnik 

nezabezpečí svůj provoz. Sestavování rozpočtu je součásti plánování, definuje finanční 

prostředky na jednotlivé prvky činnosti podniku. Dále umožňuje stanovit pravomoci 

a odpovědnosti pro jednotlivá střediska a pracovníky. Na konci období se plánovaná hodnota 

rozpočtu porovnává s reálnou hodnotou konečného rozpočtu. Rozpočet definuje cíl 

hospodaření podniku. Udává všechny kroky a činnosti, které bude podnik provádět.  

První část práce je zaměřena na seznámení a uvedení do problematiky řízení a vedení 

nákladů. Jsou zde definice jednotlivých druhů nákladů. Obecné postupy plánování nákladů. 

Definice co to jsou jednicové a režijní náklady. 

První cíl bakalářské práce je řešen ve druhé části, kde je provedeno definování 

a zhodnocení současných metod plánování režijních nákladů ve výrobním podniku. Je zde 

uvedeno jakým způsobem se režijní náklady plánují. Jaká jsou úskalí v plánování těchto 

nákladů a jejich výhody. Plánování je zde popsáno podle metod rozpočtování. Tato metoda je 

vhodná pro krátkodobé řízení režií a v praxi je často využívána pro svou jednoduchost. 

Metody s nulovým základem, pro plánování režijních nákladů, bez předchozích údajů. Zde se 

náklady musejí vypočítávat ze všech procesů a počítat s vlivy, které mohou nastat. Je to velice 

náročná metoda jak finančně tak časově.  Metoda nejmenších čtverců je vhodná pro určení 

vazeb pro množství výkonů a nákladů. Metody matematicko-statistické se využívají pro 

strategické a taktické řízení. Jsou vhodné pro krátkodobé plánování. 

Druhý cíl bakalářské práce se zabývá definování metodiky plánování jednicových 

nákladů, je řešen ve třetí části. Využití rozdílové metody je výhodné pro podnik, ve kterém se 

zásadně nemění způsob a množství produkce, ale je možno je využít i pro ostatní podniky. 

Plánování těchto nákladů se realizuje pomocí kusovníku a receptury, které udávají množství 

položek pro produkci, a k nim se pouze přiřadí cena. 
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 Hlavní cíl bakalářské práce je definování zrychlení a zpřesnění sestavování rozpočtu. 

To se realizuje pomocí zkoumání vlivů, které ovlivňují výrobu a chod podniku. Urychlením je 

spojení vlivů, které jsou společné pro plán a přepočtenou základnu. Zde se vytvoří stejná 

hodnota koeficientu pro střediska a pro jednotlivé analytické účty. Počítáním s vlivy se také 

dosáhne zpřesnění rozpočtu. Kontroluje se, jakým způsobem se sestavuje plán a zda jsou 

všechny podmínky dodrženy. Tyto způsoby jsou vhodné pro velké podniky. Hlavně tam, kde 

se sestavují rozpočty odděleně a je velké riziko chyby. 
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