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ABSTRAKT 

Téma bakalářské práce je náklady ve výrobním podniku. Práce je rozdělená do 3 kapitol. 

V první části práce jsou specifikovány a klasifikovány náklady podniku a také účetní a 

manažerské pojetí nákladů. Cílem druhé části práce je definování metodiky plánování a 

vyhodnocování nákladů ve výrobním podniku. Třetí část práce se zabývá posouzení možností 

výpočtu bodu zvratu v době plného nevyužívání výrobních kapacit. 
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ABSTRACT 

The theme of this work is cost in a production enterprise. The work is divided into three 

chapters. In the first part are specified and classified are specified and classified the cost of 

enterprise as well as cost accounting and cost management approach. The second part is to 

define a methodology for planning and evaluation costs in the production enterprise. The third 

part deals with the assessment of the possibility of calculating the break even at the time of 

the full-utilization of production capacities. 
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Úvod 

V každém podniku, jak ve veřejné i soukromém sektoru hrají významnou úlohu 

náklady. Náklady představují spotřebování ekonomických zdrojů, které jsou spojeny 

s budoucím či souběžným výdajem peněz. Náklady nám slouží k vyhodnocování hospodaření 

ve výrobním podniku. Z tohoto vyhodnocení a současně i z výnosů podniku je možné určit, 

zda bylo dosaženo zisku či ztráty. Neméně důležitá činnost spojená s náklady je také 

plánování nákladů, jak nejúčinněji a nejefektivněji definovat cíl, pomocí kterého dosáhneme 

požadovaných výsledků. 

Má práce obsahuje celkem 3 cíle. Prvním cílem práce je specifikace a klasifikace 

nákladu podniku. Další cíl práce se zabývá definováním metodiky plánování a vyhodnocování 

nákladu ve výrobním podniku. A třetí cíl se zaměřuje na posouzení možností výpočtu bodu 

zvratu v době plného nevyužívání výrobních kapacit. 

Obsahem mé práce jsou tři základní kapitoly. V první kapitole bude uvedena 

specifikace a klasifikace nákladů, a také účetní a manažerské pojetí nákladů.  

Druhá kapitola s názvem definování metodiky plánování a vyhodnocování nákladů ve 

výrobním podniku obsahuje tři podkapitoly. Tyto body se zabývají metodikou plánování 

nákladů, tedy jakým způsobem se mohou náklady plánovat. U plánování nákladů je důležité 

sestavit plán marketingu, prodeje a výroby. Dále zde je uvedeno, jak probíhá plánování 

jednicových a režijních nákladů. Zde jsou zahrnuty globální a podrobné metody, které se 

používají v běžné praxi. Vyhodnocování nákladů, zahrnuje, jakým způsobem dochází 

k systému výpočtu přepočteného plánu variabilních nákladů, jaké existují odchylky, vlivy 

vyhodnocování nákladů, a jakým způsobem porovnáváme původní a přepočtený plán. 

Poslední kapitolou této práce je posouzení možnosti výpočtu bodu zvratu v době 

plného nevyužívání výrobních kapacit.  Tato kapitola se zabývá jak bodem zvratu obecně, tak 

i jeho výpočtem. Následně zde je posouzena analýza bodu zvratu a analýza bodu zvratu 

pomocí peněžních toků, která mi slouží k posouzení možnosti výpočtu bodu zvratu v době 

plného nevyužívání výrobních kapacit.  
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1 Specifikace a klasifikace nákladů podniku 

Náklady představují ceny vstupů do ekonomické činnosti a na jejich výši do značné 

míry závisí, zda bude podnikání úspěšné. Minimalizováním nákladů se manažeři podniku 

snaží, aby výrobní proces probíhal co nejhospodárněji. K tomu slouží výrobní kalkulace, které 

plánují a sledují jednotlivé položky nákladů. [1] (s. 21) 

1.1 Definice nákladů 

Definic nákladů existuje nespočet, proto je zde uvedeno více možností definicí 

nákladů, které definovali ekonomové. 

Definic existuje celá řada: 

• „Náklad je účelné vynaložení (spotřeba) finančních prostředků výrobního podniku. 

• Náklady podniku jsou peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání výnosů. 

[2] (s. 534) 

• Náklad představuje cenu vstupů do procesů probíhajících v podniku. [1] (s. 20) 

• Náklady představují v penězích vyjádřenou spotřebu zhmotnělé a živé práce na výrobu 

a realizaci produkce. [3] (s. 37) 

• Ekonomická teorie definuje náklady podniku jako peněžně oceněnou spotřebu 

výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových 

výnosů. [4](s. 35) 

• Účetní pojetí nákladů tuto obecnou definici zhruba odráží. Účetními náklady je 

spotřeba hodnot (snížení hodnot) v daném období zachycené ve finančním účetnictví.“ 

[5](s. 16) 

Náklady se odlišují od peněžních výdajů, které souvisí s úbytkem peněžních fondů 

podniku (stavu v pokladně, peněz na účtech v bance). Např. nákup automobilu je peněžním 

výdajem, ale ne nákladem, pojetím nákladu jsou až odpisy, kterými cenu automobilu 

převádíme do nákladů. Odpisy však nejsou peněžním výdajem, tím byl nákup automobilu. 

Předem placený úvěr je nákladem budoucích období, i když byl zaplacen v jednom měsíci (v 

něm byl výdajem). Také tvorba rezerv na nemocenské dovolené zaměstnanců jsou nákladem 

všech měsíců, ale výdajem se stávají až v měsíci, kdy jsou vypláceny zaměstnancům na 

nemocenskou dovolenou. [5](s. 20)   
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1.2 Pojetí nákladů 

Existuje dvojí pojetí nákladů, které se klasifikuje na finančně účetní náklady a 

manažerské náklady. 

Ve dvacátých letech 20. století se začalo toto členění systematicky využívat, jeho 

aplikace se často považuje za přechod z klasicky orientovaného nákladového účetnictví 

v účetnictví manažerské, jelikož právě toto účetnictví se začalo zajímat také o informace o 

alternativách budoucího vývoje (,,Jak se změní výše nákladů, výnosů a zisku, pokud zvýšíme 

objem výroby konkrétního výrobku o 10 procent?“). [6] (s. 67) 

1.2.1 Náklady v rámci finančního účetnictví 

Podle Synka chápeme náklady v peněžitém vyjádření jako snížení našeho kapitálu za 

určité období. Náklady evidujeme v účetních knihách, jako např. výkaz zisku a ztrát. Tyto 

výkazy nám slouží ke zhodnocení hospodaření podniku za určité období. Z tohoto zhodnocení 

hospodaření zjistíme buď to zisk či ztrátu. [5] (s. 84) 

Popesko definuje náklady v rámci finančního účetnictví, jako úbytek ekonomického 

prospěchu, tedy jako úbytek aktiv, nebo zvýšení dluhů, což vede ke snížení našeho kapitálu. 

Ve finančním účetnictví se tyto náklady vyjadřují v účetních cenách, tedy  cenách, za které 

byla spotřebovaná aktiva pořízena. [7] (s. 32) 

Existují čtyři druhy účetních nákladů: 

• Účetní náklady nesouvisející s výrobou- jsou to náklady, které nezasahují do 

výrobní činnosti podniku (např. dary nadacím). 

• Účetní náklady související s výrobou – tyto náklady úzce souvisí s procesem 

výroby v podniku 

• Mimořádné účetní náklady – tyto náklady vznikají při mimořádných situacích a 

nevztahují se k vlastním nákladům (např. škody způsobené tornádem). 

• Účetní náklady závislé na ocenění – jejich výše není rovna nákladům v kalkulaci 

(např. odpisy, které jsou ve výkazu zisku a ztrát spojené s odhadovanými náklady). 

[8] (s. 677) 
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1.2.2 Manažerské pojetí nákladů 

Náklady hrají významnou úlohu v ekonomice, zejména v podnikové ekonomice. 

Důležitá rozhodnuti, které manažeři v podnicích udělají, vychází z komparování nákladů s 

výnosy. Můžeme srovnávat výnosy z prodeje výrobku a s ním spojené náklady na zavedení 

tohoto výrobku na trh. Obecné náklady evidujeme v účetních knihách a výkazech, ty jsou ale 

nedostačující pro manažerské rozhodování. Z tohoto důvodu vzniklo manažerské pojetí 

nákladů. 

Na rozdíl od běžného (účetního) pojetí nákladů vychází z toho, že: 

• Pracují s ekonomickými (skutečnými, relativními) náklady, které na rozdíl od účetních 

nákladů zahrnují i tzv. oportunitní (alternativní) náklady. Oportunitní (alternativní) 

náklady jsou peníze, které jsou ztracené, když práce nebo kapitál nejsou používány na 

nejlepší chtěnou alternativu. [5] (s. 85) 

 

• Existuje krátkodobý a dlouhodobý pohled na náklady, které jsou rozlišovány. 

V krátkodobém pohledu jsou některé výrobní vstupy podniku neměnné, tzv. fixní 

(např. počet strojů a automobilů). Ostatní jsou proměnné, tzv. variabilní a mění se 

s objemem práce. To vše se odráží v nákladech. Fixní činitele způsobují vznik fixních 

nákladů, proměnné činitele vznik variabilních nákladů. Na rozdíl v dlouhodobém 

pohledu neexistují žádné fixní náklady, jelikož jsou veškeré výrobní činitele variabilní 

(manažeři rozhodují o velikosti a počtu strojů a automobilů). [5] (s. 85) 
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1.3 Klasifikace nákladů 

Klasifikace nákladů se zabývá detailnějším členěním nákladů, tedy podle jakých 

kritérií jsou členěny. První členění je z hlediska objemu výroby, další podle místa vzniku, 

podle druhu, z pohledu kalkulačního členění nákladů, klasifikace jednicových a režijních 

nákladů a poslední je účelové členění. 

 

Členění nákladů: 

• Členění nákladů podle jejich vztahu k objemu výroby  

-  patří zde fixní a variabilní náklady ale také remanentní náklady, které jsou obdobou 

fixních a variabilních nákladů 

Fixní náklady  

Fixní náklady jsou označovány jako neměnné náklady, jelikož jejich výše není závislá 

na objemu výroby, v rámci určité výrobní kapacity. Tyto náklady se nejčastěji projevují jako 

dlouhodobě potřebná výrobní kapacita, která se pravidelně účastní výrobního procesu (např. 

stroje, budovy, dopravní prostředky). Podoba fixních nákladů nejčastěji se projevuje 

v odpisech hmotného a nehmotného majetku, leasingu, mzdách pracovníků, nákladů na 

provoz pracoviště. [9](s. 37) 

Rozlišujeme 2 druhy fixních nákladů a to z hlediska ovlivnitelnosti těchto nákladů: 

1. Utopené fixní náklady – vznikají na začátku výrobní či nevýrobní činnosti a jsou 

spjaty s investičním rozhodováním (např. výstavba výrobního prostoru) 

2. Vyhnutelné fixní náklady – nejsou spojeny s investičním programem (např. 

náklady na osvětlení a vytápění výrobního prostoru) [10] (s. 59) 

Členění z hlediska vztahu fixních nákladů k objemu výroby: 

• Absolutně fixní náklady - nemění svou výši při jakékoliv změně výroby 

a) Jednorázové absolutní fixní náklady – použité před zahájením vlastní činnosti 

(např. školení, patenty, licence) 

b) Průběžné absolutní fixní náklady – např. odpisy, pojištění 

• Fixní náklady měnící se skokem – tyto náklady se mění vždy při překročení 

určité hranice objemu výroby, například při změně výrobního postupu, nebo při 

zvětšování výrobní haly. [10] (s. 59) 
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Obrázek 1.1: Fixní náklady měnící se skokem. Zdroj: [11] (s. 40) 

 

Variabilní náklady  

Toto členění je zvláště důležité pro zhodnocení budoucích variant podnikání. Je 

součásti té části manažerského účetnictví, která se orientuje na informace pro rozhodování. 

Variabilní náklady jsou označovány také jako kolísavé náklady, jelikož jejich výše se 

při změně objemu výkonu mění. Nejdůležitější a v praxi nejsnáze kvantifikovatelnou část 

těchto nákladů tvoří náklady proporcionální. Přímo úměrně s úrovní aktivity se mění výše 

těchto nákladů. Zatímco celkové proporcionální variabilní náklady mají lineární charakter, tak 

jednotkové variabilní náklady jsou konstantního charakteru. [6] (s. 68) 

Celkové variabilní náklady mají lineární charakter, zatímco jednotkové variabilní 

náklady jsou konstantního charakteru, jak můžeme vidět na obr. 1.2 a 1.3. Příkladem 

proporcionálních nákladů může být např. spotřeba přímého materiálu nebo úkolová mzda 

zaměstnanců. [7] (s. 39) 
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Obrázek 1.2: Celkové variabilní (proporcionální) náklady. Zdroj: [7] (s. 40) 

 

 

Obrázek 1.3: Jednotkové variabilní (proporcionální) náklady. Zdroj: [7] (s. 40) 
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Remanentní náklady 

Remanentní náklady vyjadřují pokles objemu výroby v celkových nákladech, které 

neklesají po stejné křivce jako při růstu objemu výroby, ale mají sklon klesat pomaleji. Ke 

vzniku poklesu výroby dochází např. v důsledku poklesu prodeje. 

Příčiny nákladové remanence: 

a) Přímé 

• Patří zde příčiny právní povahy, kterými jsou např. existence výpovědních 

lhůt při ukončení pracovního poměru. 

• Zde patří politika podniku, kdy při omezování výroby je potřebné udržet si 

kvalifikované pracovníky. 

• Psychologické činitele – k těmto příčinám dochází při zanedbávání účinné 

kontroly nákladů a zásad režimu hospodárnosti, vyplývající z oslabení jeho 

působnosti v období prosperity podniku. [9] (s. 61) 

 

b) Nepřímé 

• Nepřímá příčina nákladové remanence vzniká neúčinnou finanční, účetní 

či technickou kontrolou a v důsledku toho vzniká nemožnost včas 

podniknout opatření proti zvyšování fixních nákladů. [9] (s. 61) 

Vznik remanence nákladů: 

• Snížením počtu zaměstnanců – dochází k propouštění zaměstnanců při 

omezování výroby, které vede k zvýšení nákladů na odstupné 

• Investováním – v důsledku snižování výroby nelze omezit již vybudované 

výrobní prostory, což zvyšuje náklady na udržování výrobní pohotovosti 

zařízení 

• Zdánlivou nákladovou remanenci – vzniká tehdy, kdy klesá objem výroby 

a zároveň dochází i k růstu cen výrobních činitelů (např. ceny surovin) [9] (s. 

61 -62) 
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• Podle místa vzniku rozdělujeme náklady na: 

a) Interní – vznikají v rámci vnitropodnikové spolupráce (měří se na výstupu) 

b) Externí – náklady vznikající mimo podnik (měří se na vstupu) 

 

• Podle druhů (tj. podle účetní evidence): 

a) Provozní náklady – jsou přímo spojeny s výrobním procesem 

b) Finanční náklady – zahrnují náklady související s finančními operacemi (např. 

úhrada úroku, náklady peněžního styku, kursové ztráty) 

c) Mimořádné náklady – patří zde náklady vznikající v souvislosti s operacemi 

neobvyklé povahy vzhledem k běžné činnosti podniku a náklady vzniklé 

mimořádných událostí nahodile se vyskytujících (manka a škody při inventuře, 

tvorba rezerv) 

Druhové členění nákladů ve finančním účetnictví je nejčastějším přístupem v členění 

nákladů. V rámci tohoto členění rozdělujeme náklady dle druhu spotřebovaného externího 

vstupu do podnikového transformačního procesu. Toto rozdělení nákladů se vztahuje 

k finančnímu pojetí nákladů. Dále se používá tato klasifikace i při tvorbě základních účetních 

výkazů, například při tvorbě výkazu zisku a ztrát. V podstatě existuje několik základních 

nákladových druhů. 

Patří mezi ně: 

• Spotřeba materiálů, externích služeb a energie 

• Osobní náklady (mzdy, sociální dávky, pojistné) 

• Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného investičního majetku 

• Spotřeba externích prací a služeb 

• Finanční náklady [7] (s. 34) 

Pro toto členění jsou charakteristické tři základní vlastnosti: 

• Prvotnost – vznikají předmětem zobrazení hned při jejich vstupu do podniku 

• Externost – vznikají spotřebou materiálu, subdodávek, prací, služeb od dodavatelů 

nebo zaměstnanců 

• Jednoduchost – tyto náklady nelze rozčlenit na jednodušší složky, z kterých jsou 

složeny [6] (s. 59) 
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Při sledování nákladů v podniku hraje významnou úlohu ekonomická oblast, neboli 

ekonomické zdroje, které vstupují do podniku, jako vstupy z okolního prostředí, od externích 

partnerů. Díky tomu se člení náklady na tzv. nákladové druhy. 

 

• Kalkulační členění nákladů 

a) Přímé náklady – náklady, jejichž spotřeba na kalkulační jednici je přímo a 

přesně zjistitelná 

b) Nepřímé náklady – náklady, jejichž spotřebu na kalkulační jednici nelze přímo 

a přesně zjistit [6] (s. 58 – 79) 

Kalkulační členění nákladů patří mezi komplikovanější členění nákladů vůbec. 

Komplikovanost je zejména v tom, že podnikatelský proces je složitým systémem řadově i 

souběžně řazených procesů s určitým počtem přímých, ale i nepřímých vazeb k určitému 

výkonu. 

• Jednicové a režijní náklady  

a) Jednicové náklady - rozumíme náklady spojené s  technologickým procesem, 

tedy přímo s jednotkou prováděného výkonu (například materiál, který vstupuje do 

výroby) 

b) Režijní náklady - zahrnují náklady na obsluhu a řízení i část technologických 

nákladů, které nesouvisí s jednotkou výkonu, ale s technologickým procesem jako 

s celkem. Nelze tyto náklady vztáhnout k určité konkrétní činnosti či výkonu 

(například výrobní režie, správní režie, odbytové náklady) [7] (s. 188) 
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• Účelové členění 

Účelové členění slouží k úspěšnému řízení nákladů, které se vztahuje k účelu jejich 

vynaložení k definování jednotlivých nákladových položek k podnikovým výkonům a jejich 

efektivnosti. K tomuto procesu se používá několik odlišných členění nákladů.  

Prvním z nich je členění nákladů na: 

• Náklady technologické – jsou vynaloženy na tvorbu výkonů, jsou vyvolané 

technologii dané činnosti a daného výkonu. Příkladem může být spotřeba 

základního materiálu, spotřeba energie a odpisy technologického zařízení, mzdy 

 

• Náklady na obsluhu a řízení – jsou potřebné k vytvoření, zajištění a udržení 

podmínek každodenního průběhu činnosti. Příkladem jsou náklady na provoz budov 

(osvětlení, topení, úklid), mzdy a materiálové náklady administrativních činností 

Náklady technologické se zaměřují na konkrétní výkony, zatímco náklady na obsluhu a 

řízení se starají o základní podmínky průběhu procesů, činností a útvarů. [12] (s. 124) 
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2 Definování metodiky plánování a vyhodnocování nákladů ve 

výrobním podniku 

Tato kapitola se zabývá plánováním nákladů v podniku, a jakým způsobem se tyto 

náklady vyhodnocují. 

2.1 Plánování nákladů 

Plánování nákladů je nedílnou součástí tvorby rozpočtu každého podniku. Pokud 

náklady nejsou známy, které nám vznikají při činnosti, není možné skutečně zjistit, zda bylo 

dosaženo zisku či ne. 

Při plánování nákladů podniku je nutné se zabývat všemi činnosti v podniku, které 

s ohledem na vzájemné vztahy nelze plánovat odděleně. 

Při tvorbě rozpočtu hraje významnou roli plánování nákladů. Základem plánování 

nákladů je především jejich snížení. Plánování nákladů se snaží především o aktivní snižování 

nákladů ve všech částech podniku.  

Účinné plánování nákladů je relevantním bodem sestavování rozpočtu. 

Plánování nákladů je součástí celého plánovacího systému výrobních podniků. Součástí 

tohoto systému jsou nejčastěji tyto plány: 

• Plán marketingu 

• Plán prodeje 

• Plán výroby 

• Plán nákupu (surovin, materiálu, energií, zboží, služeb) 

• Plán běžných oprav a údržby majetku 

• Plán investic 

• Plán odpisů 

• Plán lidských zdrojů (mzdových nákladů) 

• Finanční plán (rozpočet nákladů a výnosů, cash flow, rozvaha) [10] (s. 76) 

V dalším odstavci jsou blíže definovány některé plány, které jsou součástí rozpočtu a 

samozřejmě plánování nákladů. 
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2.1.1 Plán marketingu 

Slouží jako prvotní informační základna pro plánování dalších činností podniku. 

Východiskem je marketingová analýza, která slouží ke zkoumání segmentaci trhu, prostředí, 

odhaluje konkurenci, poptávku a tím i objem produkce, snaží se dosáhnout spokojenosti 

zákazníka.  

Obsah marketingového plánování: 

• Vymezení cílových trhů a zákazníků 

• Plánované akce marketingové komunikace 

• Zlepšování marketingového informačního systému 

Z marketingového plánu pak vychází plán prodeje a výroby. [10] (s. 76-77) 

2.1.2 Plán prodeje 

V rámci určitého plánovacího období vychází plán prodeje z plánu marketingu a 

z technických a technologických možností výroby. K zajištění návaznosti plánu výroby na 

plán prodeje je nutné, aby plán prodeje odpovídal na takový detail výroby, který zajišťuje 

dostatečné potřeby plánování výroby z pohledu materiálové a časové bilance výpočtu výroby. 

Při výpočtu plánových kalkulací se vychází z informací, které zjistíme v plánu prodeje 

a výroby a proto je nutné dodržovat zásadu používání jednotného druhu výrobku ve všech 

podnikových plánech, které náleží detailu kalkulační jednice v plánových kalkulacích. 

Plán prodeje obsahuje dvě bilance: 

• Prodejní bilanci  

• Bilanci zásob hotových výrobků 

V obou těchto bilancí musí být výrobky uvedené ve správném množství, ceně a 

hodnotě. [10] (s. 77-78) 

Součástí prodejního plánu je i plán odbytových nákladů, které se dělí na náklady: 

• Náklady na personální zajištění prodeje 

- Mzdové náklady pracovníků v prodeji, prodavačů v maloobchodě 

- Náklady spojené se zásilkovou službou (katalogy) 

- Náklady na osvětlení, energii 
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• Náklady na skladování hotových výrobků 

- Mzdové náklady skladníků 

- Nájemné skladu 

- Náklady na chlazení, osvětlení, energie 

 

• Náklady na přepravu a expedici výrobků 

- Náklady na balení, dopravu 

- Nakládka výrobků na přepravní prostředky [10] (s. 79) 

2.1.3 Plán výroby 

Součásti plánu výroby jsou plány objemu a sortimentu výroby, plány výrobkových 

skupin a jednotlivých výrobků, ale také nároky na výrobní kapacity, na strukturu a počet 

pracovníků, na surovinové zdroje. 

Neopomenutelnou součásti plánu výroby jsou výrobní kapacity. [5] (s. 98) 

Plán výroby zahrnuje: 

• plánování výrobního programu (obsahuje základní informace o 

množství a struktuře výroby) 

• plánování výrobního procesu (hledání vhodné technologie výroby, 

vhodných surovin, vhodné kombinace výrobních faktorů, aby výroba 

byla co nejefektivnější, tzv. štíhlá výroba) 

• plánování zajištění výrobními fondy (plánování počtu dnů činnosti 

výrobního zařízení za rok) [10](s. 79) 

2.2 Metodika plánování nákladů 

Metodika plánování nákladů se zaměřuje na plánování jednicových a režijních 

nákladů, dále na globální a podrobné metody, nakonec na optimalizační nákladové metody. 

Při sestavování rozpočtů je důležité určit organizační a ekonomickou strukturu 

podniku. Hlavním cílem splnění rozpočtů je hospodárnost. Jednotlivé vnitropodnikové útvary 

se musí řídit systémem ekonomického řízení. V návaznosti se musí respektovat vazba na 

technologický proces s předem určenými výstupy a vstupy podniku. Důležité je také zajištění 

následné kontroly rozpočtu principem vedení evidence účetních výkazů. K zajištění plné 

účelnosti rozpočtů je důležitá tvorba struktury, respektive rozdělení jednotlivých položek 

rozpočtu. 



15 

2.2.1 Plánování jednicových nákladů 

Plánování jednicových nákladů zahrnuje náklady na suroviny, technologie, materiál, 

osobní náklady a energie. Plánování se skládá z  plánu výroby jednotlivých výrobků, které 

jsou vyráběny v rámci hlavní činnosti podniku. Poté se sestaví plán spotřeby základních 

materiálů, který obsahuje náklady na: surovin, polotovarů nakupovaných i vlastní výroby, 

plán spotřeby technologických energii, vyjádřený v naturálních jednotkách. Normy spotřeby 

materiálů, surovin, polotovarů jsou určeny pro sestavení těchto plánů. Základem pro utvoření 

plánů jsou kalkulace, které se skládají z již zmiňovaných norem, jejichž součástí je kusovník 

nebo receptury. Dále to je např. cena a objem výroby. 

2.2.2 Plánování režijních nákladů 

Jejich stanovení patří mezi složitější metody vzhledem k společnému charakteru 

režijních nákladů. Zejména část technologických nákladů, jejichž spotřebu a plány nelze 

stanovit podle norem spotřeby a veškeré náklady na obsluhu zajištění a řízení jsou 

zprostředkovaný. Toto plánování představuje pro pracovníky jednotlivých středisek 

ekonomické struktury – vnitropodnikových útvarů nákladový úkol, vytvořený dle 

ekonomických pravidel na dané období za určitým účelem. Takový plán je základním 

nástrojem řízení režijních nákladů principem odpovědnosti a rozhodnutí za vznik těchto 

nákladů. [11] (s. 15) 

Sledování režijních nákladů provádí vedoucí pracovníci jednotlivých nákladových 

útvarů podniku. Část informací potřebných pro sestavení těchto plánu vychází z finančního 

účetnictví. Čím větší je rozsah těchto nákladů, tím důležitější je vymezení kalkulačních 

nákladů ukazující skutečnou spotřebu výkonu. Plánování režijních nákladů by mělo probíhat 

na základě analýzy výrobních kapacit. Toto plánování má smysl v případě, že je možné zjistit 

množství odvedeného výkonu.  

Při plánování režijních nákladů se v praxi vychází z předpokládaných odchylek 

s výjimkou výrobních plánů, mezd, oprav a odpisů. Nebo konktrétně  z informací o vývoji 

těchto nákladů (např. smlouva o úklidu, dopravě).  
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2.2.3 Globální a podrobné metody 

Náklady můžeme plánovat také pomocí dvou plánovacích metod, kterými jsou globální 

a podrobné metody.  

Globální metody jsou tvořené základními ekonomickými vztahy v podniku a zabývají 

se nákladovými funkcemi. Podrobné metody se zabývají detailními plánovacími dokumenty, 

jako např. operativní plány výroby nebo normy spotřeby. [5] (s. 128) Příkladem globálních a 

podrobných metod jsou kalkulace a rozpočty, které jsou blíže specifikovány.  

2.2.3.1 Kalkulace 

Kalkulace je součástí manažerského účetnictví. Prostřednictvím kalkulace přiřazujeme 

náklady na jednu kalkulační jednici. Kalkulační jednici je chápáno např. jeden ks. Pomocí 

kalkulace zjistíme, jaké náklady budou nebo byly potřeba na výrobu kalkulační jednice. 

2.2.3.2 Rozpočty  

Rozpočty slouží v podniku k nasměrování a optimalizaci veškerých činností. Obsahem 

rozpočtů jsou finančně vyjádřené údaje o budoucnosti. Náplní obsahu rozpočtu jsou 

celopodnikové, neboli rozpočty představující podnik jako celek a rozpočty střediskové, kdy 

rozpočty se zaměřují na plnění jednotlivých úkolů daného střediska.  

Dále existuje celá řada rozpočtů, kterými jsou rozpočty stavů (stavových veličin), 

rozpočty příjmů a výdajů, strategické a operativní rozpočty a v neposlední řadě i rozpočty 

nákladů a výnosů, které představují spotřebované množství peněz v daném středisku či 

podniku za určitě období rozpočtu. [13] (s. 126 – 128) 

Podkladem pro sestavení rozpočtování přímých nákladů je plán výkonu (výroby), 

který definuje jaké výkony (výrobky) bude podnik vyrábět a v jakém množství a 

technickohospodářské normy (THN) spotřeby přímého materiálu a mezd pracovníků na 

jednotku produkce. V obou případech se vychází z předběžné kalkulace. 

Podkladem pro sestavení rozpočtování nepřímých nákladů jsou: 

• náklady na režijní materiál 

• náklady na spotřebovanou energii 

• odpisy dlouhodobého majetku 

• náklady na opravy a udržování 

• režijní mzdy 
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• cestovné, výkony spojů 

 

V rámci podnikových plánů se rozlišuje rozpočet jednicových a režijních nákladů. 

Rozpočet jednicových nákladů: 

Z velké části vychází z plánových kalkulací, kde se celkové jednicové náklady 

vypočtou ze součinu: 

• plánovaných měrných spotřeb (norem) vstupů, které v případě materiálových 

vstupů vychází z kusovníku nebo z receptur 

• plánovaných cen jednicových vstupů 

• plánovaných objemů jednotlivých kalkulačních jednic (získaných např. z plánu 

výroby) [10] (s. 107) 

Rozpočet režijních nákladů: 

Z pravidla se sestaví z účetní skutečnosti (např. za posledních 7 měsíců), která se 

upraví o očekávané vlivy v plánu proti této výchozí základně. [10] (s. 107) 

Metodika sestavení rozpočtů 

U sestavování rozpočtů se vychází z předešlé účetní skutečnosti. Pomocnou veličinou 

jsou náklady a výnosy, které se dále člení na variabilní a fixní. Data získána z účetnictví se 

upraví o koeficient změny objemu výkonu u variabilních nákladů a výnosů a o koeficient 

váhy období u fixních nákladů. 

Výpočtem získáme srovnatelnou základnu, která vychází z výchozího období. Tato 

základna je přepočtena na plánovaný objem výkonu a na plánovanou délku období. Poté se 

tato základna upraví o plánované vlivy, kterými mohou být např. vlivy cen, oprav. 

Rozpočty jednicových nákladů se sestavují buďto pomocí kalkulací, jejichž výsledek 

se následně převede do rozpočtu nebo předešlou metodou, která je upřesněna převodem těchto 

nákladů z plánovaných kalkulací. 

V dalších případech roční rozpočet vychází z měsíčního plánu např. plán odpisu. [10] 

(s. 108) 
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2.2.4Metoda standartních (normovaných) nákladů 

Metoda standartních nákladů (Standard Costing) byla prvotně zaměřena na řízení 

nákladů. V současné době je její užití širší, zahrnuje stanovení standardů pro většinu veličin 

popisujících nejvýznamnější souvislosti podnikového procesu. Principem této metody je 

stanovení standardů, tedy stanovení nákladů, které jsou potřeba při výrobě jednotky výkonu 

za určitých podmínek. Dále obsahuje zjištění skutečných nákladů a jejich odchylek od 

standardů a podrobný rozbor odchylek.  

 

2.3 Vyhodnocování nákladů 

Základem vyhodnocování nákladů je sestavení určení množství a uspořádání odchylek 

(rozdílů) mezi skutečně dosaženou a rozpočtovanou úrovní klasifikaci nákladů. Při zjišťování 

odchylek se komparují dva typy plánů (rozpočtů) a to hlavní plán s přepočteným plánem.  

Hlavní plán vychází z plánovaného objemu výroby a sortimentu vyrobených nebo 

prodaných výrobků. 

Přepočtený plán se rozlišuje na oblast variabilních nákladů a výnosů, který je daný 

skutečným objemem a množstvím vyrobených a prodaných výrobků a na oblast fixních 

nákladů, kde se vychází z hodnot uvedených v hlavním rozpočtu. [10] (s. 136) 

2.3.1 Systém výpočtu přepočteného plánu variabilních nákladů 

Tento výpočet zajistíme vynásobením plánované výše variabilních nákladů na 

jednotku jednotlivých kalkulačních jednic uvedených v plánovaných kalkulacích se 

skutečným vyprodukovaným nebo prodaným množstvím těchto výrobků za dané období. [10] 

(s. 136) 

2.3.2 Odchylky a jejich sledování 

Odchylka představuje rozlišení mezi dvěma hodnotami stejné veličiny. Výše odchylek 

by měla být jak v nominálním vyjádření (Kč) a v procentním vyjádření, ale také v naturálním 

vyjádření (tuny, kusy) a v poměrovém vyjádření (cena).  
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Z controllingového hlediska porovnáváme zejména: 

• Skutečnost – skutečnost 

a) V čase – porovnání dvou po sobě následujících obdobích 

b) V prostoru – konkurenční porovnání nebo porovnání investičních projektů 

• Plán – skutečnost 

 Tradiční srovnání zajištěním zpětné vazby 

• Plán – očekávání 

 Srovnání týkající se pozdější realizace plánu, které se orientuje na 

budoucnost a bere na vědomí princip prvotní vazby [14] (s. 214) 

 

Základními typy odchylek podle příčiny jejich vzniku a odpovědnosti: 

• Kvalitativní odchylky – vznikají rozdílem mezi plánovanou a skutečnou 

dosaženou cenou související s oceněním hodnocené veličiny 

• Kvantitativní odchylky – vznikají rozdílem mezi plánovaným a skutečným 

objemem vyrobených nebo prodaných výrobků 

• Sortimentní odchylky – získávají se z rozdílu sortimentní skladby vyrobených 

nebo prodaných výrobků 

• Odchylky výtěžnosti a úspornosti – vycházejí z měrné spotřeby vstupů 

surovin na jednotku výrobku [10] (s. 137) 

Hospodářský výsledek významně ovlivňují odchylky, proto označujeme odchylky 

s pozitivním vlivem na hospodářský výsledek kladným znaménkem a odchylky se záporným 

vlivem označujeme záporným znaménkem. Z toho plyne, že odchylky nákladů se počítají 

jako rozdíl mezi plánem a skutečností.  

2.3.3 Vlivy vyhodnocování nákladů 

V praxi se více užívá termín vlivy na hospodářský výsledek než odchylky, jelikož lépe 

vyjadřují potřebu vystihnout realitu, že celkový vliv variabilních nákladů na hospodářský 

výsledek vychází z vlivu množství výroby, vlivu skladby souhrnu produkce, vlivu měrné 

spotřeby a vlivu cen na tyto variabilní náklady. 
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Dvě fáze rozboru dosaženého výsledku hospodaření: 

1. Fáze rozboru porovnáním hlavního plánu (viz. bod 2.3) s plánem 

přepočteným 

 Vliv objemu výroby, vliv skladby výrobků na jejich výši 

 V této fázi se řeší pouze variabilní náklady, jelikož fixní náklady 

nejsou součástí přepočteného plánu. [10] (s. 138) 

 

2. Fáze rozboru porovnáním přepočteným plánem (viz. bod 2.3) variabilních 

nákladů se skutečností a hlavním plánem fixních nákladů se skutečností 

 Vypočítávají se zde vlivy měrných spotřeb a vlivy cen na jejich výši 

 U fixních nákladů je jejich vliv vypočten na výsledek hospodaření 

jako rozdíl mezi hlavním plánem a skutečností [10] (s. 138) 

Základní podmínkou tohoto rozdělení je důležité vypočítat měsíční přepočtený plán 

variabilních nákladů a výnosů na základě reálných informací o vyrobeném množství a 

skladby výrobků a plánových kalkulací. 

Nezbytným předpokladem je, aby byly k dispozici plánové kalkulace variabilních 

nákladů a výnosů za stejné výrobky, které byly v daném měsíci vyrobeny nebo spotřebovány.  

1.3.4 Porovnání původního a přepočteného plánu 

Rozdíl mezi původním a přepočteným plánem je dán hlavně vlivem objemu výroby a 

vlivem struktury sortimentu na jejich výši. Nejprve se vypočte vliv objemu výroby a vliv 

struktury sortimentu se následně vypočítá jako zbývající hodnota do celkového rozdílu. [10] 

(s. 139) 
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3 Posouzení možností výpočtu bodu zvratu v době plného 

nevyužívání výrobních kapacit 

3.1 Bod zvratu 

Velký význam pro vedení podniku je určení bodu zvratu. Využívá se jako výchozí bod 

pro mnoho rozhodnutí. K výpočtu bodu zvratu musí mít podnik informace o tom, při jakém 

objemu výroby jsou pokryty veškeré variabilní a fixní náklady a kde začíná zisková zóna. [15] 

(s. 125) 

Pokud v podniku nastane bod zvratu, tak není dosaženo zisku ani ztráty a celkové 

tržby se rovnají celkovým nákladům. Rozděluje tedy ziskové a ztrátové pole objemu výroby, 

které nám určuje, zda podnik dosáhl zisku nebo je ve ztrátě. 

Bod zvratu se také označuje jako mrtvý bod, kritický bod rentability nebo nulový bod. 

Klíčovou rolí při definování bodu zvratu je rozdělení nákladů na variabilní a fixní.  

Ačkoliv je bod zvratu nutný pro všechny významné faktory rizika podnikové činnosti, 

lze tuto výpočetní náročnost bodu zvratu snížit využitím vhodného počítačového programu. 
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Na obrázku 3.1 je uveden bod zvratu, který definuje, zda podnik dosahuje zisku či 

ztráty. 

 

 

Obrázek 3.1: Bod zvratu. Zdroj: [16] (s. 6) 

Q0 ... nulový objem prodaných výrobků 
Qkrit. ... objem prodaných výrobků v bodě zvratu 
QK ... výrobní kapacita 
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3.1.1 Výpočet bodu zvratu (BZ) 

Bod zvratu lze vypočítat dle vzorce takto: 

Q min = 𝐅𝐍
𝐂−𝐕𝐍

 

Kde: 

Q min ... objem prodeje při dosažení bodu zvratu [množství] 

FN ... úhrnná výše fixních nákladů [Kč] 

C ... jednotková cena [Kč] 

VN ... variabilní náklady na jednotku množství [Kč] [5] (s. 133) 

 

3.2 Analýza bodu zvratu 

V 19. století vznikla analýza bodu zvratu, která je používána, vylepšována, 

upravována a rozšiřována z důvodu snížit nebo opravit její omezení a udělat ji využitelnou 

pro další obchodní situace. Oproti své kritice je tato analýza neustále jedním z nejlepších 

způsobů, jak definovat vztah mezi nákladem, objemem výroby a ziskovosti. [17] (s. 1) 

Analýza bodu zvratu (v angličtině znamená Break Even Analysis), nám slouží k tomu, 

abychom byli schopni lépe plánovat budoucí vývoj nákladů a tržeb a uvědomili si vztahy 

mezi náklady, prodaným množstvím a cenou. Využívá se většinou ve větších firmách, 

vzhledem k tomu, že si můžou dovolit zaměstnávat finanční a ekonomické specialisty a 

vlastní speciální softwary usnadňující výpočty. Zvládneme to však i sami pokud se nelekneme 

odborně vypadajících vzorců a grafů. [18] (s. 76) 

3.2.1 Analýza bodu zvratu pomocí peněžních toků 

Pomocí toku peněz neboli cash flow lze též provést analýzu bodu zvratu. Cash flow je 

jednoduše příjem a výdej toků peněz v podniku. 

Peněžní bod zvratu by se měl nejčastěji používat v době, kdy podniky nevyužívají plně 

své výrobní kapacity. Podnik, který bude vyrábět množství nižší, než vychází z bodu zvratu 

zisku, nezkrachuje, pokud tato výroba bude vyšší než peněžní bod zvratu. Z toho vyplývá, že 

podniky nekrachují proto, že nemají zisk ale proto, že nemají dostatek financí. 
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Část fixních nákladů je v určitém období v řadě firem výdaji peněz. Bod zvratu se tím 

pádem posunuje směrem k počátku (bod 0), jak můžeme vidět v obrázku 3.2. Předpokládáme, 

že 60% jsou nepeněžité náklady (např. odpisy) a jen 40% je peněžními výdaji fixních 

nákladů. Obrázek dokumentuje, že podnik může existovat v období ztráty, pokud se nachází 

nad peněžním bodem zvratu, tak by byl ohrožen svou platební neschopností platit své 

závazky. Vzhledem k tomu, že tato analýza vychází ze zjednodušených vztahů, k praktickému 

řízení toku peněz je nutný peněžní rozpočet. [5] (s. 152) 

 

 

Obrázek 3.2: Peněžní bod zvratu. Zdroj: [5] (s. 152) 

Příkladem pro rozdíl mezi bodem zvratu zisku a peněžním bodem zvratu jsou odpisy. 

Odpisy nám slouží k výpočtu opotřebení hmotného a nehmotného majetku. Vzhledem 

k tomu, že odpisy vznikají druhotně, ale finance na pořízení majetku vydáváme, když 

majetek kupujeme, tak podnik není v existenčním ohrožení i když nedosahuje zisku při 

výpočtu bodu zvratu, jelikož jeho výroba není nižší než peněžní bod zvratu. 
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Závěr 

V dnešním moderním světě představují výrobní podniky nezastupitelnou roli na trhu. 

Dokážou vyrobit obrovské masy výrobků jakéhokoliv druhu a kvality a díky tomu jsou 

schopny zaměstnat tisíce lidi. Na trhu existuje mnoho druhů výrobních podniků např. textilní, 

potravinářský, průmyslový, zpracovatelský, automobilový výrobní podnik, který musí 

splňovat kritéria pro vedení a řízení výrobního podniku. Jedním z těchto kritérií je řízení 

nákladů, to je jejich plánování, sledování a vyhodnocování. 

Prvním cílem mé bakalářské práce byla specifikace a klasifikace nákladů ve výrobním 

podniku. Tento cíl je plněn v prvním bodě. Nejprve jsem uvedla několik definic nákladů od 

různých autorů knih, ze kterých jsem čerpala. Následně jsem uvedla existenci dvojího pojetí 

nákladů, kterými jsou finančně účetní a manažerské náklady. V závěru tohoto bodu jsem 

uvedla klasifikaci náklady dle různých kritérií, kterými jsou kritéria členění nákladů podle 

jejich vztahu k objemu výroby. Zde patří fixní, variabilní náklady a také remanentní náklady. 

Tyto náklady jsem uvedla i v grafickém znázornění.  

Druhý cíl práce, definování metodiky plánování a vyhodnocování nákladů ve 

výrobním podniku, je splněn v druhé kapitole. Tato kapitola se zabývá plánováním nákladů 

v podniku, a jakým způsobem se tyto náklady vyhodnocují. Plánování nákladů je nedílnou 

součástí každého podniku. Prostřednictvím nákladů je možné zjistit, zda podnik se nachází 

v zisku či v ztrátě. Plánování slouží především ke snížení nákladů ve všech částech podniku. 

Náklady je nutné plánovat i pro tvorbu rozpočtů. Součástí rozpočtů a samozřejmě i plánování 

nákladů je několik plánů podniku, kterými jsou např. plán marketingu, plán prodeje a plán 

výroby, které jsem blíže specifikovala. Rozpočty slouží k nasměrování a optimalizaci 

veškerých činností podniku. Závěrem tohoto bodu jsem uvedla metody plánování jednicových 

a režijních nákladů, globální a podrobné metody, optimalizační nákladové metody. Dále jsem 

se zabývala vyhodnocováním nákladů, jehož základem je určení množství a uspořádání 

odchylek mezi skutečně dosaženou a rozpočtovanou úrovní klasifikaci nákladů. 

Třetí cíl práce, posouzení možnosti výpočtu bodu zvratu v době plného nevyužívání 

výrobních kapacit, je řešen ve třetím bodě. Bod zvratu má velký význam pro vedení každého 

podniku. Slouží jako výchozí bod pro mnoho rozhodnutí. Pokud v podniku nastane bod 

zvratu, tak není dosaženo zisku ani ztráty a celkové tržby se rovnají celkovým nákladům. 

Analýzou bodu zvratu je možné lépe plánovat budoucí vývoj nákladů a tržeb a uvědomit si 

vztahy mezi náklady, prodaným množstvím a cenou.  
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Pro plnění cíle třetího bodu jsem čerpala z analýzy bodu zvratu pomocí peněžních 

toků. Příkladem pro možnost výpočtu bodu zvratu v době plného nevyužívání výrobních 

kapacit jsou odpisy. Vzhledem k tomu, že odpisy vznikají druhotně, ale finance na pořízení 

majetku vydáváme, když majetek kupujeme, tak nám tato vlastnost odpisů posouvá peněžní 

bod zvratu k nižšímu objemu výroby proti bodu zvratu zisku.  

V době plného nevyužívání vlastních výrobních kapacit platí, že podnik nebude přímo 

existenčně ohrožen, když nebude dosahovat bodu zvratu zisku, pokud jeho výroba nebude 

nižší než peněžní bod zvratu.  
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	 Náklady podniku jsou peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání výnosů. [2] (s. 534)
	 Náklad představuje cenu vstupů do procesů probíhajících v podniku. [1] (s. 20)
	 Náklady představují v penězích vyjádřenou spotřebu zhmotnělé a živé práce na výrobu a realizaci produkce. [3] (s. 37)
	 Ekonomická teorie definuje náklady podniku jako peněžně oceněnou spotřebu výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů. [4](s. 35)
	 Účetní pojetí nákladů tuto obecnou definici zhruba odráží. Účetními náklady je spotřeba hodnot (snížení hodnot) v daném období zachycené ve finančním účetnictví.“ [5](s. 16)
	Náklady se odlišují od peněžních výdajů, které souvisí s úbytkem peněžních fondů podniku (stavu v pokladně, peněz na účtech v bance). Např. nákup automobilu je peněžním výdajem, ale ne nákladem, pojetím nákladu jsou až odpisy, kterými cenu automobilu převádíme do nákladů. Odpisy však nejsou peněžním výdajem, tím byl nákup automobilu. Předem placený úvěr je nákladem budoucích období, i když byl zaplacen v jednom měsíci (v něm byl výdajem). Také tvorba rezerv na nemocenské dovolené zaměstnanců jsou nákladem všech měsíců, ale výdajem se stávají až v měsíci, kdy jsou vypláceny zaměstnancům na nemocenskou dovolenou. [5](s. 20)  
	Existuje dvojí pojetí nákladů, které se klasifikuje na finančně účetní náklady a manažerské náklady.
	Ve dvacátých letech 20. století se začalo toto členění systematicky využívat, jeho aplikace se často považuje za přechod z klasicky orientovaného nákladového účetnictví v účetnictví manažerské, jelikož právě toto účetnictví se začalo zajímat také o informace o alternativách budoucího vývoje (,,Jak se změní výše nákladů, výnosů a zisku, pokud zvýšíme objem výroby konkrétního výrobku o 10 procent?“). [6] (s. 67)
	Podle Synka chápeme náklady v peněžitém vyjádření jako snížení našeho kapitálu za určité období. Náklady evidujeme v účetních knihách, jako např. výkaz zisku a ztrát. Tyto výkazy nám slouží ke zhodnocení hospodaření podniku za určité období. Z tohoto zhodnocení hospodaření zjistíme buď to zisk či ztrátu. [5] (s. 84)
	Popesko definuje náklady v rámci finančního účetnictví, jako úbytek ekonomického prospěchu, tedy jako úbytek aktiv, nebo zvýšení dluhů, což vede ke snížení našeho kapitálu. Ve finančním účetnictví se tyto náklady vyjadřují v účetních cenách, tedy  cenách, za které byla spotřebovaná aktiva pořízena. [7] (s. 32)
	Existují čtyři druhy účetních nákladů:
	 Účetní náklady nesouvisející s výrobou- jsou to náklady, které nezasahují do výrobní činnosti podniku (např. dary nadacím).
	 Účetní náklady související s výrobou – tyto náklady úzce souvisí s procesem výroby v podniku
	 Mimořádné účetní náklady – tyto náklady vznikají při mimořádných situacích a nevztahují se k vlastním nákladům (např. škody způsobené tornádem).
	 Účetní náklady závislé na ocenění – jejich výše není rovna nákladům v kalkulaci (např. odpisy, které jsou ve výkazu zisku a ztrát spojené s odhadovanými náklady). [8] (s. 677)
	Náklady hrají významnou úlohu v ekonomice, zejména v podnikové ekonomice. Důležitá rozhodnuti, které manažeři v podnicích udělají, vychází z komparování nákladů s výnosy. Můžeme srovnávat výnosy z prodeje výrobku a s ním spojené náklady na zavedení tohoto výrobku na trh. Obecné náklady evidujeme v účetních knihách a výkazech, ty jsou ale nedostačující pro manažerské rozhodování. Z tohoto důvodu vzniklo manažerské pojetí nákladů.
	Na rozdíl od běžného (účetního) pojetí nákladů vychází z toho, že:
	 Pracují s ekonomickými (skutečnými, relativními) náklady, které na rozdíl od účetních nákladů zahrnují i tzv. oportunitní (alternativní) náklady. Oportunitní (alternativní) náklady jsou peníze, které jsou ztracené, když práce nebo kapitál nejsou používány na nejlepší chtěnou alternativu. [5] (s. 85)
	 Existuje krátkodobý a dlouhodobý pohled na náklady, které jsou rozlišovány. V krátkodobém pohledu jsou některé výrobní vstupy podniku neměnné, tzv. fixní (např. počet strojů a automobilů). Ostatní jsou proměnné, tzv. variabilní a mění se s objemem práce. To vše se odráží v nákladech. Fixní činitele způsobují vznik fixních nákladů, proměnné činitele vznik variabilních nákladů. Na rozdíl v dlouhodobém pohledu neexistují žádné fixní náklady, jelikož jsou veškeré výrobní činitele variabilní (manažeři rozhodují o velikosti a počtu strojů a automobilů). [5] (s. 85)
	Klasifikace nákladů se zabývá detailnějším členěním nákladů, tedy podle jakých kritérií jsou členěny. První členění je z hlediska objemu výroby, další podle místa vzniku, podle druhu, z pohledu kalkulačního členění nákladů, klasifikace jednicových a režijních nákladů a poslední je účelové členění.
	Členění nákladů:
	 Členění nákladů podle jejich vztahu k objemu výroby 
	-  patří zde fixní a variabilní náklady ale také remanentní náklady, které jsou obdobou fixních a variabilních nákladů
	Fixní náklady 
	Fixní náklady jsou označovány jako neměnné náklady, jelikož jejich výše není závislá na objemu výroby, v rámci určité výrobní kapacity. Tyto náklady se nejčastěji projevují jako dlouhodobě potřebná výrobní kapacita, která se pravidelně účastní výrobního procesu (např. stroje, budovy, dopravní prostředky). Podoba fixních nákladů nejčastěji se projevuje v odpisech hmotného a nehmotného majetku, leasingu, mzdách pracovníků, nákladů na provoz pracoviště. [9](s. 37)
	Rozlišujeme 2 druhy fixních nákladů a to z hlediska ovlivnitelnosti těchto nákladů:
	1. Utopené fixní náklady – vznikají na začátku výrobní či nevýrobní činnosti a jsou spjaty s investičním rozhodováním (např. výstavba výrobního prostoru)
	2. Vyhnutelné fixní náklady – nejsou spojeny s investičním programem (např. náklady na osvětlení a vytápění výrobního prostoru) [10] (s. 59)
	Členění z hlediska vztahu fixních nákladů k objemu výroby:
	 Absolutně fixní náklady - nemění svou výši při jakékoliv změně výroby
	a) Jednorázové absolutní fixní náklady – použité před zahájením vlastní činnosti (např. školení, patenty, licence)
	b) Průběžné absolutní fixní náklady – např. odpisy, pojištění
	 Fixní náklady měnící se skokem – tyto náklady se mění vždy při překročení určité hranice objemu výroby, například při změně výrobního postupu, nebo při zvětšování výrobní haly. [10] (s. 59)
	Variabilní náklady 
	Toto členění je zvláště důležité pro zhodnocení budoucích variant podnikání. Je součásti té části manažerského účetnictví, která se orientuje na informace pro rozhodování.
	Variabilní náklady jsou označovány také jako kolísavé náklady, jelikož jejich výše se při změně objemu výkonu mění. Nejdůležitější a v praxi nejsnáze kvantifikovatelnou část těchto nákladů tvoří náklady proporcionální. Přímo úměrně s úrovní aktivity se mění výše těchto nákladů. Zatímco celkové proporcionální variabilní náklady mají lineární charakter, tak jednotkové variabilní náklady jsou konstantního charakteru. [6] (s. 68)
	Celkové variabilní náklady mají lineární charakter, zatímco jednotkové variabilní náklady jsou konstantního charakteru, jak můžeme vidět na obr. 1.2 a 1.3. Příkladem proporcionálních nákladů může být např. spotřeba přímého materiálu nebo úkolová mzda zaměstnanců. [7] (s. 39)
	Remanentní náklady

	a) Přímé
	 Patří zde příčiny právní povahy, kterými jsou např. existence výpovědních lhůt při ukončení pracovního poměru.
	 Zde patří politika podniku, kdy při omezování výroby je potřebné udržet si kvalifikované pracovníky.
	 Psychologické činitele – k těmto příčinám dochází při zanedbávání účinné kontroly nákladů a zásad režimu hospodárnosti, vyplývající z oslabení jeho působnosti v období prosperity podniku. [9] (s. 61)
	b) Nepřímé
	 Nepřímá příčina nákladové remanence vzniká neúčinnou finanční, účetní či technickou kontrolou a v důsledku toho vzniká nemožnost včas podniknout opatření proti zvyšování fixních nákladů. [9] (s. 61)
	 Snížením počtu zaměstnanců – dochází k propouštění zaměstnanců při omezování výroby, které vede k zvýšení nákladů na odstupné
	 Investováním – v důsledku snižování výroby nelze omezit již vybudované výrobní prostory, což zvyšuje náklady na udržování výrobní pohotovosti zařízení
	 Zdánlivou nákladovou remanenci – vzniká tehdy, kdy klesá objem výroby a zároveň dochází i k růstu cen výrobních činitelů (např. ceny surovin) [9] (s. 61 -62)
	 Podle místa vzniku rozdělujeme náklady na:
	a) Interní – vznikají v rámci vnitropodnikové spolupráce (měří se na výstupu)
	b) Externí – náklady vznikající mimo podnik (měří se na vstupu)
	 Podle druhů (tj. podle účetní evidence):
	a) Provozní náklady – jsou přímo spojeny s výrobním procesem
	b) Finanční náklady – zahrnují náklady související s finančními operacemi (např. úhrada úroku, náklady peněžního styku, kursové ztráty)
	c) Mimořádné náklady – patří zde náklady vznikající v souvislosti s operacemi neobvyklé povahy vzhledem k běžné činnosti podniku a náklady vzniklé mimořádných událostí nahodile se vyskytujících (manka a škody při inventuře, tvorba rezerv)
	Druhové členění nákladů ve finančním účetnictví je nejčastějším přístupem v členění nákladů. V rámci tohoto členění rozdělujeme náklady dle druhu spotřebovaného externího vstupu do podnikového transformačního procesu. Toto rozdělení nákladů se vztahuje k finančnímu pojetí nákladů. Dále se používá tato klasifikace i při tvorbě základních účetních výkazů, například při tvorbě výkazu zisku a ztrát. V podstatě existuje několik základních nákladových druhů.
	Patří mezi ně:
	 Spotřeba materiálů, externích služeb a energie
	 Osobní náklady (mzdy, sociální dávky, pojistné)
	 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného investičního majetku
	 Spotřeba externích prací a služeb
	 Finanční náklady [7] (s. 34)
	Pro toto členění jsou charakteristické tři základní vlastnosti:
	 Prvotnost – vznikají předmětem zobrazení hned při jejich vstupu do podniku
	 Externost – vznikají spotřebou materiálu, subdodávek, prací, služeb od dodavatelů nebo zaměstnanců
	 Jednoduchost – tyto náklady nelze rozčlenit na jednodušší složky, z kterých jsou složeny [6] (s. 59)
	Při sledování nákladů v podniku hraje významnou úlohu ekonomická oblast, neboli ekonomické zdroje, které vstupují do podniku, jako vstupy z okolního prostředí, od externích partnerů. Díky tomu se člení náklady na tzv. nákladové druhy.
	 Kalkulační členění nákladů
	a) Přímé náklady – náklady, jejichž spotřeba na kalkulační jednici je přímo a přesně zjistitelná
	b) Nepřímé náklady – náklady, jejichž spotřebu na kalkulační jednici nelze přímo a přesně zjistit [6] (s. 58 – 79)
	Kalkulační členění nákladů patří mezi komplikovanější členění nákladů vůbec. Komplikovanost je zejména v tom, že podnikatelský proces je složitým systémem řadově i souběžně řazených procesů s určitým počtem přímých, ale i nepřímých vazeb k určitému výkonu.
	 Jednicové a režijní náklady 
	a) Jednicové náklady - rozumíme náklady spojené s  technologickým procesem, tedy přímo s jednotkou prováděného výkonu (například materiál, který vstupuje do výroby)
	b) Režijní náklady - zahrnují náklady na obsluhu a řízení i část technologických nákladů, které nesouvisí s jednotkou výkonu, ale s technologickým procesem jako s celkem. Nelze tyto náklady vztáhnout k určité konkrétní činnosti či výkonu (například výrobní režie, správní režie, odbytové náklady) [7] (s. 188)
	 Účelové členění
	Účelové členění slouží k úspěšnému řízení nákladů, které se vztahuje k účelu jejich vynaložení k definování jednotlivých nákladových položek k podnikovým výkonům a jejich efektivnosti. K tomuto procesu se používá několik odlišných členění nákladů. 
	Prvním z nich je členění nákladů na:
	 Náklady technologické – jsou vynaloženy na tvorbu výkonů, jsou vyvolané technologii dané činnosti a daného výkonu. Příkladem může být spotřeba základního materiálu, spotřeba energie a odpisy technologického zařízení, mzdy
	 Náklady na obsluhu a řízení – jsou potřebné k vytvoření, zajištění a udržení podmínek každodenního průběhu činnosti. Příkladem jsou náklady na provoz budov (osvětlení, topení, úklid), mzdy a materiálové náklady administrativních činností
	Náklady technologické se zaměřují na konkrétní výkony, zatímco náklady na obsluhu a řízení se starají o základní podmínky průběhu procesů, činností a útvarů. [12] (s. 124)
	2 Definování metodiky plánování a vyhodnocování nákladů ve výrobním podniku
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	2.1.3 Plán výroby

	2.2 Metodika plánování nákladů
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	2.2.3 Globální a podrobné metody
	2.2.3.1 Kalkulace
	2.2.3.2 Rozpočty

	2.2.4Metoda standartních (normovaných) nákladů

	2.3 Vyhodnocování nákladů
	2.3.1 Systém výpočtu přepočteného plánu variabilních nákladů
	2.3.2 Odchylky a jejich sledování
	2.3.3 Vlivy vyhodnocování nákladů
	1.3.4 Porovnání původního a přepočteného plánu


	Tato kapitola se zabývá plánováním nákladů v podniku, a jakým způsobem se tyto náklady vyhodnocují.
	Plánování nákladů je nedílnou součástí tvorby rozpočtu každého podniku. Pokud náklady nejsou známy, které nám vznikají při činnosti, není možné skutečně zjistit, zda bylo dosaženo zisku či ne.
	Při plánování nákladů podniku je nutné se zabývat všemi činnosti v podniku, které s ohledem na vzájemné vztahy nelze plánovat odděleně.
	Při tvorbě rozpočtu hraje významnou roli plánování nákladů. Základem plánování nákladů je především jejich snížení. Plánování nákladů se snaží především o aktivní snižování nákladů ve všech částech podniku. 
	Účinné plánování nákladů je relevantním bodem sestavování rozpočtu.
	Plánování nákladů je součástí celého plánovacího systému výrobních podniků. Součástí tohoto systému jsou nejčastěji tyto plány:
	 Plán marketingu
	 Plán prodeje
	 Plán výroby
	 Plán nákupu (surovin, materiálu, energií, zboží, služeb)
	 Plán běžných oprav a údržby majetku
	 Plán investic
	 Plán odpisů
	 Plán lidských zdrojů (mzdových nákladů)
	 Finanční plán (rozpočet nákladů a výnosů, cash flow, rozvaha) [10] (s. 76)
	V dalším odstavci jsou blíže definovány některé plány, které jsou součástí rozpočtu a samozřejmě plánování nákladů.
	Slouží jako prvotní informační základna pro plánování dalších činností podniku. Východiskem je marketingová analýza, která slouží ke zkoumání segmentaci trhu, prostředí, odhaluje konkurenci, poptávku a tím i objem produkce, snaží se dosáhnout spokojenosti zákazníka. 
	Obsah marketingového plánování:
	 Vymezení cílových trhů a zákazníků
	 Plánované akce marketingové komunikace
	 Zlepšování marketingového informačního systému
	Z marketingového plánu pak vychází plán prodeje a výroby. [10] (s. 76-77)
	V rámci určitého plánovacího období vychází plán prodeje z plánu marketingu a z technických a technologických možností výroby. K zajištění návaznosti plánu výroby na plán prodeje je nutné, aby plán prodeje odpovídal na takový detail výroby, který zajišťuje dostatečné potřeby plánování výroby z pohledu materiálové a časové bilance výpočtu výroby.
	Při výpočtu plánových kalkulací se vychází z informací, které zjistíme v plánu prodeje a výroby a proto je nutné dodržovat zásadu používání jednotného druhu výrobku ve všech podnikových plánech, které náleží detailu kalkulační jednice v plánových kalkulacích.
	Plán prodeje obsahuje dvě bilance:
	 Prodejní bilanci 
	 Bilanci zásob hotových výrobků
	V obou těchto bilancí musí být výrobky uvedené ve správném množství, ceně a hodnotě. [10] (s. 77-78)
	Součástí prodejního plánu je i plán odbytových nákladů, které se dělí na náklady:
	 Náklady na personální zajištění prodeje
	- Mzdové náklady pracovníků v prodeji, prodavačů v maloobchodě
	- Náklady spojené se zásilkovou službou (katalogy)
	- Náklady na osvětlení, energii
	 Náklady na skladování hotových výrobků
	- Mzdové náklady skladníků
	- Nájemné skladu
	- Náklady na chlazení, osvětlení, energie
	 Náklady na přepravu a expedici výrobků
	- Náklady na balení, dopravu
	- Nakládka výrobků na přepravní prostředky [10] (s. 79)
	Součásti plánu výroby jsou plány objemu a sortimentu výroby, plány výrobkových skupin a jednotlivých výrobků, ale také nároky na výrobní kapacity, na strukturu a počet pracovníků, na surovinové zdroje.
	Neopomenutelnou součásti plánu výroby jsou výrobní kapacity. [5] (s. 98)
	Plán výroby zahrnuje:
	 plánování výrobního programu (obsahuje základní informace o množství a struktuře výroby)
	 plánování výrobního procesu (hledání vhodné technologie výroby, vhodných surovin, vhodné kombinace výrobních faktorů, aby výroba byla co nejefektivnější, tzv. štíhlá výroba)
	 plánování zajištění výrobními fondy (plánování počtu dnů činnosti výrobního zařízení za rok) [10](s. 79)
	Metodika plánování nákladů se zaměřuje na plánování jednicových a režijních nákladů, dále na globální a podrobné metody, nakonec na optimalizační nákladové metody.
	Při sestavování rozpočtů je důležité určit organizační a ekonomickou strukturu podniku. Hlavním cílem splnění rozpočtů je hospodárnost. Jednotlivé vnitropodnikové útvary se musí řídit systémem ekonomického řízení. V návaznosti se musí respektovat vazba na technologický proces s předem určenými výstupy a vstupy podniku. Důležité je také zajištění následné kontroly rozpočtu principem vedení evidence účetních výkazů. K zajištění plné účelnosti rozpočtů je důležitá tvorba struktury, respektive rozdělení jednotlivých položek rozpočtu.
	Plánování jednicových nákladů zahrnuje náklady na suroviny, technologie, materiál, osobní náklady a energie. Plánování se skládá z  plánu výroby jednotlivých výrobků, které jsou vyráběny v rámci hlavní činnosti podniku. Poté se sestaví plán spotřeby základních materiálů, který obsahuje náklady na: surovin, polotovarů nakupovaných i vlastní výroby, plán spotřeby technologických energii, vyjádřený v naturálních jednotkách. Normy spotřeby materiálů, surovin, polotovarů jsou určeny pro sestavení těchto plánů. Základem pro utvoření plánů jsou kalkulace, které se skládají z již zmiňovaných norem, jejichž součástí je kusovník nebo receptury. Dále to je např. cena a objem výroby.
	Jejich stanovení patří mezi složitější metody vzhledem k společnému charakteru režijních nákladů. Zejména část technologických nákladů, jejichž spotřebu a plány nelze stanovit podle norem spotřeby a veškeré náklady na obsluhu zajištění a řízení jsou zprostředkovaný. Toto plánování představuje pro pracovníky jednotlivých středisek ekonomické struktury – vnitropodnikových útvarů nákladový úkol, vytvořený dle ekonomických pravidel na dané období za určitým účelem. Takový plán je základním nástrojem řízení režijních nákladů principem odpovědnosti a rozhodnutí za vznik těchto nákladů. [11] (s. 15)
	Sledování režijních nákladů provádí vedoucí pracovníci jednotlivých nákladových útvarů podniku. Část informací potřebných pro sestavení těchto plánu vychází z finančního účetnictví. Čím větší je rozsah těchto nákladů, tím důležitější je vymezení kalkulačních nákladů ukazující skutečnou spotřebu výkonu. Plánování režijních nákladů by mělo probíhat na základě analýzy výrobních kapacit. Toto plánování má smysl v případě, že je možné zjistit množství odvedeného výkonu. 
	Při plánování režijních nákladů se v praxi vychází z předpokládaných odchylek s výjimkou výrobních plánů, mezd, oprav a odpisů. Nebo konktrétně  z informací o vývoji těchto nákladů (např. smlouva o úklidu, dopravě). 
	Náklady můžeme plánovat také pomocí dvou plánovacích metod, kterými jsou globální a podrobné metody. 
	Globální metody jsou tvořené základními ekonomickými vztahy v podniku a zabývají se nákladovými funkcemi. Podrobné metody se zabývají detailními plánovacími dokumenty, jako např. operativní plány výroby nebo normy spotřeby. [5] (s. 128) Příkladem globálních a podrobných metod jsou kalkulace a rozpočty, které jsou blíže specifikovány. 
	Kalkulace je součástí manažerského účetnictví. Prostřednictvím kalkulace přiřazujeme náklady na jednu kalkulační jednici. Kalkulační jednici je chápáno např. jeden ks. Pomocí kalkulace zjistíme, jaké náklady budou nebo byly potřeba na výrobu kalkulační jednice.
	Rozpočty slouží v podniku k nasměrování a optimalizaci veškerých činností. Obsahem rozpočtů jsou finančně vyjádřené údaje o budoucnosti. Náplní obsahu rozpočtu jsou celopodnikové, neboli rozpočty představující podnik jako celek a rozpočty střediskové, kdy rozpočty se zaměřují na plnění jednotlivých úkolů daného střediska. 
	Dále existuje celá řada rozpočtů, kterými jsou rozpočty stavů (stavových veličin), rozpočty příjmů a výdajů, strategické a operativní rozpočty a v neposlední řadě i rozpočty nákladů a výnosů, které představují spotřebované množství peněz v daném středisku či podniku za určitě období rozpočtu. [13] (s. 126 – 128)
	Podkladem pro sestavení rozpočtování přímých nákladů je plán výkonu (výroby), který definuje jaké výkony (výrobky) bude podnik vyrábět a v jakém množství a technickohospodářské normy (THN) spotřeby přímého materiálu a mezd pracovníků na jednotku produkce. V obou případech se vychází z předběžné kalkulace.
	Podkladem pro sestavení rozpočtování nepřímých nákladů jsou:
	 náklady na režijní materiál
	 náklady na spotřebovanou energii
	 odpisy dlouhodobého majetku
	 náklady na opravy a udržování
	 režijní mzdy
	 cestovné, výkony spojů
	V rámci podnikových plánů se rozlišuje rozpočet jednicových a režijních nákladů.
	Rozpočet jednicových nákladů:
	Z velké části vychází z plánových kalkulací, kde se celkové jednicové náklady vypočtou ze součinu:
	 plánovaných měrných spotřeb (norem) vstupů, které v případě materiálových vstupů vychází z kusovníku nebo z receptur
	 plánovaných cen jednicových vstupů
	 plánovaných objemů jednotlivých kalkulačních jednic (získaných např. z plánu výroby) [10] (s. 107)
	Rozpočet režijních nákladů:
	Z pravidla se sestaví z účetní skutečnosti (např. za posledních 7 měsíců), která se upraví o očekávané vlivy v plánu proti této výchozí základně. [10] (s. 107)
	Metodika sestavení rozpočtů
	U sestavování rozpočtů se vychází z předešlé účetní skutečnosti. Pomocnou veličinou jsou náklady a výnosy, které se dále člení na variabilní a fixní. Data získána z účetnictví se upraví o koeficient změny objemu výkonu u variabilních nákladů a výnosů a o koeficient váhy období u fixních nákladů.
	Výpočtem získáme srovnatelnou základnu, která vychází z výchozího období. Tato základna je přepočtena na plánovaný objem výkonu a na plánovanou délku období. Poté se tato základna upraví o plánované vlivy, kterými mohou být např. vlivy cen, oprav.
	Rozpočty jednicových nákladů se sestavují buďto pomocí kalkulací, jejichž výsledek se následně převede do rozpočtu nebo předešlou metodou, která je upřesněna převodem těchto nákladů z plánovaných kalkulací.
	V dalších případech roční rozpočet vychází z měsíčního plánu např. plán odpisu. [10] (s. 108)
	Metoda standartních nákladů (Standard Costing) byla prvotně zaměřena na řízení nákladů. V současné době je její užití širší, zahrnuje stanovení standardů pro většinu veličin popisujících nejvýznamnější souvislosti podnikového procesu. Principem této metody je stanovení standardů, tedy stanovení nákladů, které jsou potřeba při výrobě jednotky výkonu za určitých podmínek. Dále obsahuje zjištění skutečných nákladů a jejich odchylek od standardů a podrobný rozbor odchylek. 
	Základem vyhodnocování nákladů je sestavení určení množství a uspořádání odchylek (rozdílů) mezi skutečně dosaženou a rozpočtovanou úrovní klasifikaci nákladů. Při zjišťování odchylek se komparují dva typy plánů (rozpočtů) a to hlavní plán s přepočteným plánem. 
	Hlavní plán vychází z plánovaného objemu výroby a sortimentu vyrobených nebo prodaných výrobků.
	Přepočtený plán se rozlišuje na oblast variabilních nákladů a výnosů, který je daný skutečným objemem a množstvím vyrobených a prodaných výrobků a na oblast fixních nákladů, kde se vychází z hodnot uvedených v hlavním rozpočtu. [10] (s. 136)
	Tento výpočet zajistíme vynásobením plánované výše variabilních nákladů na jednotku jednotlivých kalkulačních jednic uvedených v plánovaných kalkulacích se skutečným vyprodukovaným nebo prodaným množstvím těchto výrobků za dané období. [10] (s. 136)
	Odchylka představuje rozlišení mezi dvěma hodnotami stejné veličiny. Výše odchylek by měla být jak v nominálním vyjádření (Kč) a v procentním vyjádření, ale také v naturálním vyjádření (tuny, kusy) a v poměrovém vyjádření (cena). 
	Z controllingového hlediska porovnáváme zejména:
	 Skutečnost – skutečnost
	a) V čase – porovnání dvou po sobě následujících obdobích
	b) V prostoru – konkurenční porovnání nebo porovnání investičních projektů
	 Plán – skutečnost
	 Tradiční srovnání zajištěním zpětné vazby
	 Plán – očekávání
	 Srovnání týkající se pozdější realizace plánu, které se orientuje na budoucnost a bere na vědomí princip prvotní vazby [14] (s. 214)
	Základními typy odchylek podle příčiny jejich vzniku a odpovědnosti:
	 Kvalitativní odchylky – vznikají rozdílem mezi plánovanou a skutečnou dosaženou cenou související s oceněním hodnocené veličiny
	 Kvantitativní odchylky – vznikají rozdílem mezi plánovaným a skutečným objemem vyrobených nebo prodaných výrobků
	 Sortimentní odchylky – získávají se z rozdílu sortimentní skladby vyrobených nebo prodaných výrobků
	 Odchylky výtěžnosti a úspornosti – vycházejí z měrné spotřeby vstupů surovin na jednotku výrobku [10] (s. 137)
	Hospodářský výsledek významně ovlivňují odchylky, proto označujeme odchylky s pozitivním vlivem na hospodářský výsledek kladným znaménkem a odchylky se záporným vlivem označujeme záporným znaménkem. Z toho plyne, že odchylky nákladů se počítají jako rozdíl mezi plánem a skutečností. 
	V praxi se více užívá termín vlivy na hospodářský výsledek než odchylky, jelikož lépe vyjadřují potřebu vystihnout realitu, že celkový vliv variabilních nákladů na hospodářský výsledek vychází z vlivu množství výroby, vlivu skladby souhrnu produkce, vlivu měrné spotřeby a vlivu cen na tyto variabilní náklady.
	Dvě fáze rozboru dosaženého výsledku hospodaření:
	1. Fáze rozboru porovnáním hlavního plánu (viz. bod 2.3) s plánem přepočteným
	 Vliv objemu výroby, vliv skladby výrobků na jejich výši
	 V této fázi se řeší pouze variabilní náklady, jelikož fixní náklady nejsou součástí přepočteného plánu. [10] (s. 138)
	2. Fáze rozboru porovnáním přepočteným plánem (viz. bod 2.3) variabilních nákladů se skutečností a hlavním plánem fixních nákladů se skutečností
	 Vypočítávají se zde vlivy měrných spotřeb a vlivy cen na jejich výši
	 U fixních nákladů je jejich vliv vypočten na výsledek hospodaření jako rozdíl mezi hlavním plánem a skutečností [10] (s. 138)
	Základní podmínkou tohoto rozdělení je důležité vypočítat měsíční přepočtený plán variabilních nákladů a výnosů na základě reálných informací o vyrobeném množství a skladby výrobků a plánových kalkulací.
	Nezbytným předpokladem je, aby byly k dispozici plánové kalkulace variabilních nákladů a výnosů za stejné výrobky, které byly v daném měsíci vyrobeny nebo spotřebovány. 
	Rozdíl mezi původním a přepočteným plánem je dán hlavně vlivem objemu výroby a vlivem struktury sortimentu na jejich výši. Nejprve se vypočte vliv objemu výroby a vliv struktury sortimentu se následně vypočítá jako zbývající hodnota do celkového rozdílu. [10] (s. 139)
	3 Posouzení možností výpočtu bodu zvratu v době plného nevyužívání výrobních kapacit
	3.1 Bod zvratu
	3.1.1 Výpočet bodu zvratu (BZ)

	3.2 Analýza bodu zvratu
	3.2.1 Analýza bodu zvratu pomocí peněžních toků


	Velký význam pro vedení podniku je určení bodu zvratu. Využívá se jako výchozí bod pro mnoho rozhodnutí. K výpočtu bodu zvratu musí mít podnik informace o tom, při jakém objemu výroby jsou pokryty veškeré variabilní a fixní náklady a kde začíná zisková zóna. [15] (s. 125)
	Pokud v podniku nastane bod zvratu, tak není dosaženo zisku ani ztráty a celkové tržby se rovnají celkovým nákladům. Rozděluje tedy ziskové a ztrátové pole objemu výroby, které nám určuje, zda podnik dosáhl zisku nebo je ve ztrátě.
	Bod zvratu se také označuje jako mrtvý bod, kritický bod rentability nebo nulový bod. Klíčovou rolí při definování bodu zvratu je rozdělení nákladů na variabilní a fixní. 
	Ačkoliv je bod zvratu nutný pro všechny významné faktory rizika podnikové činnosti, lze tuto výpočetní náročnost bodu zvratu snížit využitím vhodného počítačového programu.
	Na obrázku 3.1 je uveden bod zvratu, který definuje, zda podnik dosahuje zisku či ztráty.
	Q0 ... nulový objem prodaných výrobků
	Qkrit. ... objem prodaných výrobků v bodě zvratu
	QK ... výrobní kapacita
	Bod zvratu lze vypočítat dle vzorce takto:
	Q min = 𝐅𝐍𝐂−𝐕𝐍
	Kde:
	Q min ... objem prodeje při dosažení bodu zvratu [množství]
	FN ... úhrnná výše fixních nákladů [Kč]
	C ... jednotková cena [Kč]
	VN ... variabilní náklady na jednotku množství [Kč] [5] (s. 133)
	V 19. století vznikla analýza bodu zvratu, která je používána, vylepšována, upravována a rozšiřována z důvodu snížit nebo opravit její omezení a udělat ji využitelnou pro další obchodní situace. Oproti své kritice je tato analýza neustále jedním z nejlepších způsobů, jak definovat vztah mezi nákladem, objemem výroby a ziskovosti. [17] (s. 1)
	Analýza bodu zvratu (v angličtině znamená Break Even Analysis), nám slouží k tomu, abychom byli schopni lépe plánovat budoucí vývoj nákladů a tržeb a uvědomili si vztahy mezi náklady, prodaným množstvím a cenou. Využívá se většinou ve větších firmách, vzhledem k tomu, že si můžou dovolit zaměstnávat finanční a ekonomické specialisty a vlastní speciální softwary usnadňující výpočty. Zvládneme to však i sami pokud se nelekneme odborně vypadajících vzorců a grafů. [18] (s. 76)
	Pomocí toku peněz neboli cash flow lze též provést analýzu bodu zvratu. Cash flow je jednoduše příjem a výdej toků peněz v podniku.
	Peněžní bod zvratu by se měl nejčastěji používat v době, kdy podniky nevyužívají plně své výrobní kapacity. Podnik, který bude vyrábět množství nižší, než vychází z bodu zvratu zisku, nezkrachuje, pokud tato výroba bude vyšší než peněžní bod zvratu. Z toho vyplývá, že podniky nekrachují proto, že nemají zisk ale proto, že nemají dostatek financí.
	Část fixních nákladů je v určitém období v řadě firem výdaji peněz. Bod zvratu se tím pádem posunuje směrem k počátku (bod 0), jak můžeme vidět v obrázku 3.2. Předpokládáme, že 60% jsou nepeněžité náklady (např. odpisy) a jen 40% je peněžními výdaji fixních nákladů. Obrázek dokumentuje, že podnik může existovat v období ztráty, pokud se nachází nad peněžním bodem zvratu, tak by byl ohrožen svou platební neschopností platit své závazky. Vzhledem k tomu, že tato analýza vychází ze zjednodušených vztahů, k praktickému řízení toku peněz je nutný peněžní rozpočet. [5] (s. 152)
	Závěr
	V dnešním moderním světě představují výrobní podniky nezastupitelnou roli na trhu. Dokážou vyrobit obrovské masy výrobků jakéhokoliv druhu a kvality a díky tomu jsou schopny zaměstnat tisíce lidi. Na trhu existuje mnoho druhů výrobních podniků např. textilní, potravinářský, průmyslový, zpracovatelský, automobilový výrobní podnik, který musí splňovat kritéria pro vedení a řízení výrobního podniku. Jedním z těchto kritérií je řízení nákladů, to je jejich plánování, sledování a vyhodnocování.
	Prvním cílem mé bakalářské práce byla specifikace a klasifikace nákladů ve výrobním podniku. Tento cíl je plněn v prvním bodě. Nejprve jsem uvedla několik definic nákladů od různých autorů knih, ze kterých jsem čerpala. Následně jsem uvedla existenci dvojího pojetí nákladů, kterými jsou finančně účetní a manažerské náklady. V závěru tohoto bodu jsem uvedla klasifikaci náklady dle různých kritérií, kterými jsou kritéria členění nákladů podle jejich vztahu k objemu výroby. Zde patří fixní, variabilní náklady a také remanentní náklady. Tyto náklady jsem uvedla i v grafickém znázornění. 
	Druhý cíl práce, definování metodiky plánování a vyhodnocování nákladů ve výrobním podniku, je splněn v druhé kapitole. Tato kapitola se zabývá plánováním nákladů v podniku, a jakým způsobem se tyto náklady vyhodnocují. Plánování nákladů je nedílnou součástí každého podniku. Prostřednictvím nákladů je možné zjistit, zda podnik se nachází v zisku či v ztrátě. Plánování slouží především ke snížení nákladů ve všech částech podniku. Náklady je nutné plánovat i pro tvorbu rozpočtů. Součástí rozpočtů a samozřejmě i plánování nákladů je několik plánů podniku, kterými jsou např. plán marketingu, plán prodeje a plán výroby, které jsem blíže specifikovala. Rozpočty slouží k nasměrování a optimalizaci veškerých činností podniku. Závěrem tohoto bodu jsem uvedla metody plánování jednicových a režijních nákladů, globální a podrobné metody, optimalizační nákladové metody. Dále jsem se zabývala vyhodnocováním nákladů, jehož základem je určení množství a uspořádání odchylek mezi skutečně dosaženou a rozpočtovanou úrovní klasifikaci nákladů.
	Třetí cíl práce, posouzení možnosti výpočtu bodu zvratu v době plného nevyužívání výrobních kapacit, je řešen ve třetím bodě. Bod zvratu má velký význam pro vedení každého podniku. Slouží jako výchozí bod pro mnoho rozhodnutí. Pokud v podniku nastane bod zvratu, tak není dosaženo zisku ani ztráty a celkové tržby se rovnají celkovým nákladům. Analýzou bodu zvratu je možné lépe plánovat budoucí vývoj nákladů a tržeb a uvědomit si vztahy mezi náklady, prodaným množstvím a cenou. 
	Pro plnění cíle třetího bodu jsem čerpala z analýzy bodu zvratu pomocí peněžních toků. Příkladem pro možnost výpočtu bodu zvratu v době plného nevyužívání výrobních kapacit jsou odpisy. Vzhledem k tomu, že odpisy vznikají druhotně, ale finance na pořízení majetku vydáváme, když majetek kupujeme, tak nám tato vlastnost odpisů posouvá peněžní bod zvratu k nižšímu objemu výroby proti bodu zvratu zisku. 
	V době plného nevyužívání vlastních výrobních kapacit platí, že podnik nebude přímo existenčně ohrožen, když nebude dosahovat bodu zvratu zisku, pokud jeho výroba nebude nižší než peněžní bod zvratu. 
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