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Příloha 1: Ilustrace – Typový účtový rozvrh pro účelově členěné náklady 

 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 8 – NÁKLADY (ÚČELOVÉ ČLENĚNÍ) 

 

80 – Náklady na prodané výkony 

801 – Prodané výrobky 

802 – Prodané služby 

804 – Prodané zboží 

 

81 – Prodejní režie 

811 – Balné 

812 – Osobní náklady 

813 – Odpisy 

814 – Nájemné 

815 – Cestovné 

816 – Telekomunikační náklady 

817 – Náklady na pojištění 

818 – Náklady na osvětlení a vytápění 

819 – Ostatní prodejní náklady 

 

82 – Správní režie 

821 – Materiálové náklady 

822 – Osobní náklady 

823 – Odpisy 

824 – Nájemné 

825 – Cestovné 

826 – Telekomunikační náklady 

827 – Náklady na pojištění 

828 – Náklady na osvětlení a vytápění 

829 – Ostatní správní náklady 

 

83 – Jiné režijní náklady 

831 – Režijní náklady na logistiku 

832 – Režijní náklady na zásobování 

833 – Režijní náklady na dopravu 

834 – Režijní náklady na opravy a údržbu 

835 – Režijní náklady na informační technologie 

836 – Režijní náklady na úklid 

837 – Ostatní režijní náklady 
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84 – Jiné provozní náklady 

841 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

842 – Prodaný materiál 

843 – Dary 

844 – Pokuty, penále a úroky z prodlení 

845 – Tvorba zúčtování rezerv 

846 – Odpis pohledávky 

847 – Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní oblasti 

848 – Ostatní provozní náklady 

849 – Manka a škody v provozní oblasti 

 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 9 – VÝNOSY (ÚČELOVÉ ČLENĚNÍ) 

 

90 – Tržby za vlastní výkony a zboží 

901 – Tržby za vlastní výrobky 

902 – Tržby z prodeje služeb 

904 – Tržby za zboží 

 

94 – Jiné provozní výnosy 

941 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

942 – Tržby z prodeje materiálu 

944 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

946 – Výnosy z odepsaných pohledávek 

948 – Ostatní provozní výnosy 

 

Zdroj: http://www.albatrosmedia.cz/?p=actions&action=download/file&value=files&id=29826> 
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Příloha 2: Výkaz odchylek nákladového střediska 

 

 
Střediskové 

náklady  
(skutečnost) 

Interní výnosy 

(rozpočet) 

Odchylky 

(úspora nebo 

překročení) 

Jednicový materiál    

Jednicové mzdy    

Variabilní režie    

Fixní režie    

Celkem    

 

Zdroj: (Fibírová, 2011) – vlastní zpracování 
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Příloha 3: Základní struktura výsledovky ziskového střediska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Fibírová, 2011) – vlastní zpracování 

 

Výnosy z prodeje externím zákazníkům 

Interní výnosy z předaných výkonů 

Celkové výnosy střediska 

Variabilní náklady výkonů 

Marže (příspěvek na úhradu) 

Ovlivnitelné fixní náklady střediska 

Ovlivnitelný výsledek střediska (manažerský) 

Neovlivnitelné fixní náklady střediska 

Výsledek hospodaření střediska 

Alokované náklady na vrcholovou správu a řízení 

Výsledek pro alokaci nákladů na správu a řízení 
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Příloha 4: Shrnutí typů a charakteristik odpovědnostních středisek 

 

Typ 

odpovědnostní

ho střediska 

Orientace 

ekonomického 

řízení 

Hodnotové 

kritérium 

Stanovení 

úkolu 

Vnitropodni-

ková cena 

Věcné 

předpoklady 

využití 

„Nižší typ“ 

nákladového 

střediska 

Úspornost 
(hospodárnost) 

Absolutní úspora 
(překročení 

nákladů) 

Pevný 

(nepřepočtený) 
nebo variantně 

přepočtený 

rozpočet nákladů 

Na úrovni 

jednicových 
nebo variabilních 

nákladů 

Vymezení 
ovlivnitelných 

nákladů 

„Vyšší typ“ 

nákladového 

střediska 

Hospodárnost 
(úspornost i 

výtěžnost) 

Úspora 
(překročení) 

nákladů včetně 

relativní úspory 

Lineárně 
přepočtený 

rozpočet nákladů 

Na úrovni 
plných 

střediskových 

nákladů 

Pravomoc 
rozhodovat 

o objemu výkonů 

střediska 

Výdajové 

středisko 

Primárně věcné 

nástroje řízení 

Dodržení 

(překročení) 

limitu výdajů 

Limit výdajů  
Pravomoc 

ovlivňovat výdaje 

Výnosové 

středisko 

Maximalizace 

tržeb, respektive 
kalkulované 

marže 

Objem tržeb, 
marže z prodeje 

Žádoucí výše 

tržeb nebo marže 
z prodeje 

 

Vymezení 
ovlivnitelných 

výnosů 

 
Pravomoc 

vstupovat do 

vztahu se 

zákazníky 

Ziskové 

středisko 
Účinnost 

Zisk před úroky 
a daněmi (EBIT) 

Žádoucí 
(rozpočtovaná) 

úroveň zisku 

Tržní cena, 

případně plné 

střediskové 
náklady 

s připočtením 

ziskové přirážky 

Pravomoc 

vstupovat do 
vztahu se 

zákazníky 

Rentabilní 

středisko 

Účinnost 

Řízení pracovního 

kapitálu 

Rentabilita 

pracovního 

kapitálu 

Minimální 

žádoucí 
(rozpočtovaná) 

úroveň 

rentability 

pracovního 
kapitálu 

Tržní cena, 

případně plné 
střediskové 

náklady 

s připočtením 

ziskové přirážky 

Pravomoc 

ovlivňovat výši 

zásob 

 
Pravomoc 

vyjednávat dodací 

a platební 

podmínky 
s dodavateli 

a odběrateli 

Investiční 

středisko 

Efektivnost 

kapitálu vázaného 

činností střediska 

Rentabilita 

vázaného 

kapitálu (ROCE) 

 
Ekonomický 

zisk (zisk 

snížený 

o náklady 
vázaného 

kapitálu) 

Minimální 
žádoucí 

(rozpočtovaná) 

úroveň 
rentability 

vázaného 

kapitálu 

 
Kladná výše 

ekonomického 

zisku 

Tržní cena 

Pravomoc 
rozhodovat o výši 

a způsobu využití 

investic 

 

Zdroj: (Fibírová, 2011) – vlastní zpracování



 

- 1 - 

 

Příloha 5: Srovnání kusové, sériové a hromadné výroby 

 

Ukazatel Kusová výroba Sériová výroba Hromadná výroba 

Množství výrobků 

jednoho typu za rok 
Desítky Sta až tisíce Desetitisíce 

Počet druhů výrobků Stovky Desítky Kusy 

Počet typů výrobků Desítky 3 – 10 1 – 3 

Opakování výroby 

výrobku téhož typu 

Nepravidelné, případně 

žádné 
Pravidelné (např. měsíční) Nepřetržitá výroba 

Kvalifikace dělníků Multikvalifikovanost Dobrá Nízká, jen zaučení 

Průběžná doba výroby Měsíc – rok Týden – měsíc Den – týden 

Specializace pracovišť Malá Částečná Úplná 

Možnost změny 

výrobního programu 
Snadná Obtížná Velmi obtížná 

Plánování a řízení Náročné Středně obtížné Snadné 

Využití výrobního 

zařízení 
Nízké Dobré Vysoké 

Náklady na jednici Vysoké Poměrně nízké Nízké 

Výrobní zásoby Relativně vysoké Malé Minimální 

Materiálové toky Dlouhé Krátké Minimální 

 

Zdroj: http://www.janska.estranky.cz/clanky/ekonomika/vyrobni-proces.html 


