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ABSTRAKT

Cílem diplomové práce „Řízení režijních nákladů podniku CIREX CZ s.r.o.“, je analýza 

řízení režijních nákladů, za pomocí systému tvorby a kontroly plánů a rozpočtů. Informace 

a metody kontroly rozpočtů, uvedené v teoretické části, byly aplikovány na analýze řízení 

režijních nákladů v praktické části. Porovnáním skutečně používané metody kontroly plánů 

a rozpočtů ve společnosti CIREX CZ s.r.o.,  s alternativními metodami uvedených v teorii, 

bylo navrženo několik doporučení pro zlepšení kontroly nad plány a rozpočty. V praktické 

části je zhodnoceno, zda je systém tvorby rozpočtů zvolen efektivně, a jestli má nákladová 

politika společnosti kladný dopad na hospodaření celého podniku. Všechna doporučení jsou 

uvedeny v kapitole Návrhy.

ABSTRACT

The aim of the thesis „Overhead Cost Management of the Company CIREX CZ s.r.o.“, is the 

analysis of control overhead, using the system of creation and control plans and budgets. 

Information and methods of control budgets, set out in the theoretical part, is applied to the 

analysis of management overheads in the practical part. Comparing the methods actually used 

by control plans and budgets at CIREX CZ s.r.o. with alternative methods listed in theory, 

it was proposed several recommendations to improve controls over the plans and budgets.

In the practical part of the estimation is that the system chosen budgeting effectively, and if 

the cost of politics positive impact on the economy throughout the enterprise. All these 

recommendations are given in Chapter Motions.
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ÚVOD

V dnešní době se podniky vypořádávají s vysokou konkurencí. Musí tak neustále zvyšovat 

svou výkonnost a udržovat si konkurenční výhodu před ostatními konkurenty. Poskytování 

kvalitních výrobků a služeb pro zákazníky, udržitelná cena produktu, která je výhodná jak pro 

podnik, tak pro klienty nebo proces neustálého zlepšování a inovací, je důležitý k udržení 

výhod před ostatními společnostmi. Správné řízení nákladů, jako je jejich rozpočtování, 

plánování nebo kalkulace firmám, napomohou k určení slabého místa ve výrobním procesu.

V posledních letech se rozvinuly především nové technologie výroby. U průmyslových firem 

se to projevilo na automatizaci a mechanizaci výroby a využívání nových informačních 

technologií. Podniky s využitím nových technologií dosahují vyšší produktivity práce, lépe 

se využijí vstupní materiály a náklady spojené s výrobou se tím sníží. Ubylo nákladů přímo 

spojených s výrobou, naopak došlo k nárůstu nákladů nepřímých. Životní cykly výrobků 

se zkracují a v posledních letech se klade důraz na rozvoj výzkumu a vývoje.

Cílem mé práce je analyzovat  řízení režijních nákladů pomocí systému tvorby a kontroly 

plánů a rozpočtů ve firmě CIREX CZ s.r.o. a zmíním, jak je na tom jejich firemní systém 

řízení nákladů. V neposlední řadě zhodnotím systém tvorby rozpočtů v daném podniku.

V práci se pokusím, na základě teoretických poznatků získaných z literatury, posoudit metodu 

řízení režijních nákladů ve společnosti CIREX CZ s.r.o a následně navrhnout opatření 

ke zlepšení řízení podnikových nákladů. V další analýze bude podroben firemní systém 

rozpočtů z informací, které mi firma poskytla a z teoretických znalostí.

Práce je členěna na čtyři části. V první části se zaměřím na rozpočty a plány. Rozpočetnictví 

je nedílnou součástí manažerského účetnictví a věnuje se především stanovení nákladů 

a výnosů do budoucna. Rozpočtům jsem v práci věnoval velkou pozornost, protože mým 

cílem bylo stanovit fungování rozpočtu ve společnosti CIREX CZ. s.r.o. Na základě 

porovnávání metod na kontrolu rozpočtu, posoudím, jestli je daný rozpočet nastaven správně, 

popř. přiblížím faktory, které by mohly mít zásadní vliv na hodnoty v tabulkách a určím, která 

metoda kontroly, by byla pro podnik vhodná. Další kapitola je věnovná řízení režijních 

nákladů. Zde jsou uvedeny základní pojmy a metody, které se v podnicích využívají. Třetí 

část přiblíží ekonomickou strukturu podniku. Zde jsem se zaměřil především na střediska.
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Poslední část přiblížuje společnost CIREX CZ s.r.o. od historie, výrobního procesu až po 

interní informace o rozpočtech a nákladech, analýzy, zhodnocení a možné návrhy zlepšení.

V práci budu využívat teoretické metody a analýzy. Nejprve jsem získal informace 

z různých zdrojů odborné litaratury a následně je využil pro praktickou část. Další prameny 

jsem čerpal z interních dat z účetnictví a následné konzultace s ekonomem podniku.
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1 ROZPOČTY A PLÁNY

1.1 Charakteristika plánů a rozpočtů

Podnikové plány a rozpočty se tvoří proto, aby specifikovaly cíle podniku jako celku, kterých 

chce daná společnost dosáhnout. Tyto plány a rozpočty se ucelují do systémů, které je firma 

schopna měřit a sledovat. Mezi jednotlivými plány a rozpočty existují vazby o propojení mezi 

podnikovou politikou, dlouhodobými plány a rozpočty a krátkodobými plány a rozpočty. 

Podniková politika se dále stará o vymezení strategických cílů firmy. Jak takové vazby 

mohou vypadat, je znázorněno na Obr.1.

O plánech hovoříme za situace, kdy se jedná o vyjádření úkolů zejména v naturálních 

jednotkách popř. vyjímečně pouze o verbálním vyjádření v některých strategických plánech. 

O rozpočtech hovoříme v případech, kdy kvantifikace je vyjádřena v peněžních jednotkách. 

Plány představují zastřešující kategorii, přičemž určitý segment množiny plánů tvoří rozpočty,

jakožto plány vyjádřené v peněžních jednotkách. [12]

Plánování představuje manažerskou aktivitu zaměřenou na budoucí vývoj organizace, určující 

čeho a jak má být dosaženo. Určení toho , co se má stát, nikoli reakce na to, co se stalo. 

Plánování plní svoji roli především na úrovni taktického a operativního řízení. K tomu, aby 

mohlo podnikové řízení realizovat své cíle a strategie k jejich dosažení, potřebuje podrobnější 

a krátkodobější plánování realizace tohoto procesu. [11]

Základním dokumentem plánování, který pro určitý časový horizont rozpracovává představy 

podniku o jeho budoucnosti, o účelu podnikání, zdrojích a očekávaných výsledcích, 

je podnikatelský plán. Ten definuje a kvantifikuje podnikatelské cíle a potřeby k jejich 

dosažení. Představuje implementaci strategie. [11]

Rozpočetnictví je samozřejmě jedním ze subsystémů podnikového řízení. Jelikož podnikový 

systém řízení je možno rozdělit na systém řízení podniku jako celku a na vnitropodnikový 

systém řízení, musí i rozpočetnictví respektovat tyto dva hlavní typy řízení. [3]

Při nákupu a spotřebě materiálů, nakupovaných dílců či polotovarů a energií je hodnotový 

obraz těchto jevů určitou dobu shodný s obrazem hmotně - energetickým. Ale velmi brzy 

začne hodnotový obraz výroby žít svůj vlastní samostatný život - dochází k odtržení obou 

aspektů výroby od sebe. [3]
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Obr1.: Vztah podnikových politik k plánům a rozpočtům

Zdroj: SCHROLL,R..Manažerské účetnictví, Praha: Bilance 1997, 461s
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Rozpočty se připravují v organizaci pro jednotlivé aktivity, oddělení a funkce. Stávají se tak 

spojnicí mezi provozní činností organizace a jejími plánovanými cíli. Proces rozpočtování 

je založen na následujících hlavních principech: provázanost, komunikace, jasné stanovení 

konkétních odpovědností, slučitelnost cílů a motivace, měření a zhodnocení výkonnosti. [6]

Základem pro vznik a nutnost rozpočetnictví je právě ta skutečnost, že v podniku dochází 

v určitém okamžiku k odtržení hodnotového obrazu výrobního procesu od jeho hmotně 

energetického základu. [3]

Tato abstraktní vyjadřování se dají velmi dobře převést do řeči podnikové ekonomiky. 

Typickým příkladem odtržení je vznik a samostatný vývoj různých typů režií: režie 

zásobovací, režie výrobní, režie správní, režie odbytová. Všechny tyto režie musí nakonec 

zase přijít k hmotně - energetickému základu výroby, neboť nejen přímé, ale i režijní náklady 

musí být uhrazeny odběrateli. [3]

Dá se snadno rozpoznat, že k největšímu odtržení dochází u správní režie, kde zvláště náklady 

na činnost vrcholového managementu jsou velmi těžko jednoznačně přiřaditelné k výrobním 

výkonům (výrobkům, službám), jejichž prostřednictvím z podniku odcházejí na trh. Je tedy 

možno v prvním přiblížení označit jako rozpočetnictví (jako systém rozpočtů) soubor 

rozpočtů jednotlivých režií. [3]

Existuje několik dobrých důvodů, proč vytvořit rozpočet a udělat tak správný krok v řízení 

organizace. Důvody jsou vázány na lidi, kteří budou číst a používat tento rozpočet. Každý, 

kdo si ho bude číst, bude mít odlišný pohled na rozpočet a každý s ním bude zacházet jiným 

způsobem a využívat ho na něco jiného. Pokud známe spolupracovníky, kteří si budou 

rozpočet pročítat, můžeme ho sestavit tak, aby splnil očekávání managementu. Dále 

je důležité, jak se skupina podílí na sestavení rozpočtu v podniku a jakým způsobem 

schvaluje finanční prostředky, které potřebuje k jeho realizaci. Pokud víme, jak budeme 

rozpočet využívat, lze toho využít u jeho sestavování. Rozpočet sestavíme tak, aby byl snadno 

použitelný. V neposlední řadě nám poskytne informace o výkonu týmu při sestavování 

rozpočtu. [10]

V dnešní době se neobejdeme bez plánů a odhadů, jak by se situace mohla vyvíjet 

do budoucna. Společnosti si určují plány, jak by mohly dosáhnout kýženého cíle. 

Rozpočetnictví je nedílnou součástí manažerského účetnictví a mezi jeho hlavní úkoly patří 
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především stanovení nákladů a výnosů na určitý výkon do budoucna. 

A to v rámci celku nebo v rámci středisek. Na základě odhadovaných vstupů a výstupů 

si můžeme určit předběžnou kalkulaci, která nám podá bližší informace o výši režijních 

nákladů. Takto sestavované rozpočty mohou sloužit jako kontrolní body pro jednotlivá

střediska. Sestavené rozpočty se porovnají s vnitropodnikovým účetnictvím. Jde 

o porovnávání odhadu se skutečným stavem účetních položek. Můžeme si vybrat, 

zda se zaměříme na rozpočty výnosů nebo nákladů. U tvorby rozpočtu si určíme období, 

za které budeme zachycovat náklady, výnosy nebo hospodářský výsledek, podle časové 

náročnosti projektu. Pokud se jedná například o pilotní zavedení nového výrobku, 

tak rozpočet sestavíme na krátké období, jako je jeden měsíc. Podle složitosti mohou být 

rozpočty roční, pokud jde o složitý projekt, pak rozpočty dlouhodobé s dobou vyšší 

než jeden rok.

Krátkodobé rozpočty jsou sestavovány na jeden rok, na tzv. roční či průběžné (klouzavé) bázi. 

Klouzavé rozpočty zajišťují, že plánování neprobíhá pouze jednou ročně, v období sestavení 

rozpočtu, ale že příprava rozpočtu je plynulým procesem, který podporuje řešení budoucích 

problémů. [18]

Dlouhodobé rozpočty jsou zajišťovány prováděcími ročními finančními plány. Zajišťují 

především dlouhodobé cíle podniku. [24]

V některých případech je odhad tím jediným, co poslouží k předpovědi budoucnosti. Nejeden 

manažer se dostal do situace, kdy neměl žádné podklady a musel odhadnout, jak se situace 

v podniku bude vyvíjet do budoucna. Takové příležitosti se objevují dnes a denně a je jen 

na vedení, jak situaci zhodnotí. V tom lepším případě vedení vychází z dobře fungujícího 

systému řízení nákladů, a nebo se rozhodne na základě vnitřního přesvědčení. 

U druhé varianty je mnohem vyšší riziko neúspěchu.

1.1.1 Úkoly rozpočetnictví

Rozpočetnictví je ze své podstaty zaměřeno na budoucnost a ve své soustavě rozpočtů 

modeluje budoucí průběh transformačního procesu podniku. Tato skutečnost dovoluje 

manažerskému účetnictví, aby o sobě mohlo tvrdit, že není jen registrátorem historických 

nákladů a výnosů, ale „vidí“ i do budoucnosti. Zaměření na budoucnost pak znamená, 

že rozpočetnictví je nástrojem hodnotového řízení, jehož náplní je stanovit úkoly příslušným 
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adresátům v podniku a následně sloužit jako opora pro kontrolu plnění stanovených úkolů. 

[12]

Rozpočetnictví je součástí manažerského účetnictví a je zaměřeno na budoucnost. Plní tyto 

hlavní úkoly: [12]

 Zefektivnit řídící proces, zejména jeho fáze plánování a rozhodování.

 Koordinovat podnikové činnosti již v průběhu procesu sestavení rozpočtů.

 Stanoví v peněžním vyjádření úkoly do budoucna, tj. náklady a výnosy na celý 

objem výkonů (výroby) jednotlivých středisek i za podnik jako celek.

 Poskytuje informace pro sestavení předběžných kalkulací (informace o výši 

režijních nákladů).

 Vytváří předpoklady pro běžnou kontrolu hospodaření středisek, neboť údaje 

rozpočetnictví (předpoklad) se porovnávají s údaji vnitropodnikového účetnictví 

(skutečnost).

 Motivuje řídící pracovníky k dosažení dílčích úkolů.

1.1.2 Obsah rozpočtů

Z definice rozpočtu vyplývá, že jeho obsahem jsou peněžně vyjádřené údaje o budoucnosti. 

V souladu se zaměřením rozpočetnictví, jak na podnik jako celek, tak i na jeho vnitřní 

dimenzi, obsahuje systém rozpočetnictví celopodnikové rozpočty, jimiž rozumíme rozpočty 

sestavované za podnik jako celek a tedy stanovící úkoly podniku jako celku. Mezi 

celopodnikové rozpočty patří tři nejdůležitější součásti tzv. hlavního podnikového rozpočtu, 

kterými jsou rozpočetní rozvaha, rozpočetní výsledovka a rozpočet peněžních toků. Na druhé 

straně jsou střediskové rozpočty, kdy rozpočty se omezují na stanovení úkolů pro konkrétní 

středisko a na kontrolu plnění tohoto úkolu. [12]

Projevuje se tím, že rozpočetnictví musí navazovat na celkové sestavy podniku, jako 

je účetní rozvaha a výsledovka a podnikový cashflow, ale také se musí napojovat 

na hodnotově-energetický systém operativního plánování.

Dvojí rozpočetníctví: [3]

a) rozpočetnictví, jako rozpočty sestavované pro podnik jako celek

b) rozpočetnictví, jako detailní rozpočty vnitropodnikových útvarů, eventuálně též jiných 

závažných oblastí, sem patří taky podrobný časově rozepsaný cashflow.
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1.1.3 Formy rozpočtů

Existují dvě základní varianty tvorby rozpočtu nákladů a to pomocí pevného nebo flexibilního 

(pružného) rozpočtu.

Pevný rozpočet

Pevný rozpočet je vhodný jednak pro takové útvary, u nichž nedochází ke kolísání 

zaměstnanosti, čili kapacity, tak pro útvary, u nichž je velmi obtížné měření výkonů. 

To znamená, že pro výrobní útvary je používání pevných rozpočtů velmi nevhodné, pokud 

se nejedná o plynulé procesy. Ve většině výrobních útvarů průmyslových podniků je nutno 

počítat s kolísáním produkce s ohledem na okamžitou poptávku. Obtížnost měření výkonů 

se týká většinou nevýrobních útvarů, jako je výzkum a vývoj, technická příprava výroby, 

zdravotní péče apod. [2]

Je zpravidla pro určitou úroveň činnosti (objem aktivity) a nerozlišuje proto variabilní a fixní 

část nákladů. Z tohoto důvodu není vhodný pro případy, kdy kolísá objem činností 

a kde se skutečný objem může podstatně lišit od rozpočtové (plánované) úrovně. Při kontrole 

tohoto typu rozpočtu lze postupovat dvojím způsobem: [7]

1) Rozpočet se nepřepočítává vzhledem k tomu, že výsledky činností (výstupy) nejsou vázány 

na vstupy v daném rozpočtovém období (např. Náklady na výzkum a vývoj); tento typ 

rozpočtu tedy vyjadřuje určitý limit nákladů.

2) Rozpočet se přepočítává jako celek, na základě odchylky mezi plánovaným a skutečným 

stavem objemu činností (aktivit).

Pružný rozpočet

Dalším typem přípravy rozpočtu je flexibilní rozpočet, který upravuje rozpočtované náklady 

tak, aby odrážely skutečné aktivity. Účelem flexibilního rozpočtu je, měřit souhru skutečných 

nákladů pro danou úroveň a porovnat je s rozpočtovanými náklady na stejné úrovni. Flexibilní 

rozpočet je dynamický. [23]

Pružný rozpočet je mnohem účinějším nástrojem řízení režijních nákladů výrobních útvarů 

než rozpočet pevný. Pružné rozpočty jsou zpracovávány pro různou úroveň výkonů útvaru. 

Základem pružného rozpočtu je rozlišení variabilních a fixních režijních položek. Se změnou 
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objemu výkonů se mění jen variabilní část rozpočtu, čili jde o stejný přístup uplatněný 

u dynamické kalkulace. Objem výkonů přitom můžeme vyjádřit počtem výrobků nebo 

obecněji pomocí kalkulačních jednic, počtem normohodin nebo jiných aktivit. [2]

Výrobní rozpočet

Výrobní rozpočet je sestaven za použití následujících nákladových položek, tedy práce, 

materiálů a výrobní režie. Obvykle úzce navazuje na rozpočet prodeje a rozpočet hotových 

výrobků a zásob. [6]

Běžný postup používaný při jeho tvorbě je následující: nejdříve se stanoví objem prodeje, 

a to na základě odborné predikce, tedy očekávaný objem budoucích prodaných výrobků, 

případně služeb, a podle tohoto základního ukazatele se poté připravují ostatní související 

rozpočty. Věrohodná předpověď budoucích realizovaných tržeb je základním vstupem 

i prvkem celého procesu rozpočtování i následujících kontrolních a plánovacích procedur. 

Je to proces velmi složitý a obtížný, který navíc pracuje s konceptem rizika a nejistoty. [6]

Samotný proces tvorby výrobního rozpočtu závisí na zvážení mnoha faktorů, jako především 

zvážení minulých a budoucích prodejních trendů, cenové politiky, marketingových studií 

a scénářů, chování konkurence a spotřebitelů, makroekonomických ukazatelů, jako vývoj 

srovnatelného odvětví, HDP, inflace, míra nezaměstannosti, chování státu v oblasti daní, 

Centrální Banka na poli úrokových sazeb, v neposlední řadě na celkové politické, společenské 

a ekonomické stabilitě. [6]

Výrobní rozpočet vytváří vazby, které pak můžeme kontrolovat, porovnávat a naplánovat 

objem výroby.

Rozpočet přírůstkový

Vychází ze dvou základních hodnot: [7]

a) z rozpočtu za minulé období

b) ze skutečných výsledků za minulé období. 

Takto získané údaje se pak pro účely sestavení rozpočtu na aktuální období upravují snížením 

(zvýšením) příslušných dílčích položek, které vychází z předpokádané změny rozsahu 

určitých činností nebo z cenových úprav. 
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1.2 Organizace rozpočetnictví

1.2.1 Úloha rozpočtů

Vzhledem k mnohotvárnosti reality a nemožnosti předem podchytit všechny souvislosti jejich 

projevů je naprostá shoda mezi předběžnou a výslednou informací spíše vyjímkou 

než pravidlem. Téměř vždy se tudíž vyskytují určité odchylky mezi předběžnou informací 

a výslednou informací. Odchylky představují velice cenný materiál pro manažery. Napovídají 

jim totiž, na které oblasti řízeného procesu mají upřít svou pozornost a jak na takové oblasti 

působí jejich opatření, jimiž se snaží řízený proces ovlivnit tak, aby se vyvíjel směrem 

k vytyčenému cíli. [12]

V oblasti hodnotového  řízení reprezentují předběžnou řídící informaci rozpočty a předběžné 

kalkulace. Hodnotové řízení by však nebylo úplné, pokud by se zaměřovalo pouze 

na stanovení úkolů v jednicových a režijních nákladech, či jiných ekonomických veličinách, 

aniž by kontrolovalo jejich splnění. [12]

Kromě obecných metod rozpočtování lze nalézt řadu speciálních metod:

 Stanovení limitů fixních režijních nákladů.

 Stanovení noramtivů pro variabilní režijní náklady.

 Matematicko-statistické metody pro rozlišení fixní a variabilní složky u položek 

rozpočtu, které obsahují smíšené režijní náklady.

 Věcnou analýzu, která představuje alternativní postup k formálním matematicko-

statistickým metodám.

 Určení variátorů, které vyjádřují, jaká část smíšeného režijního nákladu dané 

položky rozpočtu má variabilní charakter vzhledem k úrovni aktivity střediska.

 Odborný odhad.

1.2.2 Základní etapy sestavování hlavního podnikového rozpočtu

Tradiční způsob tvorby rozpočtů se vyznačuje značnou časovou náročností. Tvorba rozpočtů 

je obecně považována za notorický rituál, probíhající v posledních čtyřech měsících roku. 

Proces rozpočtování začíná zpravidla začátkem září, kdy jsou vedením podniku definovány 

základní rozpočtové priority a postupy, podle kterých se mají jednotlivé útvary při tvorbě 

rozpočtu řídit a které reflektují současnou situaci a taktické cíle podniku. Na základě těchto 
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priorit sestaví jednotlivé útvary své návrhy pro tvorbu rozpočtů, které jsou konzultovány 

s vedením podniku. V říjnu nebo v listopadu jsou na úrovni útvarů sestaveny detailní základní 

rozpočty, které jsou vedením opět přezkoumány a vráceny k případnému upřesnění. 

V prosinci se poté sejde širší vedení podniku, či představenstvo a rozpočet 

na následující rok schválí. Tvorba rozpočtu se značně komplikuje v situacích, kdy podnik 

obsluhuje mnoho zákaznických segmentů, má vysoký počet útvarů a středisek a podniká 

ve zněčně konkurečním a turbulentním prostředí. V tradičním pojetí v sobě zahrnuje čtyři 

základní fáze: [9]

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

pro tvorbu rozpočtu.

2) Sestavení rozpočtu – sestává ze samotného vytvoření jednotlivých základních rozpočtů 

a souhrných podnikových rozpočtů.

3) Kontrola plnění rozpočtu a identifikace odchylek – spočívá v průběžném srovnávání 

skutečných a rozpočtovaných hodnot ekonomických veličin a identifikaci jejich odchylek, jak 

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

4) Odstranění odchylek – odstraňují se negativní dopady těchto dochylek, případně 

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

1.2.3 Proces sestavování rozpočtu

Tvorba rozpočtu zahrnuje několik fází. V literatuře jsem se setkal s popisem 8 kroků, které 

popíšu níže: [10]

1) Shromaždování informací

Prvním úkolem je získat přesné informace o minulosti. To není vždy snadné. Někdy jsou 

záznamy vedeny nepřehledně. Často potřebujeme k sestavení rozpočtu informace 

z předchozího roku. Informace promítneme do současného období a většinou to postačí 

k vytvoření rozpočtu. Může se stát, že najdeme údaje o tom kolik jsme utratili, 

ale nedopátráme se klíčové otázky: Proč jsme právě tolik utratili? V této chvíli nám stačí, 

že se nám podařilo získat informace o tom, kolik jsme utratili za uplynulý rok. [10]
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2) Pochopení každého řádku

K přípravě dobrého rozpočtu je nutná detailní práce. Musíme udělat víc, než si jen myslet,

že příští rok budeme utrácet stejně nebo méně. Potřebujeme vědět, proč jsme utratili právě 

tolik, co jsme dělali a přemýšlet o tom, co můžeme změnit. Proto bychom měli zkoumat

každý řádek. Za pomocí vlastní paměti, setkání s ostatními spolupracovníky, analýzy tržeb

a zakázek, nám pomůže pochopit, proč se utrácelo a co se konalo. 

3) Předpověď budoucnosti

Pokud bychom měli funkční křišťálovou kouli, tak by to byl nejjednodušší způsob, 

jak předpovědět budoucnost. Většinou musíme odhadovat potřeby lidí tím,

že si představíme jejich předpoklady, které odhadneme a nebo pokud je to možné,

tak je vypočteme. Náš odhad bude podkladem pro stanovení rozpočtu, protože vychází 

z informací, které si můžeme zjistit a z vlastních zkušenosti. Rozhodujeme se na základě 

našeho myšlení a vypočtených ukazatelů. Noví manažeři mají často obavu psát odhady 

budoucnosti a předávat je vedoucím. Nejlepší jsou rozumně odvozené a vypočtené odhady. 

To je ta správná cesta, jak sestavovat rozpočty. Je třeba postupovat pečlivě a promyšleně 

a potom budeme překvapeni, jak často se náš odhad bude blížit skutečnosti. Mnoho informací 

se dá zjistit od zákazníků. Právě oni jsou ta nejlepší skupina, na kterou bychom měli směřovat 

otázky. Nebo si vyžádáme na vedení podniku a ekonomickém úseku informace o jednotlivých 

střediscích. Porovnáme položky z loňského roku se současností a získáme tak odhad 

výrobních nákladů. 

4) Přezkoumaní výsledků

Zde je nutno, položit si několik otázek, než přejdeme k dokončení rozpočtu. Příkladem jsou 

otázky typu: Má to smysl? Jsou pro jednotlivé položky správně stanoveny hodnoty? Je nutno 

přemýšlet o rozhodnutí, které učiníme a je třeba se ujistit, že budeme s tímto verdiktem 

spokojeni. Pokud dojde k rozporu, posoudíme nový názor a na základě toho myšlenku 

přehodnotíme nebo ji necháme beze změn. Další otázkou je, zda se položky dají sečíst. 

Pokud používáme počítačové programy umožňující tvorbu tabulek, budeme chtít jednotlivé 

čísla zkontrolovat. V neposlední řadě si musíme položit otázku, jestli je u vysokých položek 

vše v pořádku. Je třeba věnovat vyšší pozornost řádkům s vyššími čísly. Pokud některá 

z položek není v pořádku, tak metoda kterou využíváme není správná. Měli bychom se vrátit 

ke kroku 3 tj. předpovědět budoucnost a vytvořit nový odhad pro danou položku. 
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5) Úpravy rozpočtu

Po dokončení významných položek v řádcích, je třeba dokončit i ty s menší odchylkou. Tyto 

malé položky mohou tvořit více než polovinu rozpočtu. V takovém případě budeme muset

strávit čas pozorným plánováním. Na druhou stranu, některé zanedbatelné položky 

si nevyžádají tolik času nad jejich analýzou. To umožňuje určitou flexibilitu k přemýšlení

o tom, jak lidé v týmu chápou rozpočet. Pokud se očekává přiměřený růst, pak použijeme

růstu založeného na podobné metodě, jako u významných položek. Dále si musíme stanovit 

rezervu, pokud rozpočet přijímáme na počátku roku. Nevíme co se během roku odehraje 

a hledání finančních prostředků v průběhu roku je složitější, než když si na začátku určíme 

rezervu.

6) Stanovení rozpočtových předpokladů

Rozpočet je více než jen čísla. Naše zdroje informací a uvažování jsou také velmi důležité. 

S těmito podklady můžeme zkoumat další rozpočty a vylepšit si tak své zkušenosti 

do budoucna. Pokud dochází k chybám je možné dohledat zdroj chyb. Příčinou chyb může 

být špatná informace. Když všechny tyto informace seskupíme do dokumentu čítajícího 

maximálně dvě stránky, získáme tak rozpočtové předpoklady. Je třeba, 

aby dokument byl krátký a jednouchý. Také se musíme ujistit, zda je nám vše jasné 

a můžeme své nápady prezentovat ostatním. Tento dokument je stručný, ale jasný.

Ne všechny položky jsou popsány, ale popisují se pouze ty nejdůležitější. V průběhu roku 

získáme dostatek informací, abychom mohli rozpočet vyhodnotit a následně zlepšit. Poskytne 

nám to podklady pro snadnější tvorbu rozpočtu na následující rok. 

7) Kontrola práce

Rozpočet je téměř hotový a chybí poslední krok před jeho předložením. Především nechceme,

aby se v rozpočtu nacházely chyby. Nejlepší způsob jak chyby najít a odstranit, je spolupráce 

další osoby na korekci. Nejčastěji se zaměřujeme na kontrolu čísel, pravopis, interpunkce, 

gramatiku a nesmíme opomenout na vzhled dokumentu. Volba správných stylů, formátování 

a druhu písma nám podtrhne celkový dojem. 

8) Prezentace rozpočtu

Tým, který se podílel na tvorbě rozpočtu by měl vědět, jak k daným číslům přišel. Dále 

se sledují náklady vynaložené týmem za rok. Tým je třeba podporovat a dát mu dostatek 
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prostoru k realizaci nových očekávání. Důležité je, aby byl tým v komunikaci s vedoucím, 

aby se daly kontrolovat předpoklady zadané vedením. A protože je na nejvyšší pozici 

v podniku, může chtít změnit některé položky v rozpočtu. Některá finanční oddělení budou 

požadovat informace o specifických položkách. Za pomoci toho připravují informace pro 

akcionáře a veřejnost. Rozpočet by se měl vhodně reportovat a to i v případě, kdy 

se informace vysílají mimo společnost. V neposlední řadě je propojení s účetnictvím, které

bude chtít zadat čísla z rozpočtu do účetního systému.

1.2.4 Kontrola plnění rozpočtů a analýza odchylek

Kontrola rozpočtů má za úkol poskytnout podchycení a zobrazení hlavních procesů 

probíhajících ve firmě při její činnosti a pomocí kontrolních mechanismů založených na dříve 

jmenovaných hlavních elementech manažerského kontrolního sysému, tyto procesy řídit 

a usměrňovat, aby byly v souladu s plánovanými krátkodobými, střednědobými 

a dlouhodobými hodnotami, plány a cíli společnosti. [6]

Cílem kontroly rozpočtu je poskytnout základní infromační soubor (bázi) ve formě zprávy 

o rozpočtu pro monitorování vývoje organizace, v co možná nejkomplexnějším pohledu. 

Ten je srovnáván s požadovanými hodnotami a limity, které si organizace předem vytvořila 

ve svých rozpočtech a plánech se standardy. Tudíž se staly srovnávacím základem 

pro dosažené aktuální stavy. [6]

Součástí zprávy o rozpočtu jsou i tzv. Komentáře a vysvětlivky k jednotlivým položkám, 

kde se jednotlivé odpovědné osoby za reportovanou úroveň vyjadřují k daným odchylkám. 

Jsou zde často používany metody významnosti odchylek a limitů, které jsou stanovené 

předem a schváleny vrcholovým vedením a po jejichž překročení na ně musí odpovědní 

pracovnívi zareagovat, tedy je analyzovat a vysvětlit svým nadřízeným a přijmout nápravná 

korektivní opatření. [6]

Kontrola rozpočtu je příkladem kontrolního nástroje, který jde tzv. napříč firmou a její 

strukturou. Je úzce spojena s odpovědnostmi jednotlivých úrovní řízení a každá úroveň firmy 

i její odpovědný představitel se tak stává uživatelem a zároveň odpovědnou osobou za jím 

obhospodařovaný a svěřený rozpočet, případně za jeho část. [6]
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Obr. 2: Interní čtyřstupňový hierarchický reporting

Zdroj: [6] 

Na obrázku je znázorněno, které úrovně se v podniku mohou podílet na tvorbě rozpočtu. 

Může se postupovat shora dolů, kdy vedení seznamuje s plány a rozpočty postupně nižší 

úrovně. Druhou variantou je metoda zdola nahoru. Většinou výrobní manažeři a vedoucí 

úseků navrhují rozpočty pro střediska, za které zodpovídají. Tyto návrhy rozpočtů putují 

hierarchickou strukturou směrem nahoru až k vedení, které má pravomoc přijmout nebo 

pozměnit hodnoty v rozpočtu.

Analýza odchylek mezi plánovanými a skutečnými hodnotami se podrobuje analýze jen tehdy, 

pokud byly překročeny zadané toleranční meze. Úkolem je zde zjistit a interpretovat vlastní 

příčiny vzniklých odchylek. Výsledkem této analýzy jsou informace, které umožní stanovit 

relevantní opatření, která jsou pak předmětem rozhodnutí příslušného řídícího stupně. [22] 
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Obr 3. : Pohled na analýzu odchylek v rámci cyklu

Zdroj : [22]

Analýza odchylek se pravidelně opakuje a to vždy, když dochází k porovnávání skutečností 

s navrženými hodnotami v rozpočtu. Činí se tak ročně, měsíčně nebo na základě nečekaně 

velké odchylky mezi plánem a skutečností a vše záleží na podniku, jak často kontroluje plán 

a skutečnost. Proces spojený s analýzou odchylek se zaznamenává a ukládá, pro možné 

využití v budoucnu. Poskytuje ponaučení pro situace, které teprve mohou nastat a hlavním 

cílem analýzy je nalezení opatření k odstranění vzniklé odchylky. 

Realizační fáze je doprovázena kontrolními opatřeními. Kontrola tedy není využívána až 

po ukončení realizační fáze. Úkolem kontroly je zjištění odchylek od plánu. Díky kontrole 

je možno včas reagovat v případě vzniku negativní odchylky od plánu. Zkušenosti získané 

ze vzniklých odchylek lze využít ke zlepšení plánovacího procesu v budoucnosti. [25]

Odchylky mohou vzniknout chybným plánováním, kdy je špatně odhadnut budoucí vývoj 

nebo vznikne chyba při realizaci plánu. [25]



22

Změna variabilních veličin (náklady, výnosy) se dá vysvětlit vždy třemi způsoby: [26]

 Vliv cen – vyjadřuje změnu nákladů způsobenou výhradně změnou cen vstupů 

čí výrobků.

 Vliv objemů – vyjadřuje změnu nákladů vyvolanou výhradně změnou množství 

produkce nebo výší prodejů.

 Vliv efektivity spotřeby – vyjadřuje změnu nákladů vyvolanou výhradně snížením 

či zvýšením hospodárnosti spotřeby zdrojů. 

Obr 4. : Postavení analýzy odchylek v systému řízení firmy 

Zdroj: [25]

Poznatky získané z analýzy odchylek mohou být použity ve formě zpětné vazby 

ke zlepšení řízení podniku v budoucnu. Analýza odchylek tak může například ukázat, 

že k chybám došlo při: [25]

1. Tvorbě cílů (např. subcíl není kompatibilní s primárním cílem podniku).

2. Plánování (např.vedení podniku špatně odhadlo reakce zákazníků nebo 

konkurence).

3. Realizací (např. porušení smlouvy v důsledku nedodržení dodacích lhůt).
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4. Kontrole (např. selhání kontrolních mechanismů zajišťujících kvalitu 

produkce).

Obr 5. : Klasifikace odchylek

Zdroj: [12]

Typy odchylek: [12]

 Množstevní (kvantitativní) odchylka spotřeby jednicových nákladů, která odráží 

odchylku ve spotřebovaném množství analyzovaného ekonomického zdroje (vstupu) 

při konstantní standardní ceně pořizovaného vstupu.

 Cenová (kvalitativní) odchylka spotřeby jednicových nákladů, která říká, jak se při 

skutečném množství spotřebovaného vstupu promítla do snížení zisku odchylka mezi 

skutečnou nákupní cenou vstupu a standardní cenou vstupu.

1.2.5 Metody kontroly rozpočtu

Metoda pevného rozpočtu (absolutně pevný rozpočet)

Jde o rozpočet, který se nemění v návaznosti na změny ve skutečném množství a struktuře 

výkonů. Při kontrole nákladů se porovnávají skutečné náklady s předem stanovenými náklady 

schváleného rozpočtu. [18]

Odchylka = plán – skutečnost ( vzorec 1.1)

Metoda lineárně přepočteného rozpočtu
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Dle skutečného objemu a struktury výkonů jsou přepočteny celkové rozpočtované náklady, 

tzn. jak variabilní, tak fixní část, a to pomocí předběžné kalkulace plných nákladů výkonu. 

[18]

Odchylka = [(poměr plánované kapacity / skutečné kapacitě) * plán (celkových 

nákladů)] – skutečnost (celkových nákladů) (vzrorec 1.2)

Metoda variantně přepočteného rozpočtu

Rozpočet přepočítává předem stanovené náklady schváleného rozpočtu podle skutečného 

vývoje objemu a struktury výkonů. Přepočteny jsou pouze variabilní rozpočtované náklady 

a fixní náklady jsou uznány v původní rozpočtované výši. [18]

Odchylka = [ ∑variabílní náklady *  (poměr plánované kapacity / skutečné kapacitě) ] + 

∑fixní náklady - skutečnost (celkových nákladů) (vzorec 1.3)

1.3 Dílčí podnikové plány (rozpočty)

Hlavním úkolem dílčích (střediskových) rozpočtů je stanovit určitý úkol (limit či jinou 

veličinu) vedoucím útvarů z hlediska jejich odpovědnosti za: [7]

 střediskové náklady,

 popř. i střediskové výnosy,

 příp. i za stavy aktiv ovlivňované střediskem (zejména pokud jde o běžná aktiva).

Z hlediska plnění funkcí rozpočtů v podnikovém řízení je nutno respektovat některé základní 

faktory: [7]

1. delegace pravomocí: sestavení střediskového rozpočtu je zpravidla podmíněna delegací 

pravomoci na vedoucího střediska, který za danou činnost odpovídá,

2. vazba na plánování: rozpočty se váží na věcně vymezené plány a ty musí být zase 

v souladu s koncepcí příslušné podnikové politiky; tento vztah pak zajišťuje i vazbu mezi 

krátkodobými a dlouhodobými rozpočty,

3. koordinace a vzájemná informovanost: dobrý rozpočtový sysém vyžaduje koordinaci 

dílčích rozpočtů vymezených věcně (rozpočet mezd, spotřeby materiálu, tržeb atd.) nebo 
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útvarově (jednotlivé střediskové rozpočty),

4. motivace: jednou z nejdůležitějších oblastí působení rozpočtování je motivační funkce 

a její propojení se systémem stimulace (prémiování, soustava funkčních postupů v podnikové 

hierarchii atd.),

5. kontrola a hodnocení výkonu: kontrola plnění rozpočtu je závěrečnou fází rozpočtového 

cyklu, ale současně i výchozí fází nového cyklu. 

Obr. 6: Schéma soustavy rozpočtů 

Zdroj: [7]

U sestavování rozpočtu je zásadní problém ve stanovení výše nepřímých nákladů. Jedná 

se o společné náklady, které jsou spojeny se zajištěním procesu výroby. Jsou společné pro 

více druhů výkonů a může se jednat např. o spotřebu pomocného materiálu, energie, mzdy, 

technickohospodářských pracovníků, odpisy dlouhodobého majetku, náklady na opravy 

a udržování, cestovné a jiné.
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V podniku se můžeme setkat s celou řadou plánů a rozpočtů. Tato vazba se projevuje u plánu 

investic, kdy nás především zajimá nákladnost celé investice a její návratnost. Vytváří se celá 

škála plánů jako plán zásobování, plán výroby, plán práce, plán výzkumu a vývoje, plán 

finanční a jiné. U všech plánů platí totéž a to, že porovnáváme současný stav s požadovanou 

hodnotou v budoucnu. U vytvořených plánů pak můžeme v průběhu realizace sledovat, 

jak jsme na tom s časovým plněním.

1.4 Vztah mezi plány a rozpočty

1) Vycházíme z dneska všeobecně uznávaného marketingového pojetí řízení, při němž 

plánování podniku vychází z marketingem vypracovaného plánu odbytu. Z plánu 

odbytu se odvodí plán výroby a jeho nároky na plán zásobování a plán práce. Tyto dva 

plány jsou zdrojem vzniku, jak přímých nákladů, tak nepřímých (režijních) nákladů. 

Mají tedy přímý vztah, jednak k plánu přímých nákladů, tak k rozpočtům nepřímých 

nákladů, tj. k rozpočtům jednotlivých režií. Plán přímých nákladů 

a rozpočet nepřímých nákladů se pak mohou formálně skloubit v jeden dokument, 

který bývá označován jako plán nákladů, i když by měl mít správně označení „plán 

a rozpočet nákladů“. [3]

2) Tento plán nákladů musí být sklouben se soustavou předběžných kalkulací výrobků, 

které jsou vytvořeny z plánu přímých nákladů a z rozpočtu režií stejně jako plán 

nákladů, rozdíl je v tom, že u výrobkových kalkulací jde o výpočet nákladů na 1 kus 

určitého vyráběného výrobku nebo určité poskytované služby, kdežto u plánu nákladů 

jde o sumy celkových nákladů, tj. nákladů za celý podnik. Je jasné že vynásobením 

jednotlivých kalkulačních nákladů na výrobky vyrobeným množstvím a sečtením 

těchto násobků dostaneme náklady celkové. [3]

3) Plán nákladů a předběžné kalkulace výrobků jsou podkladem pro plán tržeb. Tržby 

jsou jediným vlastním zdrojem příjmů pro celý podnik a stávají se tedy podkladem 

plánu finančního a také plánu zisku, který bývá pro svou důležitost sestavován 

samostatně, i když je vlastně součástí plánu finančního. Zisk je zdrojem pro tvorbu 

nových (rozvojových) investic, zatímco obnovovací investice jsou financovány 

z odpisů, které jsou obsaženy v tržbách. Tržby pak prostřednictvím finančního plánu 

kryjí také všechny přímé i nepřímé náklady podniku. [3]

4) Pochopitelně, že plán tržeb je vlastně kontrolním nástrojem pro plnění plánu odbytu, 

je to tedy zpětná vazba, která informuje management o výsledcích podnikové činnosti. 

Ostatní plány jsou kontrolovány různými okruhy podnikových evidencí. [3]
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Plány a rozpočty spolu úzce souvisí. Sestavování plánů nám napomáhá při tvorbě rozpočtu. 

Především se tvoří plány nákladů, jejíž cílem je jejich postupné snižování. U plánů výnosů 

je tomu naopak. Snažíme se o jejich zvyšování a tím přispět k tvorbě lepšího hospodářského 

výsledku. Porovnání těchto dvou pojmů začíná u managementu společnosti. Náplní práce 

vedoucích pracovníků je proces plánování. Definují se cíle a způsoby, jak těchto cílů 

dosáhnout. Provázanost je patrná ze soustavy plánů a rozpočtů, kdy po plánu prodeje 

následuje plán výroby, poté následuje rozpočet výnosů, rozpočet spotřeby jednicového 

materiálu atd. Zhodnotí se situace podniku a navrhne se plán, který je výsledkem dílčího 

plánování.V plánu je obsažený harmonogram, jak by měly jednotlivé kroky probíhat. Slouží 

to především, jako kontrolní kritérium a plní taky motivační funkci. V momentu kdy se etapa 

plánu opožďuje za stanoveným datem, je třeba zvýšit úsilí k dosažení patřičných cílů.

U rozpočtování se zaměřujeme na hodnotově vyjádřený cíl. Získané cíle máme v podobě 

rozpočtů, které se sestavují například v rámci celku nebo v přesnější podobě, a to 

na jednotlivá střediska. Plány a rozpočty by měly podnikům poskytnout zkvalitnění procesu 

řízení. 

Jak jsem zmiňoval, hlavní úkoly plánů a rozpočtů jsou jejich kontrolní a motivační funkce, 

ale neopomenutelnou součástí je také komunikace mezi vedením, technologickými 

pracovníky a dělníky. Za pomocí plánů a rozpočtů se dají podnikové cíle konkretizovat 

a definovat do měřitelných výstupů.

1.5 Rozpočet jako nástroj pro stanovení nákladů

Manažeři rychle zjistí, že rozpočet je pro ně často tím jediným nástrojem, který mají 

k dispozici pro řízení a kontrolu podnikových financí. Pokud se ním zachází rozumně, 

je rozpočet tím nejvhodnějším výchozím bodem v oblasti plánování a oceňování různých 

činností s cílem řídit jejich náklady. Problém ovšem je, že v tradičních podmínkách 

rozpočtování je velká část režijních nákladů, jako jsou výdaje na marketing, IT, reporting 

a personalistiku, projednávána pouze při této příležitosti. Rozhodnutí, která při sestavování 

rozpočtu padnou, pak manažery zavazují na dalších dvanáct měcíců - a někdy i déle. [1]

Režijní činnosti jsou často vnímány jako obtížně přiřaditelné tržbám, zisku a nebo jiným 

měřítkům účinnosti při vynakládání zdrojů, což činí rozhodovací proces podstatně 

komplexnějším. Úspory nebo naopak navýšení příslušného rozpočtu režijních nákladů jsou 

často podloženy pouze nefinančními ukazateli, případně jsou rovnou založeny pouze 
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na různých domněnkách a dohadech. Dokonce i v situaci, kdy je rozhodnutí založeno 

na zdravé úvaze, nemusí být zcela objektivní. [1]

Úkolem rozpočtu je stanovení hodnotových ukazatelů v pěněžních jednotkách v souladu 

s podnikovými strategickými i taktickými cíly. Rozpočet je významným nástrojem řízení. 

Na rozdíl od předběžné kallkulace, která se zaměřuje na náklady jednotlivých výkonů, 

se do rozpočtů promítají náklady a výnosy organizačních celků na základě předpokládaných 

úkolů v budoucnu. Rozpočty podniku se pak zaměřují nejen na tokové veličiny, tj. na budoucí 

náklady a výnosy, resp. výdaje a příjmy (rozpočetní výsledovka, rozpočet peněžních toků), 

ale rovněž na stavové veličiny, tj. na aktiva a pasiva a jejich jednotlivé skupiny (rozpočetní 

rozvaha). Zaměření rozpočtu bude záviset na tom, zda se bude jednat o rozpočet podniku 

nebo o rozpočet vnitropodnikového útvaru. [2]

V rozpočetnictví, jímž rozumíme informační subsystém v němž se sestavují rozpočty, 

rozlišujeme dvě hlediska, která mají vliv na strukturu a rozsah rozpočtu. Jedním hlediskem 

je hledisko časové, podle něhož rozlišujeme dlouhodobé a krátkodobé rozpočty. Rozpočty, 

zejména krátkodobé, se váží ke kalendářnímu období. Druhým hlediskem je hledisko 

organizačních celků, za které se rozpočty sestavují. Jedná se o rozpočet podniku, o rozpočty 

jednotlivých vnitropodnikových útvarů - dílen, provozů, středisek apod. [2]

S operativními rozpočty se setkáváme při řízení vnitropodnikových útvarů, a to zejména 

v oblasti řízení režijních nákladů. Vnitropodnikové rozpočty budou sestavovány 

pro jednotlivé vnitropodnikové útvary v závislosti na obsahu jejich činnosti. [2]

Rozpočty se obvykle váží na roční cyklus finančního výkaznictví, tedy zejména 

na sestavování základních výkazů finančního účetnictví, jakými jsou rozvaha a výkaz zisku

a ztrát. V prostředí, které je charakterizováno rychlými změnami, je pro většinu firem takový 

cyklus nevhodný. [9]

Rozpočty nejsou provázané. V podnicích existují často vedle sebe různé typy plánů 

a rozpočtů, které se týkají různých aspektů hospodářské činnosti podniku a které se vztahují 

k různým časovým horizontům. Tyto pracně sestavované výkazy pak často netvoří jeden 

konzistentní celek, ale žijí si svým vlastním izolovaným životem, bez schopnosti podávat 

komplexní a manažersky využitelné informace. [9]
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Plány a rozpočty bývají častěji orientovány na výsledek než na příčiny. V plánovacích 

modelech nebývají dostatečně využivány vztahy příčiny a důsledku mezi ukazeli měřícími 

podnikatelské objekty a procesy. Čísla v rozpočtu nebývají dostatečně zdůvodněná, chybí 

jasná definice cest, jimiž bude cílových hodnot dosaženo. [9]

Rozpočty potlačují příležitosti, jak využít synergické efekty mezi jednotlivými podnikovými 

útvary. Jednotlivé útvary mají tendence bránit si své činnosti, raději než aby spojily síly 

s ostatními a získaly lepší podmínky od dodavatelů, lépe využily svá zařízení, vybudovaly 

nové obchodní příležitosti apod. [9]

Důležitým ukazatelem činnosti podniku jsou náklady. Management má za úkol jejich 

usměrňování a řízení. Některé nákladové položky se dají určit snadno a přímo, ale na druhé 

straně vznikají náklady, které se těžko určují. Pomocí rozpočtu můžeme výši těchto nákladů 

odhadovat na základě informací a údajů z minulosti nebo za pomocí informací, které mají 

dopad do budoucna. Jedná se především o cenu materiálu a o ceny energií. 
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2 ŘÍZENÍ REŽIJNÍCH NÁKLADŮ

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

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. [9]

Pokud shrneme veškeré doposud uvedené charakteristiky současného podnikatelského 

prostředí s požadavky současných uživatelů na nákladový systém a konfrontujeme 

je s omezeními tradičních kalkulačních a nákladových systémů, můžeme definovat základní 

požadavky na moderní systém řízení nákladů, který by měl: [9]

 Odrážet fyzický průběh procesů a nejenom odpovědnostní vztahy.

 Být dostatečně detailní k vyjádření přiměřeně přesných nákladů.

 Podávat informace pro rozhodování v rámci celého životního cyklu výrobku.

 Zahrnout čas jako významný nositel nákladů.

 Podávat vicerozměrný pohled na rozmanité nákladové objekty, jako zákazníky,

produkty, služby, funkce, procesy a aktivity.

 Zahrnovat fyzická měřítka, jako je kvalita, produktivita, kapacita a respektovat fyzický 

tok produktů a dalších nákladových objektů.

 Nesledovat náklady jen z pohledu vstupů, ale také z pohledu výstupů (co bylo 

dosaženo s těmito náklady).

 Měřit plýtvání a podněcovat k eliminaci plýtvání.

 Indentifikovat procesy a výdaje, které nepřidávají hodnotu.

 Vést k řízení přidané hodnoty a zaměřovat se na její tvorbu.

 Využívat moderní technologie.

 Odrážet veškeré speciální atributy produktů.

 Podporovat všechna klíčová manažerksá rozhodnutí včetně zajišťování zdrojů, 

cenotvorby, investičního rozhodování, měření efektivnosti a produktivity, vyřazování 

produktů a zavádění produktů nových.
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Vzhledem k tomu, že režijní náklady představují značnou část celkových nákladů 

(v některých podnicích dokonce převažující část) a jejich velikost neustále roste, je třeba řídit 

jejich vývoj a stanovit úkoly v jejich snižování. Nejde však o jakékoli snižování 

( např. zanedbáváním oprav strojů), ale vždy ve vztahu k výsledkům výroby. Režijní náklady 

jsou jedním z hlavních zdrojů ke snižování celkových nákladů a tím vedou k růstu 

hospodárnosti. Jejich řízení by mělo zahrnovat stanovení cíle ke snižování, evidenci, kontrolu 

a vyhodnocování skutečných režijních nákladů a systém hmotné zainteresovanosti.  [16]

Režijní náklady nejsou na rozdíl od jednicových nákladů přímo zaúčtovatelné jednotlivým 

výkonům. Proto se musí hledat cesty, jak by bylo možné takové režijní náklady přiřadit 

podnikovým výkonům podle příčiny. [17]

Když se ohlédneme do blízké minulosti, tak zjistíme, že v mnoha podnicích vznikl nový útvar 

pod názvem controlling. Oddělení tohoto typu sleduje chod podniku a snaží se ho navádět 

správnou cestou ke spokojenosti vlastníků, vedení, zaměstnanců, zákazníků atd. V oddělení 

controllingu se shromaždují veškerá data a infromace, jak z firmy, tak z okolního prostředí. 

A tím, že se v poslední době zaměřila pozornost především na náklady, je právě tento útvar 

orientován na jejich řízení.

Pro řízení nákladů a zisku uvnitř podniku je důležité vytvořit systém účetních informací 

(controllingu), který umožní sledovat příčiny vývoje nákladů a zisku, oddělit vnější (externí) 

a vnitřní (interní) faktory. Toto oddělení umožňuje analyzovat rozdílné faktory vývoje 

nákladů, přijímat adekvátní opatření v bezprostřední návaznosti na ovlivnitelnost příslušných 

hodnotových veličin. [5]

2.1 Přímé náklady

Jsou vždy náklady jednicové, které jsou vyvolány každou konkrétní kalkukalční jednicí. 

Skutečné jednicové náklady jsou zjišťovány v účetnictví na samostatných účtech, na jednici 

výkonu se zjistí dělením skutečným počtem vytvořených výkonů, u předběžné kalkulace 

jsou jednicové náklady výkonu jíž stanoveny na konkrétní jednici normou. [5]

Přímými náklady jsou vedle jednicových nákladů i režijní náklady výkonu, které jsou 

vynaloženy na zajištění druhu výkonu a jsou řízeny rozpočtem. Z hlediska úvah o změnách 

objemu a srotimentu je proto účelné v kalkulacích sledovat odděleně nejen přímé jednicové 
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a přímé režijní náklady, ale i variabilní a fixní režie. Konkrétním přímým nákladem výkonu 

je například spotřeba základního materiálu výrobku, ale i průměrná výše odpisů 

jednoúčelových zařízení, nehmotných aktiv (design, projekt). [5]

Přímé náklady lze bezprostředně, průkazně a hospodárně kvantitativně identifikovat 

s příslušnými objekty a výkony, se kterými příčinně souvisí. Z této charakteristiky vyplývá, 

že povahu přímých nákladů mají především technologické náklady (přímý materiál, přímé 

mzdy produkčních pracovníků atd.); v některých specifických případech (například u podniku 

s jedním druhem produktu) mohou být do přímých nákladů zařazeny i náklady na obsluhu 

a řízení. [7]

2.2 Nepřímé náklady

Nepřímé náklady se vynakládají v souvislosti s vytvořením širšího sortimentu výkonů. Jejich 

vztah k výkonům již není bezprostřední, jsou to společné režijní náklady, které souvisí se 

zajištěním konkrétního oboru činnosti a s řízením střediska. Typickými nepřímými náklady 

jsou nejen odpisy společného technologického vybavení, mzdy řídících a administrativních 

pracovníků, ale i spotřeba režijního materiálu. Obecně je možno využít pro přiřazení 

společných nepřímých nákladů několik metod kalulace. [5]

2.2.1 Alokace nepřímých nákladů

Alokace nepřímých nákladů je jedním z klíčových problémů kalkulace a představuje proces 

přiřazení nepřímých nákladů jednotlivým objektům alokace (výkonům). [18]

Prvním krokem alokace je rozdělneí nepřímých nákladů do skupin, podle faktorů a veličin, 

které vyvolávají jejich vznik. Zjednodušeně mohou být tyto skupiny totožné s útvary podniku 

(výroba, prodej, správa, informační technologie, matketing..). Značná různorodost nákladů 

jednotlivých útvarů a požadavky na přísnější přiřazení nákladů, však pro účely alokace často 

vyžadují podrobnější skupiny. Například nepřímé náklady na výrobu se mohou podrobněji 

členit na náklady závislé  na počtu strojových hodin, náklady závislé na počtu hodin jednicové 

lidské práce, náklady související se změnami výrobních dávek, náklady spojené s kontrolou 

kvality. [18]

Důležitou otázkou při alokaci nákladů je volba klíče (většinou označovaná jako rozvrhová 

základna), na jehož základě se náklady přiřazují. Volba rozvrhové základny by měla vycházet 
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z anylýzy příčinného vztahu mezi alokovanými náklady a jejich vztahem k výkonu. Jedná 

se o princip příčinné souvislosti, podle nějž jsou náklady „přidělovány” jednotlivým objekům 

alokace v závislosti na tom, jakou výši nákladů objekt vyvolal. V některých případech  

např. u nákladových položek, u kterých neexistuje příčinná souvislost s tvorbou konkrétních 

výkonů, ale s řízením a fungováním podniku jako celku, se využívá princip únosnosti. Podle 

tohoto principu se náklady přiřazují v závislosti na tom, kolik nákladů unese výkon v prodejní 

ceně. [18]

Jako rozvrhové základny se používají: [18]

 Hodiny práce (náklady ovlivněné počtem hodin práce zaměstnanců).

 Strojové hodiny (náklady na provoz stroje, např. odpisy, údržba, spotřeba mazadel 

a energie atd..).

 Množství zpracovaného materiálu (náklady zásobovací, skladovací, manipulační).

 Objem výkonů.

 Počet výrobních dávek.

 Výnosy z prodeje.

Matematická alokace nákladů

Alokace probíhá na základě výpočtu tzv. režijní přirážky nebo poměrovým počtem. [18]

Sazba (prirážka) nepřímých nákladů = nepřímé režijní náklady / rozvrhová základna

(vzorec 2.4)

Na základě poměrového počtu se přiřazují společné náklady výkonům na základě jejich vtahu 

k tzv. přepočtené jednici, která vyjadřuje rozdilnou nákladovou náročnost konkrétních výkonů 

na společné nepřímé náklady.

2.2.2 Plánování nepřímých nákladů – rozpočty režií

Všeobecně se uvádí a také praktici potvrzují, že plánování nepřímých nákladů je velmi 

obtížné a často přímo nemožné. Chybí zde totiž to, co u přímých nákladů je často 

samozřejmé, tj. technické normy či postupy, z nichž lze vypočítat velmi přesně také náklady 

na dané operace - jde ovšem jen o náklady přímé. [3]
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Proto se všeobecně vychází z toho, že v oblasti nepřímých nákladů, v praxi tedy v oblasti režií 

různého druhu (zásobovací, výrobní, správní, odbytové) nemůžeme mluvit o plánech, 

tj. sestavách, vycházejících z technické stránky výroby a převádějících ji do finanční podoby, 

ale pouze o rozpočtech. Rozpočty se tedy považují za nástroj méně přesný i méně účinný. [3]

Rozpočty jsou plány managementu a vyjadřují kvantitativně, např. jednotky výroby 

a souvisejících nákladů. Poté, co byly klasifikovány režijní náklady, buď jako pevné, nebo 

pohyblivé, mohou být rozpočty připraveny na očekávané úrovně produkce. Oddělení fixní 

a variabilní složky nákladů umožňuje společnosti připravit flexibilní rozpočet. Flexibilní 

rozpočet je rozpočet, který ukazuje odhadované náklady na různých objemech výroby. [15]

2.2.3 Nákladové položky výrobní režie

Do technologické výrobní režie patří nákladové položky: [2]

 spotřeba režijního materiálu,

 spotřeba režijní energie,

 opravy a udržování (nakupované),

 ostatní výkony výrobní povahy (nakupované),

 režijní nářadí a přípravky,

 režijní odpisy strojů a zařízení,

 režijní mzdové náklady,

 sociální a zdravotní pojištění k režijním mzdovým nákladům,

 režijní kontrola a zmetky,

Do všeobecné výrobní režie patří položky: [2]

 spotřeba režijního materiálu,

 spotřeba režijní energie,

 spotřeba tepla, teplé vody, studené vody,

 opravy a udržování (nakupované),

 ostatní výkony výrobní povahy (nakupované) – přepravné, spoje,

 režijní odpisy strojů a zařízení,

 náklady prostoru: odpisy budov, pojistné, úklid, daň z nemovitosti,

 režíjní nájemné,

 režijní cestovné a přepravné,
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 režijní školení a povinné vzdělávání,

 režijní mzdové náklady,

 sociální a zdravotní pojištění k režijním mzdovým nákladům,

 režijní škody a manka.  

2.3 Režijní náklady

Režijní náklady jsou vykazovány v komplexních položkách v rozložení podle jejich funkce, 

a to jako různých typů režií:[7]

 Materiálová (zásobovací, nákupní) režie.

 Výrobní režie.

 Odbytová režie.

 Správní režie.

Režijní náklady mají zásadně společný charakter a proto se na jednotlivé objekty a výkony 

rozvrhují pomocí určité rozvrhové základny a s použitím některé z alokačních metod. [7]

Náklady vznikající při výrobě, jako náklady na přímý materiál (materál skutečně použitý 

při výrobě) a na přímé mzdy (mzdy spojené s výrobou součástky), lze z hlediska účetnictví 

firmy jednoduše určit a ocenit. Všechny ostatní náklady spojené s celkovým výrobním 

postupem, kde nelze jednoduše určit část nákladů příslušejících této součástce, jsou shrnuty 

dohromady a nazývají se režijní náklady. Tyto režijní náklady mimo jiné zahrnují: [4]

 Nepřímý materiál : olej na mazání strojů, balení.

 Nepřímé mzdy : kontrola kvality, dozor, administrace, školení.

 Budovy a zařízení : nájem, opravy, pojištění, daně.

 Sociální náklady : dovolená, pojištění, důchody, dobročinnost.

 Provozní náklady : úroky, odpisy.

 Logistiku : vnitropodnikovou logistiku, auta a nákladní auta, pomocné síly atd.

Existují různé způsoby, jak kumulovat dostatečné množství peněz, jimiž lze tyto všeobecné 

náklady zaplatit. Nejjednodušším systémem je režijní náklady vyjádřit jako procento přímých 

mezd. Z hlediska četných z toho plynoucích faktorů vedení podniku periodicky rozhoduje 

o tom, jaké procento je nutno v tomto jednoduchém vzorci použít. Při tomto systému nelze 

zabránit nebezpečí, že jednotným přidělením nezanedbatelných režijních nákladů se skutečný 

stav ziskovosti výroby zkreslí. Dalším zdokonalením pro přesnější rozložení režijních nákladů 
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vznikne rozdělením výrobní plochy na úseky a přidělením příslušného procenta nákladů 

každému úseku. Například výrobní sektor s vysoce hodnotnými obráběcími stroji 

a s vysokým výkonem bude zatížen vyšším procentem než sektor ruční montáže. [4]

Nepřímé náklady se vyskytují nejen u výrobního zařízení, ale i u všech takových jevů, které 

se buď pravidelně časově opakují (placení pojistného, záloh na daně, nájemného, paušálů 

na telefon, energií atd.), ať výroba běží či ne, a nebo které jsou společné více výrobkům, 

tj. náklady správní, odbytové, skladovací atd., což se označuje jako různé typy režií: režie 

výrobní – pomocné materiály, mazadla, vytápění a klimatizace výrobních hal, platy mistrů, 

seřizovačů apod., režie zásobovací, správní, odbytová – proto se také nepřímé náklady 

vyznačují jako režijní. [3]   

Obr.7: Schéma nákladů 

Zdroj [3]

Když se podíváme na obnosy, které se kumulují v režijních nákladech, lze rozlišit dvě

kategorie: [4]

 náklady, které jsou konstantní a nezávislé na intenzitě podnikové činnosti – to jsou 

fixní náklady

 náklady, které jsou přibližně úměrné míře činnosti, tedy jsou nejvyšší, je-li podnik

plně zaměstnán a jsou téměř zanedbatelné, když není práce – to jsou variabilní 

náklady. 

Příkladem fixních režijních nákladů je nájem, poplatky, úroky z půjčky. Příkladem 

variabilních režijních nákladů jsou elektrický proud, balení, transport. Některé režijní náklady 

nelze jasně zařadit ani do jedné, ani do druhé kategorie, například údržbu nebo dozor. Jsou 

částečně fixní a částečně variabilní. [4]

Náklady

Přímé přímé snadno zjistitelné jednicové

přímé obtížně zjistitelné

režijní
Nepřímé
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Režijní náklady spjaté s vrcholovým vedením a s podpůrnými činnostmi bývají tou nejhůře 

identifikovatelnou složkou nákladů podniku. Nejen, že jsou obtížně chápány a nedostatečně 

měřeny, ale také neustálé snižování ze strany řídících pracovníků je omezené dosahem 

a pomíjivé účinkem. Navíc k tomu přispívá i způsob, jakým jsou tyto náklady vykazovány. 

Fixní režie nejsou jednoduše dělitelné jako variabilní náklady, oproti výrobním či prodejním 

nákladům jednoho výkonu, jsou to velké bloky marketingových, administrativních 

a obslužných nákladů. Ve velkých podnicích mívají režie obvykle tendenci k neřízenosti 

a nekontrolovatelnosti. [1]

Dalším způsobem jak můžeme režijní náklady kontrolovat je tvorba rozpočtu. Jedná 

se o sytém plánování a kontroly. O rozpočtech se zmíňím později.. Režijní náklady 

se pro přehlednost účetně zachycují zpravidla ve střediscích. Zachycování režijních nákladů 

v rámci středisek nám může poskytnout nástroj pro sledování hospodárnosti úseku. Plnění 

plánů, počet zmetků, odchylky od norem a jiné ukazatele jsou součástí rozpočtu střediska. 

Podniky mívají jeden hlavní finanční plán ( plán rozpočtu), kterému podléhají ostatní dílčí 

rozpočty. 

2.3.1 Režijní náklady a jejich vztah k řízení

Aby bylo možno režijní náklady řídit, je potřeba odděleně sledovat přímé a nepřímé náklady 

společnosti. Rozlišovat, zda se jedná o fixní, či variabilní náklad a brát v potaz závislost režie 

na objemu výroby.  Nápomocny nám mohou být následující metody:

Metody odhadu fixních nákladů (stanovení nákladových funkcí)

Známe-li fixní a variabilní náklady podniku, můžeme sestavit nákladovou funkci zachycující 

matematickou formou vztah objemu výroby (outputu) a nákladů (inputu). Vychází 

se z produkčních funkcí. [16]

Ke stanovení nákladových funkcí v praxi používáme tyto matematické funkce: [16]

 Pro náklady proporcionální lineární funkci y = a +b x (vzorec 2.5)

 Pro náklady nadproporcionální kvadratickou funkci 2cxbxay  (vzorec 2.6)

 Pro náklady podproporcionální kvadratickou funkci 2cxbay  (vzorec 2.7)

Kde: y - celkové náklady
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x - objem produkce

a - odhad fixních nákladů

b,c - variabilní náklady připadající na jednotku produkce

Parametry nákladových funkcí můžeme vypočítat některou z těchto metod: klasifikační 

nalýzou, metodou dvou období, bodovým diagramem, regresní a korelační analýzou. 

Klasifikační analýza

Principem této metody je roztřídění jednotlivých nákladových položek na fixní a variabilní 

část podle toho, zda se mění nebo nemění se změnami objemu produkce. Do fixních nákladů 

zařadíme náklady, o nichž lze prohlásit, že zůstávají ve stejné výši bez ohledu na vyráběné 

objemy a druh produkce (odpisy, nájemné, pojistné, energie a část mzdových nákladů). 

Do variabilních nákladů zařadíme náklady, které jsou závislé na objemu výroby, jako jsou 

jednicové mzdy, jednicový materiál a ostatní jednicové náklady. Výhodou je přímé 

rozlišovaní fixních a variabilních nákladů v nákladovém účetnictví. Zařazení některých druhů 

nákladů se bude u podniků různých odvětví a oborů i mezi podniky téhož oboru lišit. Vždy 

záleží na konkrétní situaci, a proto také tuto klasifikaci  nákladů může provádět pouze 

ten pracovník, který tuto oblast podnikové ekonomiky dobře zná.  [16]

Metoda dvou období

Pro odhad nákladové funkce se doporučuje vybrat období (měsíc) s nejmenším a s největším 

objemem výroby. Nemělo by však jít o mimořádná období vybočující z normálního vývoje. 

Propočet je jednoduchý. Údaje se dosadí do dvou rovnic, jejichž řešením se zjistí potřebné 

parametry. Označíme-li indexem 1 období s největším objemem výroby a indexem 2 období 

s nejmenším objemem výroby, dostaneme: [16]

11 QbaN  (vzorec 2.8)

22 QbaN  (vzorec 2.9)

Odečteme druhou rovnici od první a vypočteme (b). Dosazením (b) do některé  z rovnice 

zjistíme (a). Nevýhodou této metody je závislost výsledků pouze na dvou obdobích. Stačí, aby 

jedno z těchto období vybočovalo z normálního vývoje a dostaneme zkreslené výsledky, 

především zkreslený odhad fixních nákladů. Proto se doporučuje kombinovat tuto metodu 
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s metodou grafickou. Tuto metodu používáme většinou k prvnímu orientačnímu zjištění 

vývoje nákladů. [16]

Grafická metoda

Nákladovou funkci lze odvodit z tzv. bodového diagramu. Na osu x se nanášejí objemy 

výroby, na osu y náklady. Každá dvojice hodnot je znázorněna bodem. Jsou-li body 

roztroušeny těsně kolem přímky nebo křivky, kterou přibližně zakreslíme tak, aby byly 

od ní všechny body co nejméně vzdáleny, pak existuje závislost nákladů na objemu výroby. 

Odhad fixních nákladů provedeme podle průsečíku zakreslené čáry s osou y. Grafická metoda 

nám pomůže odhalit extrémní hodnoty, popř. skok ve fixních nákladech, ke kterému může 

dojít např. rozšířením výrobní kapacity. [16]

Metoda regresní a korelační analýzy

Tato metoda je pro stanovení nákladových funkcí nejspolehlivější. Umožňuje stanovit 

i nelineární nákladové funkce, které jsou vhodné pro případný nadproporcionální nebo 

podproporcionální vývoj nákladů, a to v těch případech, kde průběh nákladů již nelze 

spolehlivě vyjádřit lineární funkcí (nelze jej aproximovat přímkou). Metoda umožňuje 

stanovit i spolehlivost zjištěných funkcí pomocí měr korelace a provádět předběžné odhady 

chyb zjišťováných hodnot pomocí tzv. mezí spolehlivostí. [16]

Počítáme-li ručně, použijeme k výpočtu parametrů lineární funkce těchto vzroců: [16]
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b kde X – objem výroby (vzorec 2.10)

XbYa  Y – náklady (vzorec 2.11)

n – počet sledovaných období

korelační koeficient vypočteme podle vzorce: [16]
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Čím více se hodnota r blíží 1, tím lépe vystihuje stanovená přímka vývoj nákladů.
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2.3.2 Metody rozpočtování režijních nákladů

Režijní rozpočetní základy (vztahové veličiny).

Podstatného zpřesnění režijních rozpočtů se může dosáhnout správným zjištěním té veličiny, 

která danou režii vyvolává. Mluví se buď o vyvolaných nákladech nebo naopak o příčinách, 

které vedou ke vzniku režijních nákladů, tj. o základních režiích nebo o vztahových veličinách 

(veličinách, k nimž se režie vztahuje). [3]

Tab.1: Režijní náklady a vztahové veličiny

Typ režijní položky Vztahová veličina

a) spotřeba elektřiny při osvětlení m2 osvětlení plochy

b) spotřeba tepla z teplárny m3 vytápěného prostoru

c) mzdy seřizovačů počet nutných seřízení

d) mzdy údržbářů počet výkonů údržby

e) spotřeba energie při obrábění strojové hodiny

Zdroj: [3]

Přesně vzato není rozvrhová základna totéž co vztahová veličina. Rozvrhová základna je spíše 

nouzovým řešením, které vždy nesplňuje požadavek logické vazby mezi vzniklou režií 

a veličinou, která tuto režii vyvolává. [3]

Mezi základní dvě metody rozpočtování režijních nákladů patří metoda na základě skutečně 

vynaložených režijních nákladů (indexní metoda) a na druhé straně metoda progresivního 

rozpočtování od nulového základu, která je protikladem druhé uvedené metody.

Rozpočtování s nulovým základem ( zero based budget).

Metoda nevychází z údajů v minulosti, ale z přehledu výkonů a činností, které daný útvar 

provádí. Ve vazbě na tyto činnosti se stanoví příslušná výše režijních nákladů. Je vhodné 

při tomto způsobu rozpočtování využívat normativů režijních nákladů, které mají obecnou 

platnost. [18]
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Metoda se často spojuje s rozpočtováním nákladů, které nemají bezprostřední vztah 

k výkonům (náklady na marketing, výzkum a vývoj). Režijní náklady hlavní a servisní 

činnosti předurčuje do jisté míry charakter jejich výkonů, způsob jejich tvorby. Některé 

lze stanovit s využitím informací o jejich závislosti na technických parametrech, pro některé 

však jsou zkušenosti s vývojem nákladů v minulých obdobích téměř jediným vodítkem 

pro stanovení rozpočtu. [18]

Rozpočtování s nulovým základem znamená neustálé kladení otázek, proč podnik zajišťuje 

ve vlastní režii konkrétní činnost, proč existuje určitý útvar a jaké jsou nebo jaké by měly být 

jeho cíle. Proces rozpočtování s nulový základem začíná stanovením cílů a identifikací 

jednotlivých činností, nalezením vazeb mezi nimi, popřípadě jejich seskupení do dílčích 

procesů. [18]

Výhodou této metody je zrušení či omezení neproduktivní činnosti v podniku. V úvahu však 

musíme brát, že tato metoda je poměrně pracná  a náročná na čas. Je třeba náležitě posoudit, 

zda náklady vynaložené na sestavení rozpočtu nepřesáhnou výši dosažených úspor. Dalším 

problémem je určení míry potřebnosti činnosti v podniku. Pravda se bude pohybovat na tenké 

hranici mezi potřebností a nepotřebností a bude záležet na pohledu jednotlivce. Zaměstnanci 

si budou prosazovat potřebnost dané činnosti a tím si udržet pracovní místo. Naopak 

specialisté budou vidět úsporu nákladů ve zrušení dané činnosti. Metoda s nulovým základem 

se orientuje především na cíle, než na prováděné činnosti a zkoumá alternativní přístupy 

k dosažení podobných výsledků. Jedná se o pravidelné přezkoumávání vykonávaných aktivit 

ve společnosti.
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Indexní metoda

Aktualizuje údaje o minulé spotřebě. Minulou zjištěnou spotřebu opravujeme indexy, které 

charakterizují podstatné faktory ovlivňující změny ve spotřebě, např.: [22]

 Změna objemu výroby.

 Změna užitečnosti spotřeby.

 Změna ceny.

 Změna využití ploch.

 Změna časového využití.

 Změna v kvalitě údržby.

 Změny ve využití kapacit.

 Změny v použitém systému údržby.

Podstatou metody je, že se data v rozpočtu upraví o procentní podíl určité změny uvedené 

výše. Předností je jednoduchost a použití této metody, naopak úskalí se skrývá v položkách, 

které byly ovlivněny nepředvídanou událostí, která se v budoucnosti nemusí projevit. Proto 

je třeba tyto nežádoucí faktory co nejvíce eliminovat, aby předpověď budoucnosti byla 

co nejpřesnější.
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3 EKONOMICKÁ STRUKTURA PODNIKU

Procesní a organizační struktura podniku je doplněna ekonomickou strukturou. Ta dává 

přehled o tom, jak jednotlivé procesy a jednotlivé organizační útvary spotřebovávají zdroje 

a tvoří hodnotu. Je sledováno, jak bylo naloženo se zdroji: při plnění jaké funkce byly zdroje 

spotřebovány, jakého objektu se týkaly, při jakých činnostech byly vynaloženy. 

Je vyhodnocováno, kde vznikla hodnota, kterou je ochoten zákazník zaplatit a jak se na tom 

podílely jednotlivé funkce, jednotlivé objekty, jak k tomu přispěly jednotlivé činnosti, resp. 

jednotliví nositelé odpovědnosti za funkci, objekt nebo činnost. Vnitropodnikové útvary 

ekonomické struktury tvoří nákladová a hospodářská střediska. [11]

Pro řízení výkonnosti podniku je nejdůležitější ekonomická struktura. Ukazuje ekonomický 

efekt fungování procesní a organizační struktury. [11]

Nákladová střediska mají odpovědnost za řízení nákladů, hospodářská střediska odpovídají 

za svůj hospodářský výsledek většinou ve formě zisku nebo příspvěvku na úhradu fixních 

nákladů a tvorbu zisku. [11]

3.1 Hospodářská střediska

Středisko je homogenní, pokud jeho jednotlivé výkony nebo činnosti jsou stejně náročné 

na náklady. Např. výrobní hala není homogenním nákladovým střediskem, pokud 

je v ní několik technologických zařízení, která se výrazně liší spotřebou energie, nároky 

na obsluhu a údržbu. Samostatné sledování nákladů jednotlivých zařízení, zavedení dalších 

„nákladových středisek” umožňuje konkrétněji identifikovat náklady výkonů, které jsou 

na těchto jednotlivých zařízeních vyráběny, zpřesnit jejich kalkulace. [5]

Většinou je podnik již nějak organizačně rozčleněn. Je to jednak dle organizačního řádu, 

jednak dle účetnictví. Šťastný podnik, kde tato členění jsou shodná. Zpravidla tomu tak však 

není. Účetnictví člení podnik na jakási střediska, či činnosti po svém, organizační řád však 

hovoří o členění jiném. Organizační členění jsou hlubší vztahy nadřízenosti a podřízenosti 

útvarů, mají však být v souladu s vytypovanými středisky. Prvním krokem proto musí být 

vzájemné sladění tohoto členění tak, aby vyhovovalo, jak účetnímu, tak i organizačnímu 

pohledu. [8]
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Vnitropodnikové útvary ekonomické struktury tvoří nákladová a hospodářská střediska. 

Nákladová střediska mají odpovědnost za řízení nákladů, hospodářská střediska odpovídají 

za svůj hospodářský výsledek většinou ve formě zisku nebo příspěvku na úhradu fixních 

nákladů a tvorbu zisku. Pokud je hospodářský výsledek těchto středisek představován ziskem, 

hovoříme o ziskových střediscích. [11]

Předně je nutno rozdělit podnik do účelných nižších celků. Orientačně to znamená podle 

počtu pracovníků od 10 do 50 až 100. Problémem některých podniků je, že má střediska 

až příliš detailně členěna. Střediska rozdělujeme na výkonová a správní (režijní). [8]

Střediska, která nepředávají své výkony externím odběratelům, se podílejí na tvorbě zisku 

podniku především zlepšováním hospodárnosti, za předpokladu dodržení kritérií objemu 

struktury, kvality a času dodání. Naopak střediska, která zajišťují pro podnik materiálové 

vstupy, ovlivňují výši zisku úsporou, či překročením pořizovací ceny na vstupu. Střediska, 

která prodávají finální výkony mohou ovlivnit jednáním se zákazníky rozsah prodeje. Vhodné 

ocenění vnitropodnikových výkonů napomáhá koordinaci činnosti uvnitř podniku, 

je základem hodnotové motivace střediska a v návaznosti na optimalizaci cílů podniku,

jako celku. [5] 

3.1.1 Výkonová střediska

Výkonová střediska mají nejen své náklady, ale i výnosy ze svých výkonů. Na výkonových 

střediscích je tedy těžiště výnosů. [8]

Účty výkonů slouží k zachycení skutečných nákladů na výkony podniku a v konečné fázi pak 

k sestavení výsledné kalkulace, jak ostatně napovídá už název účtů. Zápisy na kalkulačních 

účtech se člení podle položek kalkulačního vzorce, platného pro ten který druh výkonů 

podniku. V případech, kdy to vyplývá z charakteru výroby, vykazuje kalkulační účet zůstatek 

nedokončené produkce. [12]

3.1.2 Správní střediska

Správní střediska mají na místě výkonů uhrazeny své náklady od výkonových středisek 

ve formě příspěvku na správní režii. Na správních střediscích je řízení podniku jako celku, 

a proto mají hrazeny jen své náklady. [8]
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Je-li v podniku ustaveno více jak jedno správní středisko, lze s výhodou využít zúčtovacího 

střediska správní režie jako souhrného střediska, sloužícího především pro zúčtování sprvání 

režie na výkony podniku z jediného střediska. [12]

Správní režie v sobě shrnuje široké spektrum nákladů, které mají ve většině případů fixní 

charakter. Tyto náklady zůstanou stejné bez ohledu na to, jaký objem výkonů podnik 

realizuje. Je velmi obtížné změřit, jaký podíl těchto nákladů vyvolal konkrétní výkon. 

Alokace těchto nákladů slouží pouze k vyjádření jakéhosi podílu nákladů na daném objemu 

výkonů. Jakou rozvrhovou základnu je vhodné pro správní režii zvolit, když nějaký jasně 

popsatelný příčinný vztah neexistuje? Opět budeme nuceni sáhnout po některé skupině 

přímých nákladů. Pokud, ale má přirážka správní režie vyjadřovat tento podíl správních 

nákladů na výkon, bude asi lepší, pokud tento podíl nebude zkreslen, a v rámci snahy 

o eliminaci extrémů u jednotlivých výkonů a jejich položek přímých nákladů použijeme jako 

rozvrhovou základnu sumu celkových přímých nákladů. [9]

Hospodářské středisko je samostatně hospodařící vnitropodnikový útvar, který sleduje 

své náklady, výnosy a zaznamenává výsledek hospodaření. U středisek se může předem 

stanovit úkol, který je vyjádřen v peněžních jednotkách. Zaznamenávají se zde veškeré vstupy 

a výstupu a evidují se v podobě střediskových nákladů a výnosů. Výhodou je, že si můžeme 

rozpočtovat náklady, výnosy nebo hospodářský výsledek v rámci menšího celku a to na kratší 

období než je jeden rok. Pokud by se jednalo o zavedení nového výrobku do společnosti, 

lze sledovat, jak prochází jednotlivými uzly výroby (středisky) a můžeme tak zjistit, které 

středisko je náklady zatíženo nejvíce a u kterého se zavedení nového produktu projeví 

nepatrně, či se neprojeví vůbec. 

Mezi nejčastější střediska, která se v podniku vyskytují patří střediska výrobní, zásobovací, 

správní a odbytové. Reprezentují hlavní výrobní kroky, pomocné výrobní a vedlejší činnosti 

a činnosti spojene s vedením společnosti.

3.1.3 Náklady a výnosy hospodářských středisek

Střediskům nabíhají náklady a výnosy (tudíž zisk či ztráta) externí (nakupované –

fakturované) a interní resp. vnitropodnikové (vzájemně vnitropodnikové zúčtovatelné). 

Clekový výsledný zisk, či ztráta je součtem externího a interního zisku, či ztráty. [8]
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Členění středisek:

a) Správní střediska.

b) Neutrální .

c) Obchodní.

d) Středisko hlavní výroby.

e) Středisko výrobní režie.

f) Energetika.

g) Enetgetická údržba.

h) Údržba.

i) Doprava.

j) Vodní hospodářství.

k) Jídelna a kantýna.

l) Výzkum a vývoj.

m) Správa majetku.

3.1.4 Rozpočty režijních nákladů středisek

Rozpočet režijních nákladů střediska je základním nástrojem hodnotového řízení všech druhů 

středisek a zároveň je i základním podrobným dokumentem, který slouží pro vedoucí 

pracovníky k řízení útvaru.

Při sestavení rozpočtu nákladů středisek postupují řídící pracovníci podle podrobných 

metodických pravidel zpracovaných controllingovým oddělením. V těchto pravidlech je nutno 

vymezit tyto otázky: [18]

 Strukturu rozpočtovaných režijních nákladů střediska

 Metodu stanovení rozpočtovaných nákladů střediska

 Způsob kontroly dodržení rozpočtu

Struktura rozpočtovaných režijních nákladů střediska

Při sestavení rozpočtu nákladů je důležité věnovat pozornost zejména „chování” nákladů, tzn. 

jejich vývoji při změně objemu výkonů střediska (pokud je výkon střediska vymezen 
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a měřen). Základním členěním nákladů v rozpočtu je členění nákladů na variabilní a fixní část 

s tím, že toto členění vhodně navazuje na druhové a účelové členění nákladů. [18]

Rozvrhování nákladů střediska

Neexistuje žádný závazný postup, jak při rozdělování nákladů postupovat, musí však platit, 

že přiřazení je přiměřené a zdůvodněné. Hodně rozšířené je tzv. klíčování, tedy stanovení 

klíčů, či koeficientů, podle kterých je možno náklady týkající se jednotlivých činností

rozvrhovat. Vhodným kritériem může být např. podíl počtu hodin na danou činnost 

z celkového počtu hodin provozu nebo použití procentního podílu celkových režijních 

nákladů na jednu korunu celkových příjmů, kdy se režijní náklady přiřadí k jednoltivým 

druhům výnosů na základě vypočteného procenta. [19]

Metody stanovení rozpočtovaných režijních nákladů střediska

Mezi hlavní odlišnosti metod patří zejména prvotní vstupy, způsob jejich zpracování a způsob 

stanovení nákladového úkolu. [20]

Prvotní vstupy, ze kterých se stanovují nákladové úkoly, jsou vlastně skutečně vynaložené 

režijní náklady (skutečné objemy vztahových veličin), které mají vliv na skutečnou výši 

variabilních složek režie. Nejčastějším způsobem zpracování prvotních údajů je tzv. indexní 

metoda, která využívá údajů z předchozího období. Index vyjadřuje růst, či pokles 

nákladových složek na základě informací o budoucích změnách v objemu výkonů v daném 

období. [20]

Výhodou tohoto zdroje je fakt, že se dá snadno zjistit a je poměrně rozšířený. Na druhé straně 

na něho má vliv řada momořádných faktorů jako například cenové výkyvy, zkušební měření,

či jiné vlivy. Jsou to faktory, které se v budoucnu nemusejí opakovat, a proto se je snaží 

podniky co nejvíce eliminovat.

Významnou metodou je rozpočtování s nulovým základem (Zero Based Budget). Metoda 

nevychází z informací i minulosti, ale rozpočet vychází z aktuálních činností, které 

se v daném období zrealizují. [20]

Metoda nutí manažery jednotlivých útvarů k zamyšlení se nad jednotlivými činnostmi. 

Výhodou je, že můžeme najít aktivity, které buď omezíme nebo uplně zrušíme z důvodu 

jejich neproduktivního vlivu na výrobní proces. Metoda s nulovým základem je především 

zaměřena na útvary poskytujících služby a nevýrobní činnost. [16]
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4 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

Společnost CIREX CZ s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, vznikla 28. května 1992. Jediným 

vlastníkem společnosti a zároveň jediným odběratelem je mateřská společnost CIREX 

Holding B.V., Holandsko. Hlavním programem společnosti je výroba přesných odlitků 

metodou ztraceného vosku. 

Společnost se skládá z útvaru výroby, nákupu a ekonomického úseku. Oblasti prodeje, 

marketingu a objednávek jsou zajišťovány mateřskou firmou CIREX Holding B.V.,

Holandsko.

Společnost se zabývá výrobou přesně litých odlitků z nízko, středně a vysoko legovaných 

ocelí, odlévaných do keramických forem zhotovených metodou vytavitelného voskového 

modelu. Výrobky jsou specifické pro průmysl automobilový, potravinářský, chemický a pro 

zemědělství. Slévárna přesných odlitků umožňuje odlití složitých tvarů s vysokou přesností 

a jakostí povrchu. Tím se náklady na opracování značně zredukují.

Střediska společnosti

 5800 (neutrální středisko určeno pro celý areál podniku).

 Voskovna.

 Keramika.

 Tavírna.

 Apretace I.

 Apretace II.

 Apretace III.

 Mechanické opracování.

 Kontrola.

 Expedice.

 Vedení společnosti.

 Vedení výroby.

 Výrobní režie.

 Správní režie.

 Údržba.
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4.1 Výrobní proces společnosti

Střediska voskovna, keramika a tavírna patří mezi střediska hlavní výroby. Zde se odehrávají 

základní a důležité výrobní kroky celého procesu. Střediska Apretace I – III., patří opět 

ke střediskům hlavní výroby, kde dochází k broušení, či tryskání olověné krupice na odlité 

součástky. Středisko s označením 5800 vzniklo v době po analýze období stejně, jako 

středisko Mechanické opracování, které je zařazeno do hlavní výroby. Poslední dvě střediska, 

která patří do hlavní výroby, jsou kontrola a expedice. Vedení společnosti a vedení výroby 

jsou definované jako správní středisko. Zbylá střediska odpovídají názvu a rozčlenění 

postupně na středisko výrobní režie, středisko správní režie a středisko údržba.

Výrobní proces společnosti se stává z 15 kroků,  které popíši níže.

1. Výroba nástrojů

V první fázi se vyrobí nástroje. Jsou to dřevěné nebo kovové formy, které 

představují výsledný výrobek.

2. Nastříkání voskového modelu a sestavení stromečku

Do zhotovených forem se nastříká vosk. Z hlediska hospodárnosti se voskové 

modely skládají do tzv. stromečku. Jedná se o stojan, na kterém je přilepeno 

několik stejných voskových modelů. Další hospodárnost spočívá v tom, 

že do vosku se přidává regenerát, který umožní opětovné použití vosku.

3. Opláchnutí stromečku

Při tomto kroku se stromeček zbaví nečistot, aby měl výsledný výrobek 

co nejkvalitnější povrchové vlastnosti a připraví se na další fázi výroby.

4. Nanášení keramiky ve vrstvách

Očištěný stromeček se ponoří do lázně s keramikou, do tzv. keramické břečky.

Přebytečná hmota se nechá okapat a následně se stromeček zasype keramickým 

jemným práškem. Po posypání celé plochy práškem, putují stromečky do prostor,

kde jsou vysoušeny. Tyto kroky se opakují podle počtu vrstev, kterých chceme 

dosáhnout.
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5. Vytavení

Ošetřené stromečky z předchozího kroku se nechají vychladnout, aby je bylo 

možno v následném kroku zahřát, a odstranit tak přebytečný vosk z formy. 

Získáme dutou matrici.

6. Vypálení

Dutá keramická matrice se následně vypálí, aby se keramická forma zpevnila 

a byla tak připravena na další operaci.

7. Lití

V této fázi se nalije roztavený kov do duté matrice. Složení taveniny se přesně

odvažuje a sestavuje, aby finální výrobek dosahoval požadovaných parametrů

a složení.

8. Apretační činnosti

Po odlití se stromečky nechají vychladnout a v následném apretačním kroku 

se jednotlivé součástky oddělí od nosného stromu.

9. Otryskávání

Dále je nutno odstranit přebytečnou  keramiku z výrobku za pomoci tryskání 

olověné krupice. Tryskání je uskutečňováno ručně a nebo v tzv. pračkách.

10. Leštění

Proces leštění dává výrobku finální podobu. Za pomocí brusných nástrojů jsou 

odstraňovány přebytečné části materiálu.

11. Vizuélní kontrola

Tento krok se podobá hodinářské práci, kdy zaměstnanci hledají porvrchové vady. 

Výrobek je předán do dalších kroků a nebo se musí opravit. Poslední variantou 

je zmetek, který je neopravitelný a putuje do bedny určené pro vadné výrobky.
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12. Opracování

Některé výrobky je třeba vykalibrovat. Záleží o jaký druh součátky se jedná 

a následně se rovná, ohýbá a nebo se podrobí jiné operaci, kdy je na součátku 

vyvíjen tlak stroje.

13. Tepelné zpracování a / nebo opracování povrchu

V tomto kroku se součástky nechají opracovat mechanicky nebo tepelně 

pro získání specifických vlastností. 

14. Závěrečná kontrola

Aby byla jistota, že vyrobené součátky jsou patřičných rozměrů, je prováděna 

závěrečná kontrola. Na základě výkresové dokumentace a měřících zařízení 

se kontrolují finální součátky.

15. Zabalení

Posledním krokem je ochránění výrobků od poškrábaní, potlučení a nebo před 

vlivy počasí. O tuto činnost se starají expediční pracovníci. Kus po kuse jsou

výrobky baleny do krabic, které se skládají na palety. 

Vyrobené stromky mají rozmanitou hmotnost i počet jednotlivých dílů. Hmotnost jednoho 

dílu se pohybuje v rozmezí od 3g do 10 kg. Co se týče počtu kusů, tak se může na stromku 

nacházet  od 4 ks do 600 kusů dle velikosti dílčího výrobku. 
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Obr 8.:  Výrobní proces

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dat společnosti

4.2 Tvorba rozpočtu

Rozpočet sestavuje vedení společnosti pro celkové roční náklady včetně rozdělení 

na jednotlivé měsíce. Vedení společnosti a konkrétně vlastník společnosti CIREX Holding 

B.V. Holandsko, má v sestavování rozpočtu klíčovou roli. Při sestavování rozpočtu na rok 

firma vychází z plánu výroby. Mateřská společnost CIREX Holding B.V. má sjednané 

smlouvy se zákazníky a má tak hrubý obraz toho, co bude třeba vyrábět. Tím, že je holandská 

mateřská společnost jediným odběratelem, je obraz zakázek poměrně přesný. Tvorba rozpočtu 

dále vychází z historických dat a procentuálních cílů o zvýšení, či snížení položek v rozpočtu. 

Firma si rozpočet neaktualizuje po měsících, ale pracuje se stejným rozpočtem po celý rok.

viz Příloha 1.

4.3 Analýza kontroly rozpočtu

Firma kontroluje rozpočet na základě porovnávání skutečnosti s vytvořeným rozpočtem. 

Jak jsem uvedl výše v teorii 1.1.3, jde o tzv. pevný rozpočet. V přiložené tabulce je vyobrazen 

rozpočet společnosti na celý rok. Zkontroluje se rozpočet proti realitě a následně 

se kontrolují skupiny účtů. Nekontrolují se veškeré jednotlivé účty, ale namátkově ty, které 

mají výraznou odchylku. V těchto případech určuje vlastník, které ochylky chce mít 
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podloženy fakty. V rozpočtu jsou uvedeny procentuální odchylky a vlastník vybírá položky,

u kterých chce vysvětlení. Vedení společnosti  CIREX CZ s.r.o. pak zkoumá interní data 

a vlastníkovi předkládá vysvětlení důvodu, proč došlo k odchylce např. (výměna nákladné 

součástky na stroji) nebo se předloží návrh na odstranění příčiny.

4.3.1 Metoda  pevného rozpočtu

U využití této metody se v rozpočtu nepočítá se změnami objemu výroby a struktury výkonů. 

Jak je popsáno v kapitole 1.2.5, porovnávají se pouze skutečné náklady s plánovanými 

náklady na dané období.

Jako příklad uvedu kontrolu celkových nákladů ve společnosti CIREX CZ s.r.o. Z celkového 

rozpočtu na rok jsem vyhledal ve sloupci položku celkové náklady. Následně jsem z řádku, 

který korespondoval s rozpočtovanou hodnotou, dosadil do tabulky hodnotu 2 046 tis €. Poté 

jsem se v řádku posunul o krok dál, kde byla vyobrazena skutečnost, kterou zachycovala 

položka 2 477 tis €. Podklady pro vypočtení Metody pevného rozpočtu jsou v tabulce Tab. 2.

Tab. 2: Rozpočet a skutečné celkové náklady společnosti CIREX CZ s.r.o.

plán Skutečnost

Celkové náklady 2 046 tis € 2 477 tis €

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních podkladů firmy 

Výpočtem nastíním metodu, kterou používá společnost CIREX CZ s.r.o., ke kontrole 

sestaveného rozpočtu pro daný rok. Metoda je poměrně jednoduchá a výše odchylky se zjistí 

odečtením skutečné hodnoty celkových nákladů od plánované výše.

Ochylka od rozpočtu se vypočítá:

Odchylka = plán – skutečnost = 2 046 – 2 477= - 431 tis €.

Výpočet ukazuje na navýšení nákladů. Protože náklady jsou složeny z několika částí, mohou

se navýšit například fixní, variabilní, režijní nebo jednicové složky nákladů. Tím, že firma 

náklady nerozlišuje na jednotlivé složky, nemůže zachytit, která část nákladů se nejvíce 

navyšuje. Při podrobnějším členění nákladů, by se dalo určit, která složka je ta kritická 
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a odstraněním odchylky, by se zaměřilo na blíže specifikovaný cíl. Na konkrétním případě 

je těžko určitelné, která část nákladu měla hlavní roli u výši odchylky. Výplývá z toho, 

že nebyl splněn stanovený rozpočet a muselo se čerpat do záporných hodnot. Ovšem tento 

způsob kontroly rozpočtu není příšliš vypovídající. Jak je popsáno v kapitole 1.2.4, mezi 

hlavní činitele odchylky patří vliv ceny, vliv efektivity spotřeby a vliv objemu výroby. Pro 

objektivnější obraz slouží metoda lineárně přepočteného rozpočtu, kterou uvádím v kapitole 

4.3.2.

4.3.2 Metoda lineárně přepočteného rozpočtu

Tato metoda již počítá se změnou jednoho z hlavních faktorů, který způsobuje odchylku,

a to se změnou objemu výroby. Celkové náklady tak přihlížejí na navýšení, či snížení objemu 

výroby, jak je popsáno v kapitole 1.2.5.

Tím, že má v této metodě velký vliv objem výroby, bylo nutno tento ukazatel vypočítat. Opět 

jsem využil hodnot z celkového rozpočtu pro společnost CIREX CZ s.r.o. a pro stanovení 

konkrétního procenta stačil výpočet na základě trojčlenky.

Rozpočet . . . . . . 11 486 (odlité stromky v tis €) . . . . . . 100%

Skutečnost . . . . . 14 115 (odlité stromky v tis €)  . . . . . . x %

%88,122
11486

10014115



x

Z výpočtu se výrobní kapacita rovnala 122,88%. Je patrno, že se množství odlitých stromků 

navýšilo o 22,88%. O tom vypovídá procentní ukazatel. Hodnota převyšující 100% 

koresponduje s navýšením. Pokud by vypočtená výrobní kapacita byla menší než 100%, 

znamenalo by to, že došlo ke snížení výroby.

Odchylka = [(poměr plánované kapacity / skutečné kapacitě) * plán (celkových nákladů)] –

skutečnost (celkových nákladů)

= ( 1,2288 * 2 046 ) – 2 477= 37,1248 tis €

Porovnáním těchto dvou postupů výpočtu odchylky jsem došel k poměrně velkému rozptylu. 

V prvním případě se odchylka rovnala - 431 tis € a lineární metodou vyšlo 37,1248 tis €. 

Z pohledu vedení je určitě přijatelnější lineární metoda zachycování celkových nákladů. 



55

4.3.3 Metoda variantně přepočteného rozpočtu

Poslední metoda se podobá předchozí s tím rozdílem, že na změnu objemu výroby reagují 

pouze variabilní náklady. Jak je popsáno v kapitole 1.2.5, u fixních nákladů se předpokládá 

jejich stejná výše.

Pro stanovení odchylky této metody jsem potřeboval opět firemní rozpočet na celý rok. Dále 

jsem se zaměřil na náklady, které bylo třeba rozlišit na fixní a variabilní, jak je uvedeno 

v tabulce Tab. 3. U některých položek bylo jasné, jestli jde o fixní nebo variabilní složky. 

U sporných položek, které mají povahu fixní a zároveň variabilní bylo zapotřebí určit 

poměrové procento. S ekonomem firmy jsme stanovili, o které položky se jedná a přiřadili 

jsme jim poměrové procento.

Tab. 3:Členění nákladů na fixní a variabilní v tis €

NÁKLADY Skutečnost Plán
Variabilní 
i fixní Mzdy 894 735

fixní část 80% - 588

variabilní část 20% - 147

Variabilní Dočasní pracovníci 242 224

Variabilní Ostatní personál 61 42

Fixní Odpisy 256 253

Fixní Nájemné 122 114

Mezisoučet 1 575 1 368
Variabilní 
i fixní Plyn/voda/elektřina/vzduch 243 181

fixní část 80% - 144,8

variabilní část 20% - 36,2

Variabilní Broušení materiálů 276 203

Fixní Údržba 143 149
Variabilní 
i fixní Ostatní výrobní náklady 120 84

fixní část 80% - 67,2

variabilní část 20% - 16,8

Mezisoučet výrobní náklady 782 617

Fixní Vedení a administrativa 60 61

Fixní Kancelářské potřeby 60 -

Celkové náklady (7) 2 477 2 046

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních podkladů firmy

Odchylka = (∑variabílní náklady *  (poměr plánované kapacity / skutečné kapacitě) + ∑fixní 

náklady ) - skutečnost (celkových nákladů)

= (669* 1,2288) + 1377– 2477 = 2199,9-2477 = -277,1 tis €   
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Vypočtená odchylka vypovídá o úspornostní formě hospodárnosti. Tato odchylka má vliv 

na velikosti zisku podniku. V tomto případě má negativní charakter.

Shrnutí  analýzy kontroly rozpočtů

Z celkového pohledu se jeví, jako nejobjektivnější, metoda variantně přepočteného rozpočtu. 

Poskytuje nejpřesnější vyobrazení nákladů, protože bere v úvahu povahu nákladů. Pro tuto 

metodu je důležité členění nákladů na fixní a variabilní složku, které ovšem podnik neprovádí 

a proto bych tuto metodu nedoporučil společnosti CIREX CZ s.r.o. Stávající metodu pevného 

rozpočtu bych nahradil metodou lineárně přepočteného rozpočtu. K zavedení kontroly tohoto 

typu, by nemusely nastat žádné drastické změny v oblasti řízení nákladů, stačilo by jen 

zohlednit výrobní kapacity. Z mého pohledu je kontrola na bázi pevného rozpočtu poměrně 

zastaralá a firma by tak mohla udělat krok kupředu. 

4.4 Sestavení rozpočtu pro střediska společnosti

Firma nepracuje s rozpočty na střediska a za pomoci ekonoma společnosti jsme sestavili 

rozpočet tří středisek. Jedná se o střediska voskovna, administrativa a tavírna. Prvním krokem 

bylo určení vztahové veličiny, ke které se budou vázat jednotlivá střediska. Vybrali jsme 

plošnou výměru. Společnost má definovanou pouze celkovou rozlohu svých dvou výrobních 

hal, a tak proběhlo měření. Naměřené hodnoty jsou v tabulce Tab. 4. Následně jsme sestavili 

tabulku Tab.5. jednotlivých středisek a definovali jejich procentuální vliv na nájem 

a na energie. Na základě interních údajů, vytvořených tabulek a výpočtů jsme vytvořili 

střediskové rozpočty pro tři zmíněná střediska.

Výrobní proces firmy se uskutečnuje ve dvou halách. Zastavěná plocha haly č.1 je 5435 m2

a hala č.2 má 3633 m2. Pro názornější řízení nákladů v rámci středisek proběhlo měření. 

Výsledná data jsou znázorněna v tabulce Tab.4. Pokud sečteme rozlohu obou hal, získáme

hodnotu 9068 m2. Po sečtení naměřených hodnot je výsledná zastavěná plocha 9800 m2. 

K výsledku musím přidat malý komentář, že u haly č.2 se nachází vedení společnosti v patře, 

tudíž je výsledná hodnota 9800 m2 snížena o 800 m2. Odchylka obou hodnot je v nezapočítaní 

chodeb a nevýrobních prostor.
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Tab. 4: Plošná výměra

hala č.1 hala č.2

Středisko m2 m2

Neurčeno     0 0

Voskovna 900 0

Keramika 900 0

Tavírna 1400 0

Apretace I 1200 0

Apretace II 0 600

Apretace III 0 600

Mechanické opracování 0 700

Kontrola 0 800

Expedice 0 900

Vedení společnosti 800 800

Vedení výroby 100 100

Výrobní režie 0 0

Správní režie 0 0

Údržba 0 0

Celkem m2 5300 4500

Zdroj: Vlastní zpracování 

V následující tabulce uvedu rozpočítání energií na základě naměřených hodnot a plošné 

výměry jednotlivých středisek.

Tab. 5:  Určení vztahové veličiny pro střediska firmy (na základě interních dat a výpočtů)

Středisko Energie % Nájem %

Neurčeno     0 0

Voskovna 10 10

Keramika 10 5

Tavírna 45 40

Apretace I

Apretace II

Apretace III

15 10

Mechanické opracování 0 0

Kontrola 5 5

Expedice 3 5

Vedení společnosti 3 10

Vedení výroby 2

Výrobní režie 3

Správní režie 2

10

Údržba 2 5

Celkem 100 100

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních podkladů firmy

Společnost, která provádí rozpočet pouze komplexně, by se měla přeorientovat i na tvoření 

střediskových rozpočtů. Proto zde uvádím příklad tří středisek, jak by takový střediskový 
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rozpočet (náklady na jednotlivá střediska) mohl ve firmě vypadat. Sestavený střediskový 

rozpočet je znázorněn v tabulce Tab. 6 . Na základě sestavování střediskových rozpočtů 

je dále možno hledat odchylky u jednotlivých středisek. Po nalezení odchylky je potřeba určit,

co ji vyvolalo a proč. Na základě rozhodnutí vedení, se určí, které středisko je pro podnik 

nevýhodné. Pak se hledají cesty k odstranění negativní odchylky a nebo se uvažuje o zrušení 

střediska a společnost se přikloni např. k outsourcování výkonu nebo služby.

Tab. 6: Sestavený rozpočet pro střediska společnosti

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních podkladů firmy

Při zkoumání tabulky je patrno, že u některých položek vznikají poměrně velké odchylky. 

První kritickou položkou jsou mzdy. U všech tří středisek došlo k významnému rozdílu mezi

plánem a skutečností. 

Odchylka mzdy voskovna  = 111 - 134,07 tis € = - 23,07 tis € ( 562 908 Kč)

Odchylka mzdy administrativa = 140 – 169,83 tis € = - 29,83 tis € ( 727 852 Kč)

Odchylka mzdy tavírna = 73,54 – 89,38 tis € = - 15,84 tis € ( 386 496 Kč)

Pokud vezmeme v úvahu kurz €, který se pohybuje kolem hodnoty 24,4 €/CZK bude 

vyobrazení odchylek působit ještě výhrůžněji. Po vyjádření odchylek v korunách je rozdíl 

mezi plánem a skutečností poměrně markantní. Nejvyšší odchylka se rovná 727 852 Kč,
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a to je z mého pohledu velký rozdíl. Tento faktor poukazuje na to, že firemní mzdový systém 

nefunguje správně a mzdovým nákladům firmy, by se měla věnovat větší pozornost. 

Do odchylky vstupuje fakt, že firma přijala 4 nové zaměstnance.

Z pohledu celkových nákladů na mzdy, byla plánem určena výše mzdových nákladů 

o celkové výši 735,42 tis € a skutečná hodnota těchto nákladů se rovnala 893,83 tis €.

Za pomoci tročlenky jsem zjistil procento, jakého  plnění se dosáhlo u celkových mzdových 

nákladů.

735, 42 tis € . . . . . .  . 100%

893,83 tis € . . . . . . . .  x %

%5,121
42,735

83,893100



x

Zjištěné poměrové procento porovnám s jednotlivými středisky. 

Voskovna: %35,148
48,80

4,119100



x

Administrativa: %3,121
140

83,169100



x

Tavírna: %5,121
54,73

38,89100



x

Střediska administrativa a tavírna si zachovala procentuální poměr téměř totožný, jako 

v porovnání plánu se skutečností u mzdových nákladů. U střediska voskovna je odchylka 

znatelnější. Právě zde se mohl projevit faktor přijetí nových zaměstnanců na tento úsek 

podniku.

Další kritickou položkou jsou energie. Rozdílnost plánu a skutečnosti poukazuje na navýšení 

spotřeby energií na úseku, kde je spotřeba těchto činitelů nejvyšší. Ze sestavené tabulky 

je viditelné, že tímto místem je právě tavírna. Rozpočtovaných 81,62 tis € bylo překročeno 

ve skutečnosti o 109,47 tis €. Výsledná odchylka se rovná 28,21 tis €. Proto se tavírna 

společně s voskovnou postaraly o hlavní část celkového rozdílu.
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Z analýzy celkových nákladů se o největší podíl nákladů na celkovém objemu přičinila

střediska administrativa a tavírna. U administrativy mají velký vliv režijní složky nákladů 

a tavírna je zatížena především přímými náklady. Objem produkce má vliv na množství taveb 

a proto vstupní náklady na kov mají velkou spojitost s celkovými náklady na zmíněné

středisko.

Tabulka s rozpočtem na střediska byla sestavena za pomocí firemního rozpočtu a tabulky 

Tab. 4 a Tab. 5. Některé položky v rozpočtu střediska mají přímou souvislost a rovnaly 

se hodnotám z interních dat pro středisko. Zbylé položky jsme prokonzultovali s ekonomem 

společnosti a stanovili za pomocí plošné výměry. 

Tabulka vypovídá o tom, že by bylo vhodné ve firmě sestavovat i střediskové rozpočty. 

Zjištěné odchylky stojí za zvážení a bylo by třeba, zaměřit se na kritické položky

v sestaveném rozpočtu. Z vytvořené tabulky plyne, že tvorba střediskových rozpočtů má pro 

podnik pozitivní význam po stránce řízení nákladů. Je možné, že ve výrobním procesu 

vznikají zbytečné náklady, které by bylo možno při využívání střediskových nákladů 

odstranit. Trendem v oblasti řízení je odstraňování přebytečných nákladů jednotlivých 

středisek a tento krok by mohl firmě ušetřit nemalé finanční prostředky.

Graf 1: Podíl středisek na celkových nákladech dle skutečnosti.
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Ve výše uvedeném grafu jsem znázornil podíl středisek na celkových nákladech. 16% náleží 

středisku voskovna. Nejvyšší podíl na skutečných nákladech má středisko administrativa 25% 

a těsně za ním středisko tavírna s 24%. Zbylých 35% připadá na ostatní výrobní úseky.

Na základě sestaveného grafu, by se měl podnik zaměřit na střediska s nejvyšším 

procentuálním podílem na celkových nákladech. Z grafu se jeví střediska administrativa

a tavírna, jako ty, které by se měly více sledovat. Zmíněná střediska mají nejvyšší podíl 

na celkových nákladech a nákladové složky, jako jsou mzdy, či energie, mají poměrně velké 

odchylky mezi rozpočtem a skutečností.  

Graf 2 : Podíl středisek na celkových nákladech na základě rozpočtu.
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Zdroj: Vlastní zpracování

Z grafu sestaveného pro rozpočet celkových nákladů se počítalo s tavírnou, jako s úsekem, 

který nejvíce zatíží společnost svými náklady. Ovšem nepočítalo se, že středisko 

administrativa navýší své náklady o 7%. Opět, jak jsem uvedl výše, mzdové náklady,

by se měly ve firmě důsledněji řídit.

4.5 Systém řízení nákladů a tvorby rozpočtu v podniku

U firmy vidím místo, kde je třeba zlepšit práci s náklady a to u jejich specifikace. Firma 

pracuje s náklady globálně a nevěnuje se blíže jejich rozdělení na menší části, jako jsou fixní

a variabilní náklady. Proto je složitější kontrola nákladů středisek ve společnosti CIREX CZ 

s.r.o., než v jiných podnicích. 
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Nástrojem k zaměření se na náklady, by mohl být nově vzniklý útvar v podniku,

a to controlling. Pro firmu by to znamenalo přijetí zaměstnance do vedení firmy a muselo 

by zvážit, jestli náklady, které vynaloží na jeho náplň práce, budou nižší, než náklady, které 

„kontrolér” firmě ušetří za pomoci lepšího řízení podnikových nákladů.

Firma sestavuje jen hlavní rozpočet podniku a střediskové rozpočty netvoří. S odborným 

pracovníkem společnosti jsme sestavili střediskový rozpočet pro tři střediska na základě 

interních dat, odhadů a výpočtů. Pro lépe vypovídající schopnost o chování nákladů, ale také 

o hospodárnosti střediska, by měl podnik tvořit i střediskové rozpočty.

Ve firmě se odvíjí nákup materiálu na základě skladby výroby. Tím, že je mateřská společnost 

CIREX Holding B.V. jediný zákazník, přijímají se zakázky, které se následně zadají do plánu 

výroby. Na základě časových harmonogramů, kdy se přepravují výrobky do Nizozemí,  

se definuje plán nákupu materiálu. O nákup materiálu se stará obchodní oddělení.

Myslím si, že by vedoucí pracovníci výrobních úseků, měli mít podíl na sestavení rozpočtu 

stylem „bottom up”. Zaměstnanci na těchto postech jsou mnohem více v kontaktu s procesem 

výroby a mohou tak mít pozitivní přínos pro sestavování rozpočtu. Firma, by si mohla 

samostatně vytvořit svůj návrh rozpočtu, který by pak projednala s mateřskou společností. 

V podniku je situace taková, že jednatelé z CIREX Holding B.V. sestaví rozpočet, se kterým 

seznámí společnost v Kopřivnici a oni  mají  za úkol řídit se tímto rozpočtem.

4.6 Analýza rozpočtu společnosti CIREX CZ s.r.o.

V této části uvedu analýzu hlavního podnikového rozpočtu, kterou jsem sestavil na základě 

konzultace s ekonomem společnosti. Podkladem nám byla interní data a celkový rozpočet 

společnosti, který přikládám v příloze. Posoudím, zda takto sestavený rozpočet funguje 

správně. Především se zaměřím na položky, u kterých je rapidní změna hodnoty a pokusím 

se analyzovat příčiny této odchylky.

Komentář k celkovému rozpočtu společnosti CIREX CZ s.r.o.

Při porovnání množství prodaných stromků v rámci let, je zde nárůst o 137 tis €. 

Je pochopitelné, že s postupem času se technologický proces vylepšuje a také se v podniku 

nacházejí místa, kde by se dalo ušetřit na nákladech. S každým vyrobeným kusem 

se náklady na výrobu nepatrně sníží. Z takto úspořených finančních prostředků, pak můžeme 
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investovat do nového stroje, který bude výkonnější, nebo rozšířit řady zaměstnanců, kteří více 

využijí pracovní možnosti stroje. Zajímavým porovnáním je zmetkovitost výroby. Výroba 

si drží bezzmetkovou výrobu na úrovni 88%. Zbývajících 12% by pak připadlo na zmetky. 

Ovšem v rozpočtu se počítá se zmetkovitostí na úrovni 6,8%. Otázkou je, kam se podělo 

zbývajících 5,2% připadajicích na zmetkovitost? Vyplývá z toho, že na toto procento 

připadají výrobky umístěné na sklad.  

Následující řádek charakterizuje jeden z hlavních kroků v technologické výrobě a definuje 

množství odlitých stromků. Opět při porovnání meziročních změn došlo k navýšení taveb 

a vedlo  ke zvýšení počtu odlitých stromků o 91 tis €. Rozpočet, který prognózoval pro tento 

rok výrobu 11 486 tis € stromků byl poměrně dost podhodnocen. Rozdíl mezi skutečným 

stavem a rozpočtem je 2 629 tis €. Tak rapidní navýšení koresponduje s tím, 

že v jedenácti z měsíců, bylo ve skutečnosti dosaženo vyššího počtu taveb, než jak odhadoval 

plán. Nejrapidnější změny proběhly v období od dubna do července a ve druhé fázi 

v měsíci září a říjnu. Průměrný nárůst v těchto měsících byl 372 tis €. Jedním z důvodu bylo

vyšší množství zakázek ve zmíněných šesti měsících. Dalším pohledem, jak by se tato 

výrazná změna mohla posoudit, je analýza zásob na skladě. Podnik začal vyrábět více 

na sklad lze to vyčíst z tabulky v řádku: Změna stavu zásob – slévárna. Rozdíl mezi 

rozpočtem a skutečností poukazuje na to, že se firma zaměřila na výkonnější tavbu 

s následným plněním skladu. V neposlední řadě zde hraje roli zmetkovitost.

V dalším řádku se porovnává obrat slévárny. V porovnání s předchozím rokem a rozpočtem, 

došlo opět k pozitivní změně. Rozpočet byl plněn tím, že byla překročena hodnota v plánu.  

Pro bližší studii jsem zvolil porovnání obratu z rozpočtu a dle skutečnosti a pro větší 

přiblížení v rámci jednotlivých měsíců. V celém roce se vyskytly dva měsíce, které 

nesplňovaly požadavky rozpočtu. Jednalo se o březen a září. Odchylky nejsou závratných 

rozměrů, jedná se o záporná čísla -20 a -12 tis €. Slévárna podniku si držela hladinu svého 

obratu, přičemž dva měsíce vynikaly (červenec, říjen). Výkon slévárny koresponduje 

s množstvím a velikostí zakázek. V těchto měsících došlo ze strany odběratele k navýšení 

množství nakoupeného zboží. V neposlední řadě musím zmínit zvláštní odchylku proti 

ostatním měsícům. Jedná se o měsíc srpen. Zmínil bych maximální hodnotu 380 tis € 

a právě minimální hodnotu 111 tis € v tomto roce, která proti ostatním měsícům vybočuje 

z řady. Dle mého názoru se jedná o výkyv způsobený celozávodní dovolenou. S takto nízkou 

hodnotou se počítalo i v rozpočtu, proto bude důvodem příčina pravidelně a předvídatelně 
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se opakující. U položky tržby celkem z prodeje není nutno nic zmiňovat. Pododrážky k této 

položce nejsou definovány a tržby z prodeje matric zde nejsou, tak je řádek Obrat slévárny 

totožný s řádkem Celkové tržby z prodeje. V položce ostatní výnosy došlo k nepatrné změně 

z přechodu mezi roky. Společnost se zabývá prodejem keramických tyčí a ocelových dílů 

nebo tuto změnu mohl vyvolat prodej dlouhodobého hmotného majetku. 

Dokončovací obrat

Dokončovací obrat značí obrat z vlastní produkce resp. dokončovacích operací. Výroba 

ve firmě se dělí na základní dva směry. Jedním je výroba od základů, kdy si firma vyrábí 

své voskové modely, které se následně opatří keramikou a putují na lítí. Patří zde finální 

operace povrchu a jejich následná kontrola. Na druhé straně jsou dokončovací operace 

a ty se provádějí na již odlitých výrobcích z mateřské společnosti. 

První položka, kdy se podnik nachází v záporných číslech, jsou ostatní výnosy. Zaznamenal 

jsem meziroční pokles o 6 tis €.

Nyní se dostávám k položce změna stavu zásob – slévárna. Z pohledu rozpočtu a skutečnosti 

se jedná o poměrně velkou změnu. Došlo k nárůstu zásob o 647 tis €. Tato změna 

koresponduje s výše zmíněným důvodem navýšení počtu taveb a následného plnění skladu.

Změna stavu zásob – dokončovací

V řádku marže se poprvé vyskytuje záporné číslo. A to jak u loňského roku, tak u rozpočtu. 

Ve srovnání aktuální marže s minulým rokem se jedná o nepatrné snížení ( -4 tis €), 

ale porovnání s rozpočtem je poměrně markantní. Plánovaná hodnota 71 tis € porovnaná 

s hodnotou ve skutečnosti 26 tis € napovídá, že se muselo rapidně ustoupit 

od zamýšlených plánů. Tím, že se výroba nesnížila, vypovídá o poklesu fakt, že vzrostly 

náklady spojené s prodaným zbožím.

Při analýze nákladů se začíná tento odhad naplňovat. Meziroční porovnání vyšlo ve prospěch 

aktuálního roku. Celkové náklady byly nižší o 325 tis €. Při porovnání nákladů s plánem 

došlo k navýšení téměř o 200 tis €. Plán byl hodně optimistický, ale dosáhlo se zlepšení oproti 

předchozímu roku, tak bych překročení rozpočtové hodnoty nebral jako neúspěch.

V řádku náklady na kov je patrné, že došlo k navýšení výroby. Toto porovnání vychází 

z množství odlitých stromků a je jasné, že při navýšení výroby, tyto náklady porostou. 
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Z pohledu jednotlivých měsíců byl zaznamenán nárůst, až na měsíc listopad, kdy se náklady 

snížily o 3 tis €. Opět zde platí, že měsíc srpen byl méně zatížen náklady. Po analýze 

jednotlivých měsíců jsem vybral tři měsíce, kdy byla změna vyšší než 10 tis €. 

A to v měsících leden ( 14 tis € ), únor ( 13 tis € ) a červen ( 20 tis €), tehdy docházelo 

k viditelnějšímu nárůstu nákladů. Řádek náklady na vosk souvisí s nárůstem výroby. Bez 

vyššího počtu voskových matric, by nebylo možno odlití požadovaného množství výrobků. 

Náklady na keramiku jsou na tom obdobně jako zmiňované dva důležité materiály. Ceny 

vstupů se mění, a tak rozpočtované hodnoty se liší od reality. V dalším řádku je čitelné, 

že podnik začal využívat nový materiál ve výrobě, který navýšil celkové náklady. Dále 

je vidět, že proti předchozímu roku firma využila outsourcingu, který v rozpočtu počítal 

s hodnotou 168 tis €. Ve skutečnosti tento outsourcing vyšel na 161 tis € a pesimističtější 

odhad měl určitě pozitivní ohlas u vedení. Další změnou bylo, že firma přestala nakupovat 

hotové zboží od mateřské společnosti. Zůstala jen u nezbytné malé částky, která činí 4 tis € 

a transakce tohoto typu jsou velmi výjímečné. Další úspora oproti předchozímu roku, byla 

v omezení nákladů na ostatní outsourcing v ČR. 

V konečném součtu byly celkové náklady nižší oproti loňsku avšak vyšší než plánovaný 

rozpočet.

Realizovaná hodnota produkce

Při analýze nákladů spojených se mzdou je tomu trochu naopak. Skutečnost převyšuje loňský 

rok i rozpočet. Nárůst mzdových nákladů je spojen s navýšením počtu pracovníků 

a to od měsíce dubna. Byly rozšířeny řady kmenových zaměstnanců a byli také zaměstnáni

dočasní pracovníci. Další položky dobře korespondují s rozpočtem. Navýšení odpisů oproti 

předchozímu roku je zaznamenané v rozpočtu.

V položce mezisoučet výrobních nákladů je vidět meziroční nárůst nákladů o 188 tis €. Jediná 

položka, kde došlo k úspoře, byla na přepravě výrobků. V ostatních bodech docházelo k růstu 

nákladů oproti rozpočtu i loňsku. Energie i obslužné materiály zatížily náklady více, než před 

rokem. Co stojí za zmínku je, že údržba zůstala na stejné úrovni ve výši nákladů. Mohu

konstatovat, že v příslušném roce nedošlo k neočekávané opravě důležité součásti stroje,

či jiného zařízení. Navýšení ostatních výrobních nákladů ukazuje na to, že firma přestala 

využívat outsourcingovaných služeb a řeší to ve vlastní režii. Náklady spojené s vedením 

a administrativou se nepatrně navýšily oproti předchozímu roku.
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Graf 3. : Závislost celkových nákladů dané rozpočtem a skutečným vývojem

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dat

Z grafu je patrno, že se stanovený rozpočet dařilo splňovat po dobu tří měsíců. Od té doby 

si odchylka mezi skutečností a rozpočtem udržovala odstup přibližně 40 tis €. Na konci roku

se však tyto náklady navýšily přibližně o 100 tis €. V konečném součtu se zisk po zdanění 

v daný rok rovnal 160 tis €. Rozpočet prognózoval zisk 114 tis € a dalo by se říct, že aktuální 

zisk je dobrý. V loňském roce bylo dosaženo zisku ve výši 227 tis €. Z tabulky je vidět, 

že se náklady oproti minulému roku postupně zvyšovaly. Zvýšily se náklady spojené 

s výrobou, došlo k růstu mzdových nákladů, ceny energií a téměř ve všech nákladových 

položkách došlo k nárůstu. 

Graf  4.: Porovnání mzdových nákladů za loňský rok, aktuální rok a rozpočet
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V rámci celého podniku je na mzdy nejnákladnějším střediskem Finishing 1,2 a středisko 

General & Administrative. U prvního jmenovaného částka přesahuje 170,8 tis € a druhé 

středisko 140,18 tis €. U střediska Finishing 1,2 jde o trpělivou práci, kdy se výrobky brousí, 

leští a odstraňují se z nich nadbytečná keramika a kov. Je to náročná ruční práce, kterou musí 

vykonávat velký počet zaměstnanců. Jedná se o práci přesnou a náročnou na čas. Kontroluje 

se zde každý výrobek a oddělují se zmetky od kvalitních produktů. V celkových mzdách 

na středisko jsou zahrnuty náklady spojené s placením sociálního a zdravotního pojištění, 

příplatky za přesčasy, příspěvky na stravu a náklady na penzijní pojištění. U administrativního 

střediska jsou náklady složené ze sociálního a zdravotníh pojištění, příplatky za přesčasy, 

příspěvky na stravu, penzijní pojištění a navíc i vyplacené bonusy. Firma v daném roce 

vyplácela bonusy ve stejné hladině beze změn. Mimo jiné do střediska administrativa vstupují 

náklady jako poštovné, reprezentace, aktualizace software, kancelářské potřeby, telefonní 

poplatky, reklama, pojištění a jiné položky. Měsíčně se tyto položky vyčíslují konstantně 

na 5 087 tis €. Z grafu usuzuji, že ve firmě došlo k přijetí nových zaměstnanců. Rozpočtovaná 

křivka mzdových nákladů se jeví jako zbytečná. Loňský rok se výrazně liší a rozpočtovou 

hladinu bych zvolil na úrovni 70 tis € místo stanovených 60 tis €. 

4.7 NÁVRHY

Firmě bych doporučil, aby začala kontrolovat rozpočet na základě lineárně přepočteného 

rozpočtu. Zohlednění objemu výroby na celkových nákladech, má důležitý význam z pohledu 

řízení nákladů. Ještě lepší variantou kontroly, by byla metoda variantně přepočteného

rozpočtu, ale v podmínkách firmy, je tato kontrola nereálná a složitá. Tím narážím na to, 

že firma nečlení náklady na fixní a variabilní, což je u této metody nezbytné, ale s náklady 

pracuje globálně. 

Dalším dobrým krokem ke zlepšení řízení nákladů by bylo rozlišování nákladů na fixní 

a variabilní. Firma by měla začít v účetnictví rozlišovat účty s fixní a variabilní povahou 

nákladů. Vytvořená tabulka Tab. 3: Členění nákladů na fixní a variabilní, by klidně 

v podniku mohla fungovat, jako nástroj pro lepší kontrolu nákladů. 

Protože firma netvoří střediskové rozpočty, vidím další příležitost, kde by se firma mohla 

zlepšit po stránce řízení nákladů. Během konzultací jsme vytvořili rozlišení středisek 

na základě vztahových veličin a to na základě m2. Změřením jednotlivých pracovišť jsme 

získali tabulku Tab. 4, podle které se mohou přiřazovat energie na střediska. Tento návrh jsme 
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zvolili pro celý balíček energií (voda, plyn, elektřina, vzduch) a pokud by se osvědčil během 

fungování podniku, mohly by se energie dále dělit na jednotlivé složky. To by však 

znamenalo důslednější měření s přístroji, které by například sledovaly spotřebu elektrické 

energie daného stroje, či zařízení. Muselo by být několik měření, ale následné informace 

by měly pro firmu pozitivní přínos. Mohli by na základě spotřeby energií zařízení uvažovat 

o investici do úspornějších strojů a zařízení s nižší spotřebou energií. Firma vychází u nákladů 

na energie z nákladů za minulé období firmy. Celkové náklady na energie se tak rovnoměrně 

rozdělily na jednotlivé měsíce.

Pokud se opět zmíním o rozpočtech, tak aktualizace rozpočtu  více než jednou za rok, by byla 

určitě přínosná. Velký vliv na tvorbu rozpočtu má mateřská společnost, ale firma by si mohla 

rozpočet aktualizovat častěji pro své potřeby.

V neposlední řadě by firma mohla uvažovat o vzniku nového útvaru controlling. Řízení 

nákladů je poměrně důležitý faktor výrobního procesu a přijetím odborných pracovníků,

by se zlepšila práce s podnikovými náklady. V dnešní uspěchané době je čas velmi cenný 

a stávající zaměstnanci by přišli o povinnost, kterou by na sebe převzali odborní pracovníci 

controllingu.

Celkový rozpočet firmy je nastaven objektivně , ale to neplatí u rozpočtu mzdových nákladů, 

který by potřeboval upravit. Tento problém mi byl zmíněn okrajově, protože ve mzdových 

nákladech jsou poměrně citlivé informace a nebyla uskutečněna žádná hlubší analýza tohoto 

rozpočtu.

Hospodaření společnosti je výhradně závislé na rozhodování zahraničního vlastníka a firma 

toho po stránce hospodaření moc neovlivní. Ve firmě obecně platí snaha o minimalizaci 

veškerých nákladů, načež tato koncepce není podchycena žádným oficiálním dokumentem.

Na základě tohoto faktu, by firma mohla vytvořit dokument, který by motivoval zaměstance 

ke snižování nákladů. Oficiální forma dokumentu, s uvedením patřičných motivačních prvků, 

by také mohla přinést pozitivní vliv na hospodaření podniku.

Co se týče odměnování za splnění rozpočtů, tak existuje možnost participace na zisku 

v podobě jednorázové odměny. To platí u dosažení zisku za celou skupinu. Tím,

že by se tvořily a hlídaly i střediskové rozpočty, by se do procesu odměnování mohlo zapojit 

více pracovníků jak z managementu, tak z vedoucích pracovníků jednotlivých úseků.
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ZÁVĚR

Hlavní pointou diplomové práce bylo analyzovat řízení režijních nákladů pomocí systému 

tvorby a kontroly plánů a rozpočtů ve společnosti CIREX CZ s.r.o. V návaznosti na systém 

tvorby rozpočtů jsem stanovil několik možných návrhů, které by přispěly ke zlepšení 

hospodaření celého podniku. V neposlední řadě je v práci popsáno, jak firma řídí své náklady.

Teoretická část diplomové práce je sestavena na základě čerpání informací z odborných 

literatur. První rozsáhlá část charakterizuje plány a rozpočty, včetně uvedení základních 

pojmů a obrázků, jak se rozpočty a plány chovají ve firemní struktuře. Důležitým pojmem 

je rozpočetnictví, kterému je v této části věnována pozornost. Dále je popsáno, jaký mají 

význam rozpočty ve společnostech a jejich návaznost na jednotlivých plánech. Významnou 

částí v mé práci je kapitola, která popisuje kontrolu a plnění rozpočtů a analýzu odchylek. 

Načerpané metody uvedené v teorii byly následně použity pro výpočty v praktické části.

I v této části je mnoho ilustrací, které demonstrují postavení a význam odchylek v systému 

kontroly. Další velká kapitola je věnována řízení režijních nákladů. Náklady se člení 

na několik možných složek. Já jsem zvolil jejich charakteristiku postupně podle jejich 

zjistitelnosti. Začal jsem od přímých nákladů, následovaly náklady nepřímé a nakonec 

náklady nejobtížněji zjistitelné a to režijní náklady. V této kapitole je uvedeno, jak je důležité 

členit náklady na menší složky, což se odrazilo i v praktické části. V praktické části, která 

se váže k řízení nákladů, bylo zapotřebí globálně charakterizované náklady specifikovat 

na menší části. Využil jsem metod na kontrolu rozpočtu, které vyžadují členění nákladů 

na fixní a variabilní. Demonstrační výpočty poukázaly na nutnou změnu systému kontroly 

rozpočtu. Další část, kterou jsem popsal v teoretické části mé práce, byl ekonomický pohled 

na strukturu podniku. Brát podnik jako jeden velký celek není vhodné, a proto jsem přiblížil 

výhody střediskového členění firmy. V návaznosti na střediska jsem ve spolupráci 

s ekonomem podniku sestavil rozpočet tří středisek společnosti CIREX CZ s.r.o. Poslední 

velkou kapitolou mé práce bylo přiblížení společnosti, ve které jsem prováděl měření, 

získával jsem interní data, prováděl výpočty a byly mi poskytnuty odborné konzultace. 

V kapitole jsem popsal historii společnosti s výrobním procesem, kterým se společnost

zabývá. Tato část se prolíná s praktickou částí, kde jsem provedl analýzy rozpočtu a zhodnotil 

jsem systém řízení nákladů ve firmě.
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Příloha 1

CIREX CZ , Koprivnice
V tis €

Aktuální rok Rozpočet V loni

Cirex CZ

Prodané stromky 12 499 - 12 362

Odlité stromky 14 115 11 486 14 024

Měna EUR x '000

Obrat slévárna CX - - -

Obrat slévárna CZ 3 136 2 560 2 755

Obchod - - -

Prodeje z matric - - -

Zkoušky - - -

CELKEM tržby z prodeje 3 136 2 560 2 755

Dokončovací obrat 438 245 800

- - -

Celkový dokončovací obrat 438 245 800

Celkový obrat (1) 3 574 2 805 3 556

Ostatní výnosy 26 - 32

Mezisoučet ostatní výnosy 26 - 32

Příjmy celkem (4) = (1 +2 +3) 3 601 2 805 3 588

Změna stavu zásob - slévárna 3 136 2 489 2 755

Změna stavu zásob - dokončovací 438 245 800

Změna stavu zásob CELKEM 3 574 2 734 3 556

Prodej marže 26 71 32

Realizovaná Hodnota produkce 3 639 2 734 3 636

-

Náklady - Kov 296 204 250

Náklady -  Vosk 98 69 116

Náklady - Keramika 265 245 284

Náklady na ostatní materiály 119 80 99

Náklady na outsourcing tepelné 
zpracování atd. 161 168 -

Náklady Nákup zboží z CX 4 - 385

Ostatní náklady na outsourcing v ČR 22 4 157

- - -

Celkové náklady 965 771 1 290

Přidaná hodnota ( z prodejní ceny) 2 674 1 963 2 346
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Celková přidaná hodnota 2 700 2 034 2 379

NÁKLADY

Mzdy 894 735 821

Provize - - -

Dočasní pracováníci 242 224 141

Ostatní personál 61 42 41

Odpisy 256 253 208

Nájem 122 114 129

Mezisoučet 1 575 1 368 1 339

Plyn/voda/elektřina/vzduch 243 181 177

Broušení materiálů 276 203 191

Údržba 143 149 143

Přeprava výrobků - - 28

- - -

Ostatní výrobní náklady 120 84 56

Mezisoučet výrobní náklady 782 617 594

Vedení a administrativa 60 61 65

Kancelářské potřeby 60 - -

Režijní náklady 120 61 65

Celkové náklady (7) 2 477 2 046 1 999

EBIT (8) = (6 +7) 223 13 380

Úrok 91 101 95

Úrokové výnosy - - -

Měnové rozdíly 83 - 58

Ostatní finanční náklady 111 - -

- - -

- - -

PBT (zisk po zdanění) 160 114 227


