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Abstrakt  

Bakalářská práce obsahuje studii teoretických problémů plánování variabilních nákladů. V 

práci jsou popsány současné metody plánování. Je zde rozebrána problematika kalkulací, 

rozpočtů a plánů, které se v praxi využívají při plánování variabilních nákladů. V poslední 

kapitole jsou uvedeny možnosti vyhodnocování variabilních nákladů ve výrobních podnicích. 

 

Abstract 

This thesis contains an analysis of theoretical difficilties for variable expenses planning. It 

describes common methods of variable expences managing. There are estimates of costings  

specified, which are used for planning in existing practice. The last chapter relates to 

possibilities valuation variable expenses in the industry companies  
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Úvod 

Náklady představují důležitou část podnikové ekonomiky a jejích plánování je potřebné pro 

funkční a úspěšné řízení podniku. K funkčnímu řízení nákladů slouží nákladový 

controlling. Jeho cílem je vytvořit systém pro plánování nákladů a výnosů, který slouží 

k vyhodnocení dosažené skutečností a plánů pomocí odchylek a nabízí možnosti jak tyto 

odchylky vypočítávat. 

Vytvořený plán nákladů a výnosů slouží i pro sestavení plánu Cash-Flow, bez kterého se 

nedají včas předpovídat přebytky a hlavně nedostatky volných finančních prostředků 

potřebných pro zajištění chodu podniku. 

Ve výrobním podniku je většina z celkových nákladů variabilního charakteru, ať se už 

jedná o náklady jednicové nebo variabilní režijní, které jsou vynaložené na nákup materiálu 

nebo energií a je na ně vynakládaná znatelná část finančních prostředků podniku. K řízení 

variabilních nákladů slouží plán nákupu, vycházející z plánu spotřeby (suroviny, materiál, 

energie), který zabezpečuje výrobu a ostatní podnikové činnosti potřebným materiálem, 

surovinami, energií, službami atd. 

Problematika plánování a vyhodnocování variabilních nákladů je řešena v této bakalářské 

práci. V první kapitole je rozebrána charakteristika nákladů a kalkulací, vymezení těchto 

pojmu a jejích členění. V druhé kapitole „Současné metody plánování variabilních 

nákladů“ je definováno rozpočetnictví a řešena metodika a tvorba rozpočtů. Třetí kapitola 

„Využití plánových kalkulací při plánování variabilních nákladů“ je věnována výpočtu 

jednicových a režijních variabilních nákladů pomocí plánových kalkulací. V posledním 

čtvrté kapitole „Možnosti vyhodnocování variabilních nákladů ve výrobních“ je řešena 

problematika vyhodnocování variabilních nákladu, kdy pro výpočet jednotlivých druhu 

vlivů (odchylek) je použita jako jedna z možností tzv. přepočtený plán variabilních 

nákladů, který je srovnáván ze skutečností. 
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1 Charakteristika nákladů a kalkulací 

1.1 Charakteristika nákladů 

1.1.1 Vymezení pojmu náklady 

Ekonomická teorie definuje náklady podniku jako peněžně oceněnou spotřebu výrobních 

faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů. 

Účetní pojetí nákladů tuto obecnou definici zhruba odráží: účetními náklady se rozumí 

spotřeba hodnot v daném období zachycená ve finančním účetnictví. 

Náklady jsou důležitým syntetickým ukazatelem kvality činnosti podniku. Existuje celá 

řada přístupů z hlediska jejich členění. [1] str. 5-6 

1.1.2 Členění nákladů 

Náklady nepředstavují stejnorodý celek, ale skládají se z různých nehomogenních složek, 

které se odlišují druhem uplatněného ekonomického zdroje, svou funkci v transformačním 

procesu, formou svého projevu nebo způsobem reakce na působící faktory. Tyto vnitřní 

rozlišnosti nákladů vedou k jejich různému členění podle různorodých hledisek. [2] str. 52 

Cílem detailního rozpoznání struktury podnikatelské činnosti uvnitř podniku, je nalezení vlastní 

příčiny vzniku nákladů a jejich vztahu k dosaženým výkonům. „Neřídí se náklady, je možno 

pouze řídit činnosti, které jsou příčinou vzniku nákladů.“ [7] str. 28 

1.1.2.1 Druhové členění nákladů 

Především požadavky, vyvolané řízením podniku jako celku a potřeba znát k tomu 

naturální podstatu podnikem spotřebovaných zdrojů, vyžadují vykazování nákladů 

v druhovém členění. Mluví se pak o členění nákladů podle nákladových druhů, kdy 

nákladovými druhy rozumíme věčně stejnorodé položky nákladů.[3] str. 78 

 Spotřeba materiálu 

 Spotřeba a použití externích prací, např.: přepravného, nájemného, energie, služby 

spojené s opravami a udržováním majetku 

 Mzdové a ostatní osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění 

pracovníků 

 Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku  
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 Finanční náklady např.: úroky, pojistné, bankovní výlohy a náklady spojené se 

získáním bankovních záruk [4] str. 54 

V druhovém členění nákladů se nerozlišuje bezprostřední účel vynaložení nákladů, 

pozornost se soustřeďuje na množství potřebných ekonomických zdrojů, které je třeba 

zajistit z okolí.  Nezastupitelný význam má druhové členění nákladů v tom, že umožňuje 

sumarizaci údajů za různé nehomogenní celky. Toho se využívá i na makroekonomické 

úrovni při zajišťování hlavních makroekonomických ukazatelů tzv. podnikovou 

metodou.[2] str. 53 

1.1.2.2 Účelové členění nákladů 

Základním předpokladem úspěšného nákladového řízení je umět klasifikovat náklady ve 

vztahu k účelu jejich vynaložení. Pokud je nutné poznat vztah nákladů k efektivnosti 

prováděných operaci, je druhové členění nákladů zcela nevyhovující. [5] str. 36-37 

Jednou z nejdůležitějších skupin rozhodovacích úloh řešených zejména na nižších úrovních 

vnitropodnikového řízení jsou úlohy založené na kontrole přiměřeností vynaložených 

nákladů. Jejích cílem je zjistit, zda se v podniku náklady spoří nebo naopak překračují. 

Základem stanovení racionálního nákladového úkolu, se kterým se poměřuje skutečná 

spotřeba nákladové složky, je účelové členění nákladů. 

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

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

účelového členění ve 4 – 5 úrovních. V prvé z nich se náklady obvykle rozčlení do relativně 

širokých okruhů různých výrobních a nevýrobních činností, např. na náklady hlavní 

výroby, pomocné výroby, vedlejší výroby a náklady různých přidružených činnosti. 

V rámci nich se pak podrobněji člení např. podle jednotlivých druhů činností, 

technologických stupňů, uzavřených procesů nebo jednotlivých operací. [4] str. 54 

Pro určení vztahu jednotlivých nákladových položek k podnikovým výkonům a jejich 

efektivnosti se používají dvě odlišná členění. 

- Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení 

- Náklady jednicové a náklady režijní 
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1.1.2.3 Kalkulační členění nákladů 

Rozsáhlá skupina rozhodovacích úloh „vyrobit či koupit“, „preferovat či potlačit výrobu 

konkrétního výrobku“, „zrušit či zavést výrobu určitého sortimentu“ vychází z posouzení 

příčinné souvislosti nákladů k určitému, buď finálnímu či dílčímu výkonu. Toto přiřazování 

nákladů k výkonu či jeho části nazýváme kalkulační členění nákladů. Kalkulační členění je 

zvláštním typem účelového členění nákladů. Do určité míry se tedy na něj vztahují úvahy 

uvedené v kapitole 2.1.2.2. Účelové členění nákladů, týkající se stanovení nákladového 

úkolu pro kontrolu hospodárnosti jednicových a režijních nákladů. [4] str. 57 

Náklady, které jsou přiřazovány nějakému nákladovému objektu lze rozčlenit do dvou 

kategorií: 

 Přímé náklady 

 Nepřímé náklady 

1.1.2.4 Klasifikace nákladů ke vztahu k objemu prováděných výkonů 

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

nejvýznamnějších nástrojů řízení nákladů. Toto členění bývá považováno za specifický 

nástroj manažerského účetnictví, protože na rozdíl od výše uvedených klasifikací, které 

byly zaměřeny na minulé, již spotřebované náklady, je cílem členění ve vztahu k výkonům 

zaměřeno na zkoumání a chování nákladů za předpokladu různých variant objemu 

budoucích výkonů. [5] str. 39 

Poznání toho, jak budou náklady reagovat na změnu objemu výkonů, se stává jedním ze 

základních nástrojů pro tvorbu manažerských rozhodnutí. Výkon může být měřen celou 

řadou ukazatelů, jako je počet vyrobených nebo prodaných výrobků, odpracovaných hodin 

nebo jakýchkoli jiných měřítek výkonu aktivity organizace.  

Podle vztahu k objemu výkonů rozdělujeme náklady na: 

 Variabilní náklady 

 Fixní náklady  
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1.1.2.4.1 Variabilní náklady 

Variabilní náklady se mohou obecně definovat jako náklady, jejichž výše se při změně 

objemu výkonů změní. Nejdůležitější složkou variabilních nákladů jsou tzv. proporcionální 

náklady; výše těchto nákladů se mění přímo úměrně s úrovní aktivity. Celkové 

proporcionální variabilní náklady mají lineární charakter, kdežto jednotkové variabilní 

náklady mají konstantní charakter (obr. 1). Příkladem proporcionálních variabilních 

nákladů může být úkolová mzda dělníků, spotřeba přímého materiálu nebo energie 

spotřebovaná k provozu strojů. Ne všechny variabilní náklady podniku budou mít striktně 

proporcionální charakter. V některých případech může nastat situace, kdy náklady rostou 

rychleji nebo pomaleji než objem produkce. V případě, že náklady rostou rychleji než 

objem produkce, hovořím o tzv. neproporcionálních nákladech. V praxi se může jednat 

např. o mzdové náklady výrobních dělníků. Na druhé straně náklady, které rostou pomaleji 

než objem produkce, označujeme jako tzv. podproporcionální náklady. Jejich příkladem 

mohou byt některé položky materiálových nákladů, kdy při růstu objemu výkonů a nákupu 

většího množství materiálu nám dodavatel může nabídnout množstevní slevy. [5] str. 40 

Obr. 1: Celkové a jednotkové variabilní náklady 

 

1.1.2.4.2 Fixní náklady 

Fixní náklady představují takové náklady, které zůstávají neměnné při různých úrovních 

aktivity organizace v průběhu určitého časového období. Příkladem takového typu nákladů 

mohou být např. odpisy budov, leasing automobilů nebo mzdy manažerů podniku. Fixní 

náklady jsou charakteristické tím, že zatímco celkové fixní náklady zůstávají při různých 

úrovních aktivity podniků konstantní, jednotkové fixní náklady, tedy fixní náklady 
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připadající na jednotku produkce, se s růstem objemů výkonů podniků snižují (obr. 2). 

Klasifikace nákladů dle objemu výroby je velmi významná pro celou řadu nástrojů 

umožňující modelování průběhů nákladů a pro samotné manažerské rozhodování. Správné 

použití nástrojů, které jsou na tomto členění nákladů postaveny, umožní nalézt odpovědí na 

celou řadu otázek, tykajících se nákladů a výkonů podniku. Při kvalifikaci nákladových 

položek v podniku je zpravidla velmi obtížné rozdělit náklady na čistě variabilní a fixní. 

Kdyby se náklady podniků rozdělili do elementárních položek, podařilo by se 

pravděpodobně v konečném důsledku náklady tímto způsobem kvalifikovat, v praxi je 

ovšem takové rozdělení prakticky neproveditelné a zčásti i neúčelové. Velká část 

nákladových položek podniku bude vykazovat určitý smíšený charakter. Budou obsahovat 

variabilní i fixní složku. Např. u spotřeby elektrické energie část nákladů má fixní 

charakter, protože pokrývá spotřebu energie na osvětlení haly, provoz výpočetní techniky 

nebo vytápění. Část této spotřeby, která souvisí se spotřebou energie na provoz výrobní 

linky, bude mít, při zachování plynulosti výroby, proporcionální charakter. Náklady tohoto 

typu, jež v sobě obsahují jak variabilní, tak fixní složku, se označujou jako tzv. smíšené 

náklady. Při aplikaci klasifikace nákladů ve vztahu k objemu produkce je nutné si 

uvědomit, že tato klasifikace může být provedena vždy pouze k určité časové periodě. 

Pokud se vezme jakákoli položka fixních nákladů, v dostatečně dlouhém období, většinou 

bude možné výši této položky nějakým způsobem ovlivnit, např. prodejem nevyužité 

skladové haly. V dlouhém časovém období několika let bude mít většina nákladů variabilní 

charakter. [5] str. 41 

Obr. 2: Celkové a jednotkové fixní náklady 
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Fixní náklady lze rozdělit do různých skupin dle několika kritérií: 

Z hlediska ovlivnitelnosti fixních nákladů 

V případě výrazného poklesu využití výrobních kapacit se rozlišují dvě skupiny těchto 

nákladů: 

- Utopené fixní náklady: bývají vynaložené před zahájením výrobní či nevýrobní 

činnosti daného podniku a jedna se především o náklady vyvolané investičním 

rozhodnutím. 

- Vyhnutelné fixní náklady: nejsou bezprostředně spojeny s investičním 

rozhodnutím 

Z hlediska vztahu fixních nákladů k objemu výkonů 

- Absolutně fixní náklady: nemění svou výší při jakékoliv změně objemu výkonů. 

Jedná se o: 

o Jednorázové absolutně fixní náklady 

o Průběžně absolutně fixní náklady 

- Relativně fixní náklady: také fixní náklady měnicí se skokem jsou fixní náklady, 

které se po překročení určité hranice objemu výkonů změní najednou – skokem. 

Jedná se o případy, kdy při určitém uvažovaném navýšení objemu výkonů, není 

možné toto navýšení zvládnout v rámci stávajících výrobních a pracovních kapacit. 

[9] str. 58-59 

Remanentní náklady 

Jsou speciálním druhem fixních nákladů. Remanentní náklady jsou obdobou fixních 

nákladů měnicích se skokem, kdy k tomuto „skoku“ dochází v určitém předstihu nebo 

zpoždění ne bezprostředně před nebo po daném nárůstu nebo poklesu objemu výroby. 

Může se jednat například o mzdové náklady pracovníků, které musíme zaměstnat dříve, než 

dojde k najetí vícesměnného provozu. Nebo se může jednat o nájem, který je nutno platit i 

v době, kdy už se pronajaté prostory nevyužívají.  
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1.1.2.4.3 Bod zvratu 

Je to objem výkonů, který musí podnik dosáhnout aby se celkové výnosy pokryly veškeré 

náklady a není dosaženo zisku ani ztráty. Ohraničuje ziskové (napravo od BZ) a ztrátové 

(nalevo od BZ) pole, které se nachází mezi křivkami tržeb a celkových nákladu. 

V grafu bod zvratu se získá jako průnik výnosu a celkových nákladů, které jsou součtem 

celkových fixních nákladů a celkových variabilních nákladu pro jednotlivá množství 

objemů výroby (obr. 3) 

Obr. 3: graf vzniku bodu zvratu 

 

Qkrit – Potřebné množství výroby, které je potřeba pro ziskovost 

FN – Fixní náklady 

VN – Variabilní náklady 

CN – Celkové náklady 

T - Tržby 

BZ – bot zvratu, kde se ze ztráty dostáváme do zisku 
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1.2 Teoretické vymezení kalkulací 

1.2.1 Vymezení pojmu kalkulace 

Kalkulaci se rozumí propočet nákladů, marže zisku, ceny nebo jiné hodnotové veličiny na 

výrobek, práci nebo službu případně na činnost nebo operaci, kterou je třeba provést. 

Kalkulace zobrazuje jednotkou výkonu ve vzájemné souvislosti jak naturálně, tak 

hodnotově vyjádřenou, to z ní činí významný nástroj ekonomického řízení. [9] str. 86 

Podle druhů podkladů lze kalkulace výrobků rozdělit na dvě skupiny, podle kterých se 

vypočítávají náklady na jednicový materiál: 

- Kalkulace výrobků vycházející z receptur: používá se ve velkosériové a hromadné 

výrobě, technologický zahrnuje fyzikálně chemické nebo fyzikálně mechanické 

výrobní procesy, je charakterizována analytickým proces, syntetickým proces, 

neutrálním proces nebo analyticko-syntetickým proces v rámci materiálových toků. 

- Kalkulace výrobků vycházející z kusovníků: požívá se v kusové a malosériové 

výrobě, jejichž technologie zahrnuje především montážní a kompletační výrobní 

procesy, je charakterizována syntetickým procesem (stroje, domácí spotřebiče, …) 

v rámci materiálového toků. 

Vymezení objektů kalkulace: 

Objekt kalkulace je vymezen kalkulační jednicí, kalkulační jednotkou, kalkulovaným 

množstvím a kalkulačním vzorcem. 

1) Kalkulační jednice – představuje konkrétní druh výkonu (výrobek, služba) 

vymezený měrnou kalkulační jednotkou výkonu (tuna, metr, kus, apod.), na který 

se stanovují nebo zjišťují náklady a další hodnotové veličiny daného výkonu. 

2) Kalkulační množství – představuje určitý objem (plánovaný, skutečný) 

kalkulačních jednic v naturálních jednotkách, pro které se stanovují nebo zjišťují 

celkové náklady 

3) Kalkulační vzorec – představuje strukturu nákladů a výnosů v kalkulaci a je 

definován v rámci nákladových a výnosových kalkulaci. (více v kapitole 2.2.3.) [9] 

str. 89 
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1.2.2 Typy kalkulací 

Obr. 4: Typy kalkulací a jejich vzájemné vazby 

 

1.2.2.1 Předběžná kalkulace 

Stanovuje se před zahájením výroby a vychází se při jejím výpočtu z technicko-

hospodářských norem, z objemu výroby a z předpokládaných nákladů. [11] 

- Propočtová: vytváří se za účelem předběžného posouzení efektivity daného výkonu 

(výrobku, činnosti, projektu). Její součásti jsou náklady na výkony určené k prodeji, 

ale zároveň také náklady na výkony, které budou sloužit pro vnitřní potřebu firmy. 

- Operativní: je součástí normové kalkulace, je platná v okamžiku předání výrobků 

do výroby. Stanovuje se dle technicko-hospodářských norem stanovených za 

kalkulační jednice a v rámci jednotlivých technologických fází výroby. 

- Plánová: sestavuje se dle technicko-hospodářských norem jednicových vstupů a je 

součásti celého plánu nákladů a výnosů. Součet hodnot v plánových kalkulacích za 

celkové objemy všech kalkulačních jednic se musí rovnat hodnotám uvedeným 

v rozpočtu. [9] str. 94-95 
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1.2.2.2 Výsledná kalkulace 

Je to kalkulace, která sleduje skutečné náklady. Informace o nákladech čerpá z účetnictví, 

které je nástrojem intervalového (měsíčního) zjišťování informací a případně i z operativní 

evidence. Součet hodnot ve výsledných kalkulacích za celkové objemy všech kalkulačních 

jednic se musí rovnat účetním hodnotám. [9] str. 95 

Sestavuje se po skončení výroby a vychází se při jejím výpočtu z celkových 

dosažených skutečných nákladů. [11]  

Slouží k: 

- kontrole hospodárnosti  

- mezipodnikovému porovnávání 

- zjištění skutečné rentability jednotlivých druhů podnikových výkonů 

- stanovení prodejních cen 

- kontrole předběžných kalkulací.  

1.2.3 Druhy kalkulačních vzorců 

Kalkulace svou strukturou představuje výčet a pořadí jednotlivých položek nákladů a 

výnosů v podobě kalkulačního vzorce. 

1.2.3.1 Typový kalkulační vzorec 

V tradičním pojetí nákladové kalkulace podávaly informace o výši celkových nákladů na 

určitý nákladový objekt. Cílem každého kalkulanta bylo vždy vyjádřit pokud možno 

celkové náklady určitého výkonů, protože tato informace byla jednoduše nejvíce využitelná 

pro manažerské rozhodování. Tato snaha o pokud možno absolutní nákladovou alokaci je 

zcela pochopitelná. Jistě je pro obchodníka daleko cennější informace o tom, jaké celkové 

náklady dány výkon vyvolal nebo na jakých se podílel, než informace, jaká byla výše 

materiálových a mzdových nákladů tohoto produktu. Pokud má totiž určitý výrobek nebo 

služba přinést pro firmu očekávaný zisk, měla by jeho cena uhradit veškeré náklady, které 

jsou k němu vázány. Dobrá nákladová kalkulace podává nejenom informaci o celkové výši 

nákladů, ale poskytuje obraz o tom, z jakých skupin se náklady výkonů skládají (obr. 5). [5] 

str. 58 
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Obr. 5: Úroveň nákladů v rámci kalkulace [5] str. 58 

 

Struktura jednotlivých nákladových položek je většinou v každém podniku odlišná – každý 

podnik má jinou strukturu nákladů a jiné požadavky na jejich evidenci, klasifikaci a 

způsoby alokace. Strukturu těchto nákladů bývá vyjádřena v tzv. kalkulačním vzorci. 

Kalkulační vzorec představuje soupis jednotlivých druhů nákladů v rámci kalkulace, který 

by měl být doplněn o způsob kvalifikace těchto nákladových položek ve vztahu ke 

kalkulovanému výkonu. Kalkulační vzorec jako pojem je v tuzemských podmínkách často 

spojován s tzv. typovým kalkulačním vzorcem. Tento typ kalkulačního vzorce představoval 

určitou standardizovanou variantu kalkulace, která byla před rokem 1990 podnikům 

nařízená vyhláškou ministerstva hospodářství, s cílem zajistit centrální dohled nadřízených 

orgánů nad tvorbou kalkulací a cen v tehdejším průmyslu (obr. 6). Tento typový kalkulační 

vzorec se velmi často postupným vývojem stal základem pro kalkulační vzorce používané 

v tuzemské podnikové praxi. Celá řada organizací, působících hlavně na velmi 

konkurenčních trzích, odděluje kalkulaci nákladů a kalkulaci ceny výkonu. Podnik je nucen 

tržní cenu výkonu akceptovat a tato cena se stává jakýmsi východiskem pro stanovení 

nákladu tohoto výkonu. V těchto situacích jsou náklady výkonu charakterizovány a 

kalkulovaný jako rozdíl mezi cenou výkonu a očekávaným ziskem. Takovou kalkulaci 

Náklady na prodej a 

distribuci

Vedení a správa

Marketing

Výzkum

Nepřímé (režijní) 

náklady

Výrobní režie

Konstrukční příprava

Strukturovaná kalkulaceJednoduchá kalkulace

Přímý materiál

Přímé mzdy

Přímý materiál

Přímé mzdy
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označujeme jako rozdílovou nebo také retrográdní kalkulaci a tomuto charakteru odpovídá 

také použitý kalkulační vzorec (obr. 6). V podnikové praxi samozřejmě můžeme nalézt 

celou řadu variant kalkulačního vzorce, který obecně reflektují jak potřeby uživatelů 

kalkulaci, tak také charakter výkonů organizace. [5] str. 59 

Obr. 6: Typový kalkulační vzorec 

 

1.2.3.2 Dynamický kalkulační vzorec – druhové členění 

Dalším důležitým členěním nákladů, ale i výnosů, je na variabilní a fixní. Přidáním tohoto 

členění do kalkulačního vzorce vzniká dynamický kalkulační vzorec, jehož položky se 

následně podle potřeby člení na jednotlivé druhy nákladů a výnosů. 

 V kalkulačním vzorci, který by měl v současné době plnit náročné požadavky controllingu, 

by měla platit zásada, že pro každou položku v receptuře by měla existovat konkrétní 

kalkulační položka jednicového nákladu. Ideálním stavem, který lze dodržet u výroby na 

základě receptur, pak je, když pro každou jednicovou kalkulační položku existuje zvláštní 

nákladový analytický účet. [9] str. 99 

Hlavní skupiny kalkulačních položek: 

1. Variabilní jednicové náklady variabilní 

2. Variabilní režijní náklady zpracovací 

3. Fixní režijní náklady zpracovací 

4. Fixní správní režie 

5. Odbytové náklady variabilní a fixní 

6. Variabilní výnosy z výrobní činnosti  

Typový kalkulační vzorec Retrográdní kalkulační vzorec

1. Přimý materiál Základní cena výkonu

2.Přimé mzdy - Dočasné cenové zvýhodnění

3. Ostatní přímy materiál - Slevy zákaznikům

4. Výrobní (provozní) režie    -sezonní

Vlastní náklady výroby (provozu):    - množstevní

5. Spravní režie Cena po úpravach:

Vlastní náklady výkonu: - Náklady

6. Odbytové náklady Zisk

Úplné vlastní náklady výkonu:

7. Zisk (ztráta)

Cena výkonu (základní)
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1.2.3.3 Kalkulační vzorec ABC – členění dle činností 

U kalkulačního vzorce ABC, jsou kalkulační položky primárně rozdělený podle druhu 

spotřebovaných výkonů v detailu za dodávající střediska s tím, že středisko, za které jsou 

kalkulace sestavovány, je uvedeno v pořadí jako první. Sekundárně jsou pak kalkulační 

položky rozdělený na jednicové a režijní, kdy logický mohou jednicové náklady existovat 

jen u střediska, za které jsou dané kalkulace vypočítávaný. Terciáně jsou kalkulační 

položky členěny druhově. To znamená, že každý spotřebovány výkon jiného střediska je 

v kalkulaci uváděn v druhovém členění spotřebovaných nákladů na tuto činnost. Toto je 

zásadní vlastnost kalkulaci ABC. [9] str. 103 

Kalkulace ABC dostala název podle metody Activity Based Costing, kterou používá pro 

rozvrhování střediskových nákladu na jednotlivé kalkulační jednice. 

1.2.4 Metody vypočtu kalkulací 

1.2.4.1 Přirážkové kalkulace 

Přirážková kalkulace je v praxi nejčastěji používanou metodou kalkulace. Její využitelnost 

je velmi široká. Používána je zejména v situacích, kdy podnik produkuje různorodé 

výkony. Její rozšířenost je způsobena jednak tím, že je široce využitelná, a také tím, že je 

principiálně velmi jednoduchá. Myšlenka proporcionálního přičítání režijních nákladů 

výkonu dle stanovené rozvrhové základny má své výhody. Rozvrhová základna je často 

založená na určitém měřitelném přímém nákladu. Není zde potřeba zjišťovat či evidovat 

téměř žádné dodatečné informace a data, protože vše máme k dispozici jednak v základních 

účetních výkazech podniku a jednak v evidenci přímých nákladů výkonu. [5] str. 60 

Tato kalkulační metoda má ale také celou řadu omezení spočívající hlavně ve vzrůstající 

nepřesností vnikající proporcionálním přiřazením režijních nákladů k výrobku nebo službě, 

a tato nepřesnost se v kontextu historických změn podílu a struktury režijních nákladů 

výrazně prohlubuje. 

1.2.4.2 Kalkulace dělením 

Kalkulace dělením je v podstatě nejjednodušší metodou nákladové kalkulace. Ve své 

základní podobě kvantifikuje náklady na jednotku výkonu jako prostý podíl celkových 

nákladů organizace a počtu jednotek výkonů. Pokud by se jednalo o výrobní firmu, náklady 

na jeden výrobek by se stanovovali jako podíl celkových nákladů firmy a počtu vyrobených 

výrobků. V této základní podobě se tato metoda označuje jako prostá kalkulace dělením. 
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Prostou kalkulaci dělením je možné použit pouze v takových odvětvích, kde produkujeme 

skutečně jednotný produkt. Jedná se o odvětví jako je výroba elektřiny, distribuce energií, 

úpravy vody nebo těžba dřeva, uhlí apod. Zde samozřejmě platí, že náklady na výrobu, 

úpravu nebo těžbu této suroviny budou u každé jednotky produkce z dlouhodobého 

hlediska stejné. V případě, že výkony podniku nejsou homogenní, ale liší se pouze 

v určitém měřitelném parametru, je možné použit tzv. kalkulaci dělením s ekvivalentními 

čísly. [5] str. 62 

Metoda se zapojuje do nákladové alokace informaci o konkrétní měřitelné veličině, kterou 

jsou náklady výkonu jako celku ovlivněné. Metoda se využívá u hromadné výroby 

technologických podobných výrobků, lišících se právě jedním koncertním měřitelným 

parametrem, jako je např. velikost, hmotnost, jakost nebo spotřeba elektrické energie.  

1.2.4.3 Kalkulace sdružených výkonů 

O sdružených výkonech hovoříme v takových situacích, kdy výroba jednoho výrobku 

nemůže být z technologického hlediska oddělená od výroby dalších výrobku a jejichž 

výroba ani nemusí být žádoucí. Jde zejména o odvětví, jako je zpracování ropy, chemikálií 

nebo zemědělská výroba. V zásadě rozlišujeme dvě varianty kalkulací ve sdružené výrobě: 

 rozčítací kalkulace 

 odčítací kalkulace 

V případě, že mají všechny výrobky, které takto vzniknou, stejnou prodejní hodnotu, 

považujeme všechny tyto výrobky za hlavní a v takových situacích uplatňujeme tzv.  

rozčítací metodu kalkulace. V případě, že některé z výrobků mají nižší prodejní hodnotu 

nebo nejsou z hlediska rozhodování významné, označujeme tyto výrobky jako vedlejší a 

využíváme tzv. odčítací metodu kalkulace. Sdružené výrobky jsou charakteristické tím, že 

až do určitého bodu, tzv. bodu rozdělení jsou součástí jednoho výrobního procesu, a zdroje, 

které jsou v rámci tohoto procesu spotřebovány, nelze před dosažením bodu rozdělení 

s jednotlivými výslednými produkty identifikovat. [5] str. 64 
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2 Současné metody plánování variabilních nákladů 

2.1 Rozpočtování 

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

formulované podnikovými politikami, a to do podoby kvantifikovatelných výstupů. 

Základní páteří celého systému je rozpočet nákladů a výnosů (budget), který se nejčastěji 

definuje za jednotlivé analytické účty nákladů a výnosů v rámci rozpočtových středisek. [9] 

str. 107 

Stejně jako jiné manažerské a ekonomické nástroje doznala i oblast rozpočetnictví 

(budgeting) v uplynulých letech významných změn. Tvorba, sestavování a vyhodnocování 

rozpočtů patři dodnes k základním předmětům činnosti pracovníků ekonomických útvaru. 

Rozpočetnictví je v současné podnikové praxi přikládána často velmi vysoká důležitost, 

zejména z hlediska jeho schopnosti plánovat a kontrolovat vývoj ekonomických ukazatelů 

podniku a provádět odpovědnostní kontrolu řídících pracovníků na všech úrovních řízení. 

Tato funkce rozpočtu bývá často vnímána jako důležitější součástí manažerské práce než 

prozkoumávání efektivností výkonů, prováděné např. pomocí nákladových kalkulací. 

Zjednodušeně můžeme říct, že rozpočty jsou vlastně plány převedené na peněžní jednotky. 

[5] str. 199 

 Rozpočetnictví je orientováno primárně na budoucnost. Ve své podstatě plní tři základní 

funkce: 

 Stanovuje v peněžních jednotkách plánované hodnoty budoucích nákladů a výnosů 

za jednotlivé organizační jednotky i za podnik jako celek. Rozlišujeme podnikové a 

vnitropodnikové rozpočty. 

 Plní kontrolní funkci tím, že vytváří předpoklady pro běžnou kontrolu hospodaření 

středisek, neboť údaje rozpočetnictví se porovnávají s údaji vnitropodnikového 

účetnictví. S kontrolní funkcí je spojena také funkce odpovědnostní. 

 Poskytuje informace pro tvorbu předběžných kalkulací tím, že poskytuje informace 

o plánovaných režijních nákladech a jejích poměru k přímým nákladům, 

představujících rozvrhové základny používané v tradičních přirážkové kalkulaci. 
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2.1.1 Metodika sestavení rozpočtu 

Tradiční způsob tvorby rozpočtů se vyznačuje značnou časovou náročností. Tvorba 

rozpočtů je obecně považována za notorický rituál, probíhající zpravidla 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 priorit sestaví jednotlivé útvary své návrhy pro tvorbu rozpočtů, 

které jsou konzultované s vedením podniku. V říjnu nebo v listopadu jsou na úrovní útvarů 

sestaveny detailní základní rozpočty, které jsou vedením přezkoumány a vráceny 

k případnému zpřesnění.  

Rozpočtovací proces se ovšem neskládá jen ze samotné tvorby rozpočtů. V tradičním pojetí 

v sobě zahrnuje čtyři fáze: 

1. Příprava rozpočtů – obsahuje úkony spojené se sběrem dat a informací potřebných 

pro tvorbu rozpočtů. 

2. Sestavení rozpočtů – sestává ze samotného vytvoření jednotlivých základních 

rozpočtů. 

3. Kontrola plnění rozpočtů 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 – odstraňuji se negativní dopady těchto odchylek, případně 

se přijímají opatření, které mají sloužit k eliminaci jejích budoucích vzniku. [5] str. 

200-201 
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Obr. 7: Průběh rozpočtovacího procesu[5]str. 201 

 

2.1.2 Sestavení rozpočtu variabilních nákladů 

Výchozím podkladem pro zpracování tohoto rozpočtu mohou být rozpočty režie 

odpovědnostních středisek. Na jejich základě vzniká nejprve podnikový rozpočet 

variabilních a fixních nákladů. Tyto rozpočty se pak v další fázi upravují na rozpočty 

výdajů. Přitom je třeba vzít v úvahu zejména: [10] str. 45 

- rozpočtované utopené náklady, vznikající v důsledku předchozích investičních 

rozhodnutí, které se tedy v relevantním rozpětí neprojevují jako výdaje 

- časové rozdíly mezi vznikem nákladů a výdajů např. u nepravidelně vznikajících 

položek nebo u položek, charakteristických delším časovým intervalem jejich 

úhrady  

Rozpočet variabilních nákladů může rovněž vycházet z dosažené účetní skutečnosti 

opravené o koeficient vlivu objemu výroby, o vliv měrných spotřeb (koeficient zpevnění 

nebo změkčení THN) u variabilních jednicových nákladů a o průměrný koeficient nárůstu 

(snížení) cen variabilních vstupů. 
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koefov – koeficient objemu výroby 

U jednicových nákladů mohou být náklady nejprve před převedením do rozpočtu 

vypočteny v kalkulacích. Nebo mohou být upřesněný plánovou kalkulací po vypočtení 

rozpočtů.  

2.1.3 Tvorba měsíčních rozpočtů variabilních nákladů 

Měsíční rozpočty se sestavují buď přímo, pokud jsou známy měsíční hodnoty, nebo se 

vychází z ročního plánu, kdy lze rovněž využít rozlišení nákladů a výnosů na variabilní a 

fixní. 

V případě variabilních nákladů a výnosů, lze roční plán rozdělit na jednotlivé měsíce 

v závislosti na objemech výkonů v těchto měsících. [9] str. 109 
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3 Využití plánových kalkulací při plánování variabilních 

nákladů 

Zpracování plánových kalkulaci má zásadně význam pro výkony, které se budou opakovat 

v průběhu delšího časového intervalu. Sestavují se v návaznosti na podrobnou konstrukční 

a technologickou přípravu výroby určitých výrobků, jejíž součásti je především stanovení 

plánovaných spotřebních a výkonových norem. Tyto normy vychází z existujícího 

konstrukčního řešení výrobku, navržené technologie a organizace výroby.  

Při výpočtu plánových kalkulací se postupuje ve dvou krocích, prvním krokem je výpočet 

kalkulačních položek jednicových nákladů variabilních, druhým je výpočet kalkulačních 

položek variabilních režijních nákladů. [9] str. 117 

3.1 Výpočet jednicových nákladů 

Z pohledu výpočtů kalkulaci jsou jednicovými náklady ty, u kterých je známa měrná 

spotřeba v naturálních jednotkách na jednotku kalkulační jednice. Plánované měrné 

spotřeby jednicového materiálu jsou ve výrobních podnicích uvedeny v kusovnicích nebo 

v recepturách, záleží na typu výrobků. [9] str. 118 

V plánových kalkulacích je třeba znát pro výpočet kalkulačních položek vedle měrných 

spotřeb i plánované ceny za jednotku měrné spotřeby.. 

Jednicový náklad (rozčet, jednotkový náklad) na jednotku kalkulační jednice se vypočte 

součinem měrné spotřeby a ceny. 

3.1.1 Výpočet nákladů na jednotku výroby 

NJVCE L= ∑NJV1 + NJV2 +…+ NJVn 

Kdy 

NJV1 = (THN1/1000) x CENA1 až NJV n = (THNn/1000) x CENAn 

NJV CEL – Celkový náklad na jednotku výroby za kalkulační jednici 

NJV 1-n –Náklad na jednotku výroby pro určitou kalkulační položku 

THN – měrná spotřeba 
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Pro výpočet jednicových nákladů na jednotku výroby (kalkulační jednice) je třeba znát 

měrné spotřeby jednicových vstupů (z kusovníků, z receptur) a ceny těchto vstupů 

(materiálu). 

Dosazením plánovaných objemů výrob v detailu za jednotlivé výrobky (kalkulační jednice) 

za určité období (měsíc, rok), a jeho vynásobením jednicovým nákladem na jednotku 

výroby se vypočtou celkové jednicové náklady za jednotlivé výrobky a jejich součtem pak 

celkové jednicové náklady za dané období. (obr. 8).  

Obr. 8: Příklad výpočtu kalkulace jednicových nákladů 

 

3.2 Výpočet variabilních režijních nákladů 

Variabilní režijní náklady jsou takové, u kterých není známa jejich spotřeba za kalkulační 

jednici (výrobek), ale je za více kalkulačních jednic např. za produktovou skupinu nebo 

nejčastěji za celé středisko. 

Obr. 9: Příklad výpočtu režijních variabilních nákladu na jednotku celkové výroby 

 

THN – měrná spotřeba (v rámci kalkulační položky) na tunu výroby - počítají ji 

technologové na základě skutečností, do které byly započítané koeficienty vlivů 
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Tyto plánované střediskové režijní variabilní náklady v rámci jednotlivých druhů 

kalkulačních položek se pak na jednotku kalkulační jednice musí rozvrhnout (obr. 10). 

Obr. 10: Rozvržení celkových nákladu za spotřebu el. energie za středisko[9]str.121 
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4 Možnosti vyhodnocování variabilních nákladů ve 

výrobních podnicích 

Při vyhodnocování variabilních nákladů vzniká problém vypočítat jednotlivé druhy vlivu 

(odchylek) mezi plány jednotlivých variabilních nákladů uvedených v měsíčním rozpočtu 

(tzv. hlavním plánem) a dosaženou skutečností. V zásadě existují čtyři druhy vlivů v rámci 

variabilních nákladů: 

1) Vliv objemu výroby 

2) Vliv skladby výroby (u jednicových nákladů) 

3) Vliv měrné spotřeby 

4) Vliv ceny 

Jednou z možností jak tyto vlivy vypočítat je použití tzv. přepočteného plánu variabilních 

nákladů (flexibilní, pružný rozpočet). Pomoci přepočteného plánu se nejprve provede 

přepočet plánované měrné spotřeby a plánované ceny na skutečný objem a skutečnou 

skladbu výroby, rozdíl mezi tímto přepočteným plánem a původním měsíčním rozpočtem je 

dán vlivem objemu výroby a případně vlivem skladby výroby u jednicových nákladů. 

Rozdíl mezi přepočteným plánem a skutečností je pak dán vlivem měrné spotřeby a ceny. 

Potřeba přepočteného plánu je ve výrobních podnicích důležitá už pro samotné hodnocení 

plnění plánovaných měrných spotřeb (THN), pro které je nutné provést jejich přepočet na 

skutečný objem a skutečnou skladbu výroby. 

V praxi by se měl přepočtený plán v porovnání se skutečností brát jako hodnoticí kritérium 

například pro spotřebu vsázky, energií a jiných variabilních spotřeb, které mají definované 

měrné spotřeby na jednotku výroby. Je to proto, aby se vzájemně odlišili vliv objemu 

výroby a a vliv sklady výroby od vlivu plnění měrných spotřeb a vlivu cen a tím mohli být 

přesněji motivování a hodnocení pracovníci, kteří odpovídají jen za některé z těchto vlivů. 

4.1 Porovnání hlavního a přepočteného plánu variabilních nákladů 

Rozdíl mezi hlavním (definovaném předem v rozpočtu na dané období) plánem a 

přepočteným plánem variabilních nákladů, je dán vlivem objemu výroby a vlivem skladby 

výroby na jejich výši. Většinou se nejprve vypočte vliv objemu výroby a vliv skladby 

výroby se pak vypočítá jako zbývající hodnota do celkového rozdílu. 
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Vliv rozdílu mezi HP a PP variabilních nákladu z pohledu HV  

                     

ΔVC(HP-PP) - Celkový vliv variabilních nákladů v Kč 

VCHP - Celková výše variabilních nákladů definovaná v hlavním plánu v Kč  

VCPP - Celková výše variabilních nákladů vypočtená v přepočteném plánu v Kč  

Vliv objemu výroby na variabilní náklady 

                          

ΔVCQ – Vliv objemu výroby na variabilní náklady v Kč 

QSK – Celkový skutečný objem výroby – za všechny výrobky 

QPL – Celkový plánovaný objem výroby – za všechny výrobky 

VCHP – Celková výše variabilních nákladů definovaná v HP v Kč 

Vliv skladby výroby na variabilní náklady 

                     

ΔVCS – Vliv skladby výroby na variabilní náklady v Kč 

ΔVC(HP-PP) – Celkový vliv variabilních nákladů v Kč 

ΔVCQ – Vliv objemu výroby na variabilní náklady v Kč 

HP - hlavní plán 

PP - přepočtený plán 

HV - hospodářský výsledek 

4.2 Porovnání přepočteného plánu a skutečností variabilních 

nákladů 

4.2.1 Rozdíl mezi přepočteným plánem a skutečnosti jednicových 

nákladů 

Rozdíl mezi přepočteným plánem a skutečností jednicových nákladů je dán vlivem měrné 

spotřeby a vlivem ceny na jejich výši. Jednodušší je nejprve vypočítat vliv cen a vliv měrné 

spotřeby se pak vypočte jako zbývající hodnota do celkového rozdílu. 
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Celkový vliv rozdílu mezi PP a SK jednicových nákladů na HV  

                     

ΔJN(PP-SK) – Celkový vliv jednicových nákladů v Kč 

JNPP – Celková výše jednicových v přepočteném plánu v Kč  

JNSK – Celková skutečná výše jednicových nákladů v Kč 

Vliv cen na jednicové náklady 

                                    

ΔJNCENA – Vliv ceny na jednicové náklady v Kč 

JNCENA PP – Plánovaná cena JN uvedená v PP, která = ceně v HP (např. v Kč/tunu) 

JNCENA SK – Skutečná cena jednicových nákladů 

JNQSK – Skutečné spotřebované množství JN 

Vliv měrné spotřeby na jednicové náklady 

                         

ΔJNMS – Vliv měrné spotřeby na jednicové náklady v Kč  

ΔJN(PP-SK) – Celkový vliv jednicových nákladů v Kč 

ΔJNCENA – Vliv ceny na jednicové náklady v Kč 

4.2.2 Rozdíl mezi přepočteným plánem a skutečnosti var. režijních 

nákladů 

Vlivem rozdílné plánované a skutečné měrné výše těchto nákladů, tj. nákladů 

v Kč/jednotku kalkulační jednice je dán rozdíl mezi přepočteným plánem a skutečností 

variabilních režijních nákladů. Není známa měrná spotřeba na jednotku kalkulační jednice, 

proto nelze rozlišit vliv měrných spotřeb a vliv cen od celkového vlivu. 

Celkový vliv rozdílu mezi PP a SK variabilních režijních nákladů 

                        

ΔVOC(PP-SK) – Celkový vliv jednicových nákladů v Kč 

VOCPP – Celková výše variabilních režijních nákladů v přepočteném plánu v Kč  

VOCSK – Celková skutečná výše variabilních režijních nákladů v Kč 
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4.3 Využití přepočteného plánu ve výrobním podniku 

Význam využití přepočteného plánu ve výrobním podniku není jen ve sledování důležitých 

ekonomických ukazatelů, ale i ve vyhodnocování technických a technologických ukazatelů, 

které vychází z měrných spotřeb na jednotku výroby a mají tudíž variabilní charakter. 

Předem stanové plán těchto ukazatelů je třeba vždy přepočítat na skutečný objem a 

skutečnou skladbu výroby v rámci tzv. přepočteného plánu. Tento přepočet je nutný, aby se 

vzájemně odlišily vliv objemu výroby, vliv skladby výroby, vliv měrných spotřeb a vliv 

cen na výsledek hospodaření. 

Příklad: 

Příprava výroby vytvoří plán na základě výhledu skladby výroby z obchodního úseku. 

Skutečnost je nakonec odlišná než plán a změna ovlivní skutečné měrné spotřeby a celkový 

objem výroby oproti plánu. Po přepočtu na skutečný objem a skutečnou skladbu výroby 

můžeme teprve objektivně vyhodnotit plnění plánu měrných spotřeb a objemu výroby. 
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Závěr 

Cíle této práce jsou definování a zhodnocení současných metod plánování variabilních 

nákladů. Využití plánových kalkulací při plánování variabilních nákladů a možnosti 

vyhodnocování variabilních nákladů ve výrobních podnicích. 

V první kapitole je v rámci odborné literatury řešena v teoretické úrovni charakteristika 

nákladů, charakteristika nákladů zahrnující vymezení pojmů tykající se nákladů, jejich 

členění a teoretické vymezení kalkulací zahrnující pojmy kalkulací, typy kalkulací, druhy 

kalkulačních vzorců a metody vypočtu kalkulací. 

V druhé kapitole jsou řešené současné metody plánování variabilních nákladu pomocí 

rozpočtování (budgeting), jejich základní funkce, typy a metody sestavování rozpočtů 

v průběhu rozpočtovacího procesů 

Následující kapitola je věnování využití plánových kalkulací pro plánování jednicových a 

variabilních režijních nákladů. Je zde rozebrán význam jejích zpracování. Postupy při 

výpočtu nákladů na jednotku výroby a postupy výpočtů kalkulací jednicových a 

variabilních režijních nákladů a jejích rozvržení za středisko. 

V poslední kapitole jsem řešil možností vyhodnocování variabilních nákladů ve výrobních 

podnicích. Je zde řešen problém výpočtů jednotlivých druhu vlivu (odchylek) mezi plánem 

a skutečností. Jako jednu z možností výpočtu jednotlivých vlivu jsem řešil použití tzv. 

přepočteného plánů. Přepočtený plán umožňuje, po provedení přepočtu na skutečný objem 

a skladbu výroby hodnocení plnění plánu měrných spotřeb oproti skutečnosti výroby ve 

výrobních podnicích. Srovnáním rozdílů mezi hlavním plánem a přepočteným plánem 

variabilních nákladů se vypočte vliv objemu výroby a vliv skladby výroby. Vliv měrné 

spotřeby a vliv ceny se získá rozdílem mezi přepočteným plánem a skutečností jednicových 

variabilních nákladů. Poslední možností přepočteného plánu, řešenou v rámci bakalářské 

práce, je srovnání přepočteného plánu a skutečností variabilních režijních nákladů, kterých 

se netýká vliv skladby výroby. 

Přepočtený plán je významnou metodou umožňující podnikovému controllingu plánování a 

vyhodnocování variabilních nákladů ve výrobním podniku. 
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