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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je vymezení bodu zvratu ve výrobním podniku s cílem 

zhodnotit výhody a omezení jeho používání. Vychází z klasifikace nákladů podniku podle 

jednotlivých hledisek a teoreticky charakterizuje bod zvratu u stejnorodé i různorodé 

výroby. Využití analýzy bodu zvratu se v práci zaměřuje na objem produkce a výši výnosů 

zabezpečujících požadovaný zisk, maximálně přípustné variabilní a fixní náklady, 

minimální prodejní cenu, kritické využití výrobní kapacity, citlivost zkoumaných veličin 

a provozní páku. V závěru jsou zhodnoceny výhody a omezení, které se v souvislosti 

s analýzou bodu zvratu ve výrobním podniku předpokládají. 
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variabilní náklady; fixní náklady; výnosy, zisk; tržby; objem produkce; cena produkce; bod 

zvratu; provozní páka 

Abstract  

My bachelor thesis theme is about demarcation of break even point in manufacturing firm 

with a goal of valorize benefits and limit it’s usage. This was based on classification of firm 

costs and theoretically characterizes break even point of homogeneous production as well as 

non-homogeneous production. Use of break even point analysis in practical world focuses 

on production volume and amount of revenues providing required profit, most acceptable 

variable costs and fixed costs, minimum selling price, critical use of capacity, the 

susceptibility of the examined variables and operating leverage. In conclusion I evaluated 

the benefits and limits which are assumed in relation with break even point analysis in 

manufacturing firm. 
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1 Úvod 

Postavení podniku z pohledu zisku je velmi důležité. Výše zisku je ovlivňovaná objemem 

realizovaných produktů na trhu v určitých, pro podnik výhodných, cenových relacích, 

a náklady, jako i dalšími faktory. Správné rozhodnutí o výrobě a prodeji daného produktu, 

jeho vyřazení z výrobního programu nebo potřeba snižování nákladů umožní analýza bodu 

zvratu.  

Bod zvratu představuje takový objem výroby (prodeje), při kterém se celkové náklady 

rovnají celkovým výnosům a podnik nedosahuje ani zisku ani ztráty. Je to bod, do jehož 

dosažení výrobky pouze pokrývají náklady a od něhož již začínají přispívat k tvorbě zisku. 

Výpočet bodu zvratu pomáhá identifikovat vliv změny tržeb, fixních a variabilních nákladů 

na ziskovost a je jedním z klíčových prvků pro finanční řízení a plánování podniku. I když 

použití bodu zvratu ve výrobním podniku má své výhody, existují i určitá omezení nebo 

potenciální problémy, které se mohou objevit při predikci očekávaných zisků. 

 Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit omezení a výhody, které souvisejí s použitím bodu 

zvratu ve výrobním podniku. Tato práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá 

klasifikací nákladů. Klasifikace nákladů na variabilní a fixní složku je základním 

východiskem analýzy bodu zvratu. Druhá část je věnována teoretickému vymezení bodu 

zvratu matematicky i graficky. Zaměřuje se také na základní oblasti využití bodu zvratu, 

především na objem produkce a výši tržeb zabezpečujících požadovaný (minimální) zisk, na 

maximálně přípustné variabilní a fixní náklady, a minimální prodejní cenu. Pozornost je 

věnována i citlivosti zkoumaných veličin, především citlivosti provozního zisku na tržbách. 

Poslední část zhodnocuje výhody a omezení, které jsou spojeny s používáním bodu zvratu 

ve výrobním podniku.  

Problematika bodu zvratu ve výrobním podniku je stále aktuální téma. Ve své práci se 

pokusím vystihnout a popsat pouze nejdůležitější fakta spojená s jeho používáním. 

Vycházím především z odborné literatury, v menší míře pak také z internetových portálů. 

 

http://www.fap.sk/FINANCNE_RIADENIE.htm
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2 Klasifikace nákladů 

Členění nákladů se označuje jako předpoklad účinného řízení nákladů. Vyvolává se 

účelovou potřebou k řešení určitého problému.  

Náklady představují spotřebovaní ekonomického zdroje, který je obvykle spojený též se 

současným nebo budoucím výdejem peněz. Musí se počítat s tím, že náklady bude vnímat 

jinak účetní a manažer, který se zaměřuje na strategický rozvoj. Buďto přistupujeme 

k definici nákladů z pohledu externího uživatele, který je vymezen finančním účetnictvím, 

nebo se na náklady díváme z pohledu manažerského.[8] 

Rozlišujeme dvě základní pojetí nákladů (viz Obr. 1):[8] 

 finanční pojetí nákladů, 

 manažerské pojetí nákladů. 

 

Obr. 1 Vztah jednotlivých přístupů k pojetí nákladů [8] 

Nejvýznamnějším znakem, který diferencuje manažerské účetnictví od účetnictví 

finančního je zřetelně větší nezbytnost informací o nákladech, které zaměstnanci na různých 

stupních podnikové hierarchie potřebují nejen pro vedení podnikatelského postupu, o jehož 

primárních měřítcích bylo už rozhodnuto, nýbrž i pro rozhodování o jeho příštích 

obměnách. Předložená rozdílnost se ukazuje až do té velikosti, kdy je pojem nákladů v obou 

účetních subsystémech výrazně rozlišen. 
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Finanční koncepce nákladů je stavěna na vnímání nákladů jako snížení ekonomické 

prosperity, která se ukazuje poklesem aktiv nebo přibýváním dluhů a která v klasifikačním 

stádiu přispívá ke zredukování vlastního kapitálu. 

U finančního účetnictví se náklady zaznamenávají jako spotřeba externích vstupů 

zaznamenaných v účetním uspořádání. Primární vystižení primárních znaků této koncepce 

nákladů je také fakt, že náklady zde se formulují v účetních cenách, tedy cenách, za které 

byly spotřebovaná aktiva pořízená, či v evidované hodnotě nárůstu pasiv. Samozřejmě 

takové pojetí nákladů plně vyhovuje potřebám externích uživatelů. 

Mnohdy v podnikové praxi nastávají situace, kdy takový názor na náklady neodpovídá 

porozumění nákladů z logického pohledu manažera, který považuje za náklady pouze ty 

vynaložené prostředky, které byly vynaloženy v souvislosti s nějakou podnikovou aktivitou 

nebo které vzniknout až v budoucnosti.[8] 

V manažerském účetnictví vycházíme k vystižení podstatných znaků nákladů hodnotově 

vyjádřené, záměrné utracení ekonomických zásob podniku, záměrně související 

s ekonomickou aktivitou. Tato koncepce nákladů se nazývá manažerská.[8] 

Ve sféře manažerské koncepce nákladů lze poté rozlišit dvě stanoviska, která se částečně 

liší ve vnímání neúčetních nákladů. První z těchto stanovisek se nazývá hodnotová 

koncepce nákladů. Tato koncepce nákladů plní svou úlohu tím, že poskytuje informace pro 

navyklé vedení a nad průběhem realizovaných postupů, které jsou v podniku 

uskutečňovány. Spotřebované ekonomické vstupy se tady oceňují na stupni cen, které jsou 

shodné s jejich současnou reálnou hodnotou. U právě realizované činnosti se předpokládá, 

že nezaručí jen návratnost prvotní výše vložených peněz, nýbrž i reprodukci ekonomických 

zásob na jejich prvotní výši v cenách, které jsou shodné s jejich současnou výší.Náklady 

v hodnotové koncepci obsahují jak náklady, které odpovídají finančnímu účetnictví, tak 

náklady, které jsou v manažerském účetnictví vykazovány v jiné výši než ve finančním 

účetnictví, nebo jím nejsou vykazovány vůbec. Takto se označují kalkulační náklady. [8] 

Ekonomické pojetí nákladů souvisí s konceptem oportunitních (alternativních) nákladů. 

Oportunitní náklady jsou hodnota, která musí být obětována, když zdroje nejsou použity na 

nejlepší možnou alternativu. Nazýváme je též náklady ušlých příležitostí. Koncepce 

oportunitních nákladů se používá v manažerském rozhodování.[10] 
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2. 1 Druhové členění nákladů 

Druhové členní nákladů je nejběžnějším přístupem ke klasifikaci nákladů v běžném 

finančním účetnictví. V rámci této klasifikace se člení náklady dle druhu spotřebovaného 

externího vstupu do podnikového transformačního procesu. Jedná se o rozdělení nákladů, 

které odpovídá finančnímu pojetí nákladů. Toto členění nákladů je používáno i při 

konstrukci standardních účetních výkazů, např. při tvorbě výkazů zisku a ztrát. 

V účetnictví se nachází poměrně detailní členitost nákladů, ale v zásadě existuje několik 

primárních nákladových tipů, které se dají najít prakticky v každém podniku. Mezi 

nákladové druhy patří:[4] 

 Spotřeba materiálu a energie (např. ocel, dřevo, mazací oleje, kancelářské potřeby, 

elektřina, plyn). 

 Spotřeba a použití externích prací a služeb (např. telekomunikační služby, přepravné, 

nájemné, služby spojené s opravami a udržováním majetku). 

 Mzdové a ostatní osobní náklady (včetně sociálního a zdravotního pojištění 

pracovníků). 

 Odpisy hmotného i nehmotného investičního majetku. 

 Finanční náklady (např. pojistné, bankovní výlohy a náklady spojené se získáním 

bankovních záruk). 

Druhové členění nákladů je velmi důležité pro zajištění stability, proporcí a rovnováhy mezi 

zabezpečením od externích partnerů (dodavatelů, zaměstnanců) a potřebou zdrojů podniku. 

Při vhodném analytickém členění základních nákladových druhů lze získat podrobnější 

informace nejen o tom, co je spotřebováno (jaký konkrétní zdroj, např. konkrétní druh 

materiálu), ale i od koho (od jakého dodavatele) a kdy. Jedním z nejdůležitějších úkolů pro 

optimalizaci pracovního kapitálu a k dosažení efektivního řízení peněžních toků je řízení 

souladu okamžiku spotřeby a dodání příslušného zdroje.[4] 

Průkaznost a jednoznačnost vykázané spotřeby (pořízení) zdrojů podniku je předností 

druhového členění nákladů. Taktéž pro základní kontrolu úplnosti účetních informací 

v daném období je druhové členění nákladů velice důležité. 
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Druhové členění se nicméně později nezabývá důvodem vynaložení nákladů, tj. jejich 

bezprostředním nebo vedlejší spojitostí k vypracovávaným výkonům, aktivitám, útvarům či 

procesům. Množství (kvantifikace) hospodářského výsledku nelze přímo určit z druhového 

členění nákladů. 

2. 2 Účelové členění nákladů 

Účelové členění nákladů sleduje vynaložené náklady v těsné souvislosti s příčinnými 

pojítky vzniku nákladů, s úzkou spojitostí k vlastnímu procesu produkce výkonů, tedy 

s věcnými a technickoekonomickými spojitostmi uvnitř podniku, ve vztahu k faktickým 

útvarům, výkonům a aktivitám. Účelové členění nákladů je sledováno na odlišné úrovni 

a podrobnosti. 

Úlohy, které se řadí jako jedny z nejdůležitějších skupin rozhodování, jsou úlohy, které jsou 

založené na kontrole hospodárnosti vynaložených nákladů. Jejich cílem je v první řadě 

zjistit, zda se v podniku náklady spoří, ba naopak překračují. Základem pro určení 

racionálního nákladového úkolu, se kterým se porovnává reálná spotřeba nákladové složky, 

je účelové členění nákladů.[6] 

Na různé úrovni lze charakterizovat účelový vztah nákladů. Strukturalizace účelového 

členění nákladů stanovují nákladový úkol pro jednotlivé nákladové položky nebo jejich 

skupiny v několika úrovních. V první z nich se náklady rozčleňují do relativně rozsáhlých 

okruhů různorodých výrobních činností (hlavních podnikatelských) a také činností 

pomocných a obslužných (servisní). V tomto rámci se pak důkladněji člení podle aktivit 

nebo jednotlivých operací. Zásadou tohoto směru je identifikovat věcného nositele, který 

podněcuje vznik nákladů a jehož intenzita jinak řečeno velikost je určující také pro úroveň 

nákladů.[6] 

2. 2. 1 Technologické náklady a náklady na obsluhu řízení 

Tyto náklady se dále rozdělují s ohledem na vedení hospodárnosti podle jejich primární 

spojitosti k činnosti, aktivitě či operaci do dvou primárních oddílů (viz Obr. 2).[6] 
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Obr. 2 Účelové členění nákladů [6] 

 

 Náklady technologické. Jejich nejprostším příkladem může být spotřeba papíru, který je 

určité jakosti v hlavní tiskařské výrobě na konkrétní titul. Je to skupina nákladů 

bezprostředně vyvolaných technologií dané činnosti, aktivity nebo operace. Tyto náklady 

se proto nazývají náklady technologické. Dále to mohou být náklady na základní materiál 

(náklady na tzv. technologickou energii, mzdy výrobních dělníků, plech na automobil, 

dřevo na nábytek, náklady na pomocný materiál např. mazadla, oleje, chladicí 

kapalina).[6], [4] 

 Náklady na obsluhu a řízení. Skupina nákladů, která byla vynaložena za účelem 

vytvoření, zajištění a udržení podmínek racionálního průběhu dané činnosti (aktivity 

nebo operace). Tyto náklady se proto nazývají náklady na obsluhu 

a řízení. Příkladem může být náklad na provoz budov, náklady na topení, náklady na 

ochranu, náklady na opravy, náklady na zkoušky, náklad na osvětlení tiskárny, plat 

mistra.[6], [4] 

2. 2. 2  Náklady jednicové a režijní 

Členění nákladů na jednicové a režijní (viz Obr. 3) navazuje na členění nákladů na 

technologické a na náklady na obsluhu a řízení.  
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Vytyčení nákladového plánu u většiny technologických nákladů vyplývá z jejich 

přirozeného přístupu k jednotlivému či konečnému výkonu, jenž znamená výsledek určité 

operace, aktivity nebo jeho působení. Mnohdy je dopředu stanoveno, jakým stylem bude 

určitý výkon realizován. Další složkou tohoto zpracování je vytyčení norem. Norma je 

sdělována v naturálních jednotkách, jako spotřeba specifického počtu měrných jednotek 

ekonomického zdroje na jednotku výkonu. [6] 

Náležitý předpis neboli norma se může vynásobit dvěma možnými způsoby. První způsob 

je dopředu určený. Při druhém způsobu se norma vynásobí skutečným počtem vykonaných 

jednotlivých výkonů. Dá se tedy říct, že určit nákladový plán je docela poměrně lehké 

(např. sečtením, kolikrát dělník vykonal normované operace, popřípadě počtem vytištěných 

knih). Tento postup při kontrole se většinou prosazuje u těch technologických nákladů, 

které souvisejí nikoli jen s technologickým postupem jako úhrnem, ale rovnou jako 

s jednotkou dílčího výkonu. Z tohoto důvodu se tento díl technologických nákladů nazývá 

jako náklady jednicové. Jejich primárním hodnotovým informačním prostředkem vedení je 

kalkulace.[6] 

Naopak výše nákladů, která je stanovena na obsluhu, řízení a části technologických 

nákladů, která souvisí s technologickým postupem jako kompletem, neroste přímo úměrně 

s počtem realizovaných výkonů. Působí na ni jenom okrajově objemem aktivit, které 

zajišťují postup technologického procesu. Jejich nákladový úkol je určen zpravidla podle 

celkových mezních hodnot a pravidel platných pro specifickou časovou etapu, eventuálně 

i pro celkový očekávaný rozsah výkonů za toto období (využitý obsah). Ukázkou těchto 

nákladů může ve výrobních firmách být očekávaná výplata mistra za měsíc, která vychází 

z jeho zařazení, dále pak náklady na otop vycházející z rozvrhu topného období, výdaje za 

opravy a údržbu, Výplaty pomocných dělníků, spotřeba elektrické energie na osvětlení, 

kancelářské potřeby.[6] 

Obyčejně se tento úkol uskutečňuje i z hlediska odpovědnosti, tudíž na základě toho, kdo za 

jeho provedení nese odpovědnost. Náklady, které se doopravdy utratí, se poté srovnávají 

s tímto nákladovým úkolem jako celkem. Je proto evidentní, že kontrola těchto nákladů je 

tedy těžší než kontrola jednicových nákladů. Tyto náklady se nazývají jako náklady režijní. 

Hlavním hodnotovým informačním prostředkem řízení těchto nákladů je jejich rozpočet.[6] 
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Obr. 3 Členění nákladů z hlediska řízení hospodárnosti [6] 

2. 3 Kalkulační členění nákladů 

Základním očekáváním pro efektivní řízení nákladů je schopnost identifikovat účelnost 

a účelovost jejich vynaložení. Kalkulační členění je neobvyklým typem účelového členění 

nákladů. Do jistého rozsahu se na ně vztahují spekulace, které platí pro určení nákladového 

úkolu pro kontrolu hospodárnosti jednicových a režijních nákladů.Zajištění těchto úloh 

reálnými informacemi je jedním z nejsložitějších v rámci členění nákladů vůbec. Pomocí 

kalkulačního členění se řeší například úlohy jako vyrobit nebo koupit daný výrobek, práci 

nebo službu; jaké budou nebo jsou náklady na daný výrobek; jaký bude limit ceny daného 

výrobku; preferovat či potlačit výrobu daného výrobku. 

Z hlediska příčinných vazeb nákladů k výkonu, který je objemově, druhově 

a jakostně přesně specifikován k takzvané kalkulační jednici, a z hlediska praktických 

početně technických možností, jak přiřadit náklady konkrétnímu výkonu, lze rozčlenit do 

dvou kategorií (viz Obr.4):[6] 

 Přímé náklady, jsou takové náklady, které můžeme specificky a exkluzivně vztáhnout 

k nějakému nákladovému objektu to znamená s konkrétním druhem výkonu (např. 

k výrobku). 

 Nepřímé náklady, jsou takové náklady, které nemohou být specificky  

a exkluzivně vztaženy k určité aktivitě. 
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Do přímých nákladů patří téměř veškeré jednicové náklady. Ty se vyvolávají nejen 

konkrétním druhem výkonu, ale přímo jeho jednotkou. Kromě jednicových nákladů se pak 

výkonu přiřazují i náklady, které se vynakládají v souvislosti s prováděním pouze tohoto 

druhu výkonu a jejichž podíl na jednici tohoto druhu lze tedy zjistit pomocí prostého dělení. 

Příkladem může být spotřeba výrobního materiálu na jeden kus výrobku, spotřeba 

speciálního přípravku na výrobu série stejnorodých výrobků, odpisy zařízení, na němž 

probíhá výroba jednoho manažerů, odpisy, oprava a údržba nebo pronájem výrobní haly 

jsou nákladové položky, u kterých přímá vazba mezi tímto nákladem objektem druhu 

kalkulační jednice. Na druhé straně náklady mzdové administrativních pracovníků, 

manažerů nebo pronájem výrobní haly jsou nákladové položky, u kterých přímá vazba mezi 

tímto nákladem objektem  neexistuje,proto se jedná o  nepřímý náklad. [6], [8] 

Obr. 4 Členění nákladů z hlediska jejich vztahu výkonům, které jsou předmětem kalkulace [6] 

2. 4 Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů 

Členění nákladů podle jejich závislosti na objemu finálních, ale i dílčích výkonů se začalo 

systematicky využívat ve dvacátých letech 20. Století ve Spojených státech. Jeho aplikace 

se často považuje za „přerod“ klasicky orientovaného nákladového účetnictví v účetnictví 

manažerské. To si totiž už nekladlo za cíl dávat „pouze“ odpovědi na otázky týkající se 

minulosti (Jaké byly skutečné náklady prodaných výrobků?) nebo zajišťující srovnání 

skutečně dosažených výsledků se žádoucím stavem (Jaké byly tyto skutečné náklady ve 
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vztahu ke kalkulovaným nebo rozpočtovaným?), ale začalo poskytovat rovněž informace 

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

zvýšíme objem výroby konkrétního výrobku o 10 procent?). Základem tohoto členění jsou 

dvě základní skupiny nákladů (viz Obr. 5):[6] 

 Variabilní náklady, které se mění v závislosti na objemu výkonu. 

 Fixní náklady, které při změnách v určitém rozpětí prováděných výkonů či využití 

kapacity zůstávají neměnné. 

                

Obr. 5 Členění nákladů z hlediska jejich závislosti na změnách objemu výkonů [6] 

Základní předpoklad pro využití členění nákladů na variabilní a fixní je jejich rozpoznání, 

které předpokládá: [6] 

 Při sestavování předběžných kalkulací a rozpočtů určit předem stanovenou výši 

variabilních a fixních nákladů vzhledem k danému období a rozsahu činnosti. 

 Skutečně vynaložené variabilní a fixní náklady sledovat v účetnictví odděleně. 

V účtovém rozvrhu by měly být definovány analytické účty na takové úrovni 

podrobnosti, aby se zjistila výše variabilních a fixních nákladů.  

2. 4. 1  Variabilní náklady 

Variabilní náklady se vynakládají v závislosti na objemu výkonů. Jednou z nejtypičtějších 

položek bývá spotřeba základního materiálu výrobku, náklady na dopravu, mzdové náklady  
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výkonných pracovníků, spotřeba energie na pohon výrobního zařízení atd. Jejich celková 

výše je ovlivněna objemem a strukturou výkonů. 

Variabilní náklady jsou náklady, které se spojují výhradně s vykonáním jediného výkonu 

nebo dávky výkonů. Tyto náklady se spotřebovávají každým výkonem a pro vykonání 

výkonu dalšího je zapotřebí tyto náklady opětovně vynaložit. Jejich prospěch se vznikem 

výkonu vypotřebuje. 

Jestliže se proměnlivost nákladů sleduje jen ve vztahu ke každé jednotce výkonu, bylo by 

možné za proměnlivé náklady považovat jen takové náklady, které se bezprostředně 

přivozují danou konkrétní jednicí výkonu (např. spotřeba benzinu v autodopravě, cena 

pořízení prodaného zboží, základní materiál výrobku). Mnoho dalších nákladů je však 

zapotřebí neustále vynakládat po provedení určitého objemu výkonů. Příkladem může být 

spotřeba olejů k údržbě výrobního zařízení, náklady na opravy a údržbu po stanoveném 

množství ujetých kilometrů, náklady na dopravu zboží. Tudíž i tyto náklady, které se 

vytvoří určitým objemem výkonů a které mohou být společné pro více výkonů, se řadí 

k nákladům variabilním.[6]  

Variabilní náklady mohou být nadproporciální (progresivní, rostoucí), jenž rostou rychleji 

než objem výroby (se změnou objemu výroby o 1 % se změní variabilní náklady 

o více než 1 %), proporciální (rovnoměrné), které se vyvíjejí ve stejném poměru jako 

objem výroby (se změnou objemu výroby o 1 % se změní variabilní náklady také o 1 %) 

a podproporciální (degresivní, klesající), jenž se mění s objemem výroby, ale rostou 

pomaleji (se změnou objemu výroby o 1 % se změní variabilní náklady o méně než 1 %). 

Náklady proporcionální tvoří nejdůležitější a v praxi nejsnáze kvantifikovatelnou část 

variabilních nákladů. Příkladem proporcionálních nákladů jsou jednak všechny náklady 

jednicové, a také ta část režie, která je ovlivněna stupněm využití kapacity (např. část 

nákladů na opravy automobilů, vyvolaná ujetými kilometry).[6], [4] 

2. 4. 2 Fixní náklady 

Fixní náklady zajišťují podmínky pro činnost v určitém rozsahu, nazývají se proto 

potenciální. Jsou vždy jednorázově vynakládané na určité časové období. Rozsah činnosti je 
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chápán jako objem výkonů, který je možné s fixními náklady vytvořit, je limitován jejich 

kapacitou. 

Fixní náklady zahrnují širokou škálu nákladů, které se z pohledu praktického řízení dále 

rozdělují: [4] 

 Fixní náklady, které jsou vyvolané způsobem zajištění činnosti (EngineeredCosts) 

(náklady na obsluhu a řízení, fixní mzdové náklady řídících a administrativních 

pracovníků, energie na osvětlení a zateplení výrobních prostor). I když jsou tyto náklady 

fixní, ale neznamená to, že jejich výše je neměnná. Opravdový vývoj těchto nákladů 

závisí na různých faktorech, na těch, které podnik může i nemůže ovlivnit (např. náklady 

na osvětlení závisí také částečně i na chování zaměstnanců, proto má podnik možnost je 

motivovat a dosáhnout úspor. Výše těchto nákladů závisí především na ročním období, 

což je faktor podnikem neovlivnitelný). 

 Fixní náklady, které nejsou bezprostředně vyvolány vlastním vytvořením výkonu, ale 

vedení podniku rozhoduje o tom, jak budou vynaloženy (Discreationary Costs).Jako 

příklad mohou být náklady na reklamu a propagaci, náklady na výzkum a vývoj, část 

správních nákladů, vzdělávání. Tyto náklady mají buď jednorázový, nebo opakovaný 

charakter, jejich výši lze v daném období ovlivnit, ba dokonce zabránit jejich vzniku. 

 Fixní náklady, které se vynakládají opakovaně a pravidelně v konstantní výši (např. 

časové odpisy a splátky nájemného). Jsou to náklady, které vyplývají z užívání aktiv, 

jejich základní vlastností je velmi obtížná ovlivnitelnost a konstantní výše. Podnik tyto 

náklady může omezit tak, že daná aktiva prodá či vrátí. Současně se však vzdá práva na 

jejich užívání. Fixní náklady jsou náklady, které se nemění v určitém rozsahu 

prováděných výkonů nebo aktivity podniku (útvaru). Jde zpravidla o tzv. kapacitní 

náklady, vyvolané potřebou zajištění podmínek pro efektivní průběh reprodukčního 

(podnikatelského) procesu. Z hlediska jejich ovlivnitelnosti v případě zřetelného poklesu 

ve využití kapacity se rozlišují dvě skupiny fixních nákladů:[6] 

 První skupina fixních nákladů je charakteristická tím, že se vynakládá často ještě před 

zahájením podnikatelského procesu, kdy je třeba např. pořídit informační systém,  

budovu, strojní zařízení či uskutečnit jiné investiční rozhodnutí. Podstatnou 

charakteristikou, důležitou pro řízení hospodárnosti těchto tzv. umrtvených (utopených) 
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fixních nákladů (anglicky se označují jako SunkFixedCosts), je pak fakt, že jejich 

celkovou výši již nelze ovlivnit v průběhu podnikatelského procesu ani zásadním 

omezením jeho intenzity. Jedinou možností jejich snížení je opačně působící (zvratné) 

investiční rozhodnutí (např. prodej strojního zařízení). Příkladem těchto nákladů jsou 

odpisy fixních aktiv. Důležitou jevovou formou těchto nákladů je z hlediska potřeb jejich 

kvantifikace např. v kalkulacích a rozpočtech relativně vzdálený časový úsek mezi 

výdajem, nutným k pořízení příslušné majetkové složky, a jejím projevem v časově 

vyjádřených nákladech. 

 Druhá skupina fixních nákladů je charakteristická tím, že vzniká v důsledku zajištění 

kapacitních podmínek podnikatelského procesu. Nejsou nicméně jednoznačně spojeny 

s investičním rozhodnutím, ale s využitím vytvořené kapacity, tedy je lze při výrazném 

snížení kapacity omezit. Příkladem těchto předem zmiňovaných vyhnutelných fixních 

nákladů (anglicky označovány jako Avoidable Fixed Cost) jsou náklady na vytápění hal 

a časové mzdy mistrů. Oproti tomu vyhnutelné náklady se na rozdíl od utopených fixních 

nákladů projevují zpravidla tím, že jsou časově těsněji spojeny s výdaji nutnými na jejich 

úhradu. 

Nejdůležitější charakteristikou obou skupin fixních nákladů je výše zmíněný fakt, že 

v určitém intervalu využité kapacity zůstávají stejné. Zajisté tato skutečnost vede 

k nezbytnosti maximálně využit danou kapacitu. Čím větší bude objem provedených 

výkonů na této kapacitě, tím rychleji bude klesat podíl fixních nákladů na jednotku výkonu. 

Nicméně únosnost strojů, budov a ostatních ekonomických zdrojů, které mají za následek 

vytvoření fixních nákladů, není nekonečná. Pokaždé je sloučena se specifickým rozměrem 

výkonů, jenž je možno s nynějším zařízením a četností pracovníků vykonat. Když však 

rozměr výkonů přesáhne tuto mez, je nutné tuto únosnost zvětšit. Je tudíž potřebné znovu 

jednorázově utratit další „bloky“ umrtvených a odvratitelných fixních nákladů.  

U procesu poměrných fixních nákladů na jednotku výkonu platí výrok o jejich snížení 

pouze ve sféře rozsahu, který odpovídá nejvyššímu použití prvotní únosnosti (ve sféře tzv. 

relevantního rozpětí). V momentu obměny fixních nákladů tento úbytek ustává a dostává se 

ke skoku k totálnímu vrcholu, dochází k tomu ovšem i v účasti nákladů připadajících na 

jednotku výkonu.[6                                                                                                                                                                  
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3 Teoretické vymezení bodu zvratu ve výrobním podniku  

Bod zvratu představuje takový objem výroby, při kterém se celkové náklady rovnají 

celkovým výnosů a podnik nedosahuje ani zisku ani ztráty. Bod zvratu se také označuje 

jako nulový bod, mrtvý bod, práh přebytku nebo kritický bod rentability (anglicky Break 

Even Point). Bod, do jehož dosažení výrobky pouze pokrývají náklady a od něhož již 

začínají přispívat k tvorbě zisku. Výpočet bodu zvratu pomáhá identifikovat vliv změny 

tržeb, fixních a variabilních nákladů na ziskovost a je jedním z klíčových prvků pro finanční 

řízení a plánování podniku. 

Analýza bodu zvratu pomáhá organizaci najít místo v čase, kdy bude výrobek či služba či 

nová technologie rentabilní. Pomáhá například při volbě vhodného řešení či technologie 

v závislosti na výnosech a struktuře nákladů v čase. 

3. 1 Bod zvratu u stejnorodé produkce 

Analýza bodu zvratu zkoumá vztahy mezi ekonomickými veličinami, kterými jsou náklady, 

výnosy (tržby) a hospodářský výsledek (zisk nebo ztráta).  Je výchozím krokem pro mnoho 

rozhodnutí. Podnik potřebuje informace např. o tom, při jakém objemu výkonů bude mít 

pokryty variabilní i fixní náklady, od jakého objemu výroby začíná tvořit zisk, při jaké ceně 

se ještě vyplatí výrobek vyrábět, kde jsou hranice případného zvyšování nákladů, aniž by 

vznikla ztráta. 

Matematické odvození bodu zvratu vychází z rovnosti celkových výnosů (V) a celkových 

nákladů (N), kdy zisk je nulový.                    

V = N 

Hlavními faktory, které ovlivňují výši výnosů, jsou ceny a výkony (počet výrobků, objem 

objem produkce, objem prodeje).         

V = p * Q 

p  – cena výrobku  

Q – objem produkce v naturálních jednotkách (např. v kusech) 

V  - výnosy  

(1) 

 

 

(2) 

 

http://www.fap.sk/FINANCNE_RIADENIE.htm
http://www.fap.sk/FINANCNE_RIADENIE.htm
https://managementmania.com/cs/vyrobky
https://managementmania.com/cs/sluzba
https://managementmania.com/cs/technologie
https://managementmania.com/cs/rentabilita
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Celkové náklady se rozloží podle toho, jak se mění v závislosti na změně výkonů. 

Matematicky vztah nákladů a výkonů zachycují nákladové funkce. Nejjednodušší je 

lineární nákladová funkce, která zachycuje proporcionální růst nákladů. Tato funkce se 

používá pro průběh celkových nákladů.  

N = FN + b * Q 

N      - celkové náklady v Kč    

Q       - objem produkce v naturálních jednotkách  

b        - variabilní náklady na 1 jednotku (1 kus) 

FN     - fixní náklady       

Úpravou uvedené funkce lze jejím dělením množstvím výroby Q odvodit i náklady 

připadající na 1 jednotku objemu výroby. Tyto náklady nazýváme průměrné (jednotkové) 

náklady  

   = FN/Q + b 

          - průměrné (jednotkové) náklady 

FN/Q   - fixní náklady na jednotku objemu výroby 

Bodu zvratu je dosaženo, když výnosy se rovnají celkovým nákladům, neboli celkový zisk 

se rovná 0.            

p * Q = FN + b * Q 

Jestliže v bodě zvratu nevzniká zisk ani ztráta, znamená to, že výnosy pokrývají veškeré 

variabilní i fixní náklady. Klasifikace nákladů na variabilní a fixní složku je základním 

východiskem této analýzy. Variabilní náklady jsou vyvolány jednotlivými výkony a měly 

by být uhrazeny z ceny každého prodaného výkonu. Fixní náklady představují nedělitelný 

celek, proto prodaný výkon svými výnosy pouze přispívá k jejich částečné úhradě. V praxi 

to znamená, že pokud se od ceny výkonu odečtou jednotkové variabilní náklady výkonu, 

získá se částka, která podniku po realizaci a prodeji výkonu zůstane. Tato částka slouží 

v první fázi k úhradě existujících fixních nákladů, a až poté, kdy počet výkonů bude 

dostatečný na to, aby pokryl celkové fixní náklady, začne tento zůstatek přispívat k tvorbě 

zisku.  

(3) 

(4) 

(5) 
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Rozdíl mezi cenou a variabilními náklady se v praxi označuje jako příspěvek na úhradu 

fixních nákladů a zisku (krycí příspěvek, kritický bod rentability, marže). Příspěvek na 

úhradu fixních nákladů a tvorby zisku je tedy velice důležitou informací, protože jej lze 

v zásadě využít jako základního kritéria ziskovosti jednotlivých výkonů a ve vztahu k době 

výroby nebo jinému kapacitnímu omezení, které limituje počet a strukturu výkonů, i jako 

vrcholové kritérium efektivnosti jejich prodeje.  

V podnikové praxi je příspěvek na úhradu často nahrazován méně přesným ukazatelem 

nazývaným hrubé rozpětí, což je rozdíl mezi cenou a jednicovými náklady (v praxi se 

výrobkově zjišťují jednicové, nikoli všechny variabilní náklady). [10], [8] 

Bod zvratu udává, kolik jednotkových příspěvků na úhradu musí podnik vygenerovat, aby 

pokryl své fixní náklady:                                                                                                    

    
  

   
 

     - objem produkce v měrných jednotkách (např. kusech), při němž dosahujeme     

              bodu zvratu 

FN    -    celkové fixní náklady podniku (anglicky Fixed Costs – FC) 

 p      -    cena za jednotku výkonu 

 b      -    jednotkové variabilní náklady 

 p – b -   příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorby zisku (marže) 

Pokud má podnik dosáhnout požadované výše zisku, musí překročit bod zvratu. Množství 

výkonů se pak vypočítá rozšířením rovnice o zisk (Z) :      

        
    

   
 

        - objem produkce, který zabezpečí požadovaný objem zisku (naturální jednotky)                                                              

Z           -  očekávaný zisk (Kč)                       

 

(6) 

(7) 
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3. 2 Bod zvratu u různorodé produkce 

Pokud výrobní firma vyrábí různorodou produkci, pro vyjádření nákladů a objemu výroby 

musí využít tzv. globální nákladovou funkci, kde variabilní náklady jsou vyjádřeny jako tzv. 

poměrový (haléřový) ukazatel variabilních nákladů , který vyjadřuje podíl variabilních 

nákladů na 1 Kč objemu produkce (1 Kč tržeb).[8]     

    
 

 
 

h       - haléřový ukazatel variabilních nákladů 

b       - variabilní náklady 

T      - 1 Kč objemu produkce (1 Kč tržeb) 

Potom vztah pro vyjádření bodu zvratu u různorodé produkce, kde (1 – h) je obdoba 

příspěvku na úhradu, tj. příspěvku připadajícího na 1 Kč tržeb. Bod zvratu bude vyjádřen 

v Kč a bude vypadat následovně:[10]       

     
  

   
 

            - tržby (Kč)  

FN        -  fixní náklady 

1- h   - příspěvek k tržbám (průměrný haléřový příspěvek l Kč tržeb k úhradě fixních   

                   nákladů a zisku)                       

Bod zvratu se ziskem pro podnik, který vyrábí různorodý výrobní sortiment (různé druhy 

výrobků) vychází z rovnosti tržeb za prodané výrobky a nákladů. Vypočítá se rozšířením 

této rovnosti o zisk a následně upraví do tvaru:                

      
    

   
 

         - tržby (Kč), které zajistí požadovaný zisk 

Z            - požadovaný zisk (Kč) 

(8) 

(9) 

(10) 
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3. 3  Grafické znázornění bodu zvratu 

V případě, že podnik vyrábí jeden druh výrobku, náklady dělí na fixní a variabilní 

a předpokládá lineární průběh variabilních nákladů a neměnnost ceny v období, dosahuje 

jednoho bodu zvratu (viz Obr. 5). Z grafu je patrno, že podnik po dosažení bodu zvratu,  

v němž je hospodářský výsledek nulový, začíná vytvářet zisk, který je v případě lineárního 

vývoje celkových nákladů tím vyšší, čím vyšší je objem produkce. To podnik motivuje 

k tomu, aby produkoval co nejvíce a omezen je pak pouze maximální kapacitou.  

  

 

 

 

 

 

                       

 

                                    Obr. 5 Bod zvratu při  lineárním  průběhu nákladů [12] 

 

Je ovšem možné, že náklady nemají lineární průběh. Při nelineárním průběhu nákladů 

může existovat i více než jeden bod zvratu a to v závislosti na průběhu křivek tržeb 

a nákladů. Křivky nákladů a tržeb jsou pak vyjádřeny nelineárními funkcemi (viz Obr. 6). 

Stále však platí, že v bodě zvratu se tržby rovnají nákladům. Hledaný objem produkce je 

opět výsledkem řešení této rovnosti. 
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                                    Obr. 6 Bod zvratu při nelineárním průběhu nákladů [12] 

Nejhorší možnost, která ve firmě může nastat je skutečnost, že tržby nejsou schopny pokrýt 

vysoké náklady a křivky výnosů a nákladů se tak nemohou protnout. Podnik nedosahuje 

žádného bodu zvratu (viz Obr. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Obr. 7 Situace bez bodu zvratu [12] 
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3. 4 Využití analýzy bodu zvratu 

Analýzou bodu zvratu lze především zjistit: [3] 

 objem produkce a výši tržeb (výnosů) v naturálních jednotkách zabezpečujících 

požadovaný (minimální) zisk,  

 maximálně přípustné variabilní náklady,  

 maximálně přípustné fixní náklady,  

 minimální prodejní cena,  

 kritické využití výrobní kapacity,  

 citlivosti zkoumaných veličin, 

 citlivost provozního zisku na tržbách (provozní páku). 

3. 4. 1 Stanovení kritického využití výrobní kapacity 

V souvislosti s bodem zvratu je vedle úrovně variabilních, fixních a celkových nákladů, 

úrovně tržeb a objemu výroby nutné sledovat další faktor, který tyto veličiny ovlivňuje, a to 

je maximální výrobní kapacita (maximální množství výrobků, které můžeme vyrobit na 

stávajícím výrobním zařízení). V praxi může docházet k případům, že bod zvratu leží nad 

úrovní maximální kapacity instalovaných zařízení a dosáhnout ho stávající technologií je 

nemožné. Proto se využívá ukazatel kritické využití výrobní kapacity, který udává, jaký je 

podíl využité kapacity v bodu zvratu nebo také minimální stupeň využití výrobní kapacity, 

při kterém výroba není ztrátová: [8], [12]            

        
   

  
      

             -  kritické využití výrobní kapacity 

              -  objem produkce v bodu zvratu 

VK            -  výrobní kapacita 

Znalost kritického využití výrobní kapacity je důležitá již při samotném projektování 

výrobních kapacit, je nezbytně nutné, aby budoucí potřeba určitého výrobku v průměru 

(11) 
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trvale převyšovala alespoň bod kritického využití výrobní kapacity, v opačném případě 

bude výroba ztrátová. Zvýšit výrobní kapacitu můžeme např. zvýšením směnnosti. 

3. 4. 2 Stanovení maximální výše fixních a variabilních nákladů 

Limit fixních nákladů představuje maximální přípustnou hranici fixních nákladů pro 

zabezpečení daného objemu výroby.[3] Při dané ceně výrobku, objemu výroby 

a neměnných variabilních nákladech na jednotku lze odvodit maximální výši fixních 

nákladů, které podnik může vynaložit. Vzorce pro výpočet fixních nákladů pro neztrátovou 

výrobu, kdy je zisk nulový a pro výrobu, kdy se zahrne do propočtu zisk, vycházejí ze 

základního vztahu rovnosti tržeb a nákladů, resp. rovnosti tržeb 

a nákladů navýšených o zisk, pak vypadají následovně:        

               –     

                 –     –    

         - maximální výše fixních nákladů pro neztrátovou výrovu, kdy Z = 0 

        - maximální výše fixních nákladů pro neztrátovou výrobu, kdy Z > 0 

p -b          - příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorby zisku (marže) 

Z              - zisk 

p               - cena 

Pomocí základních vztahů lze stanovit i limit variabilních nákladů, tj. maximální výši 

variabilních nákladů na jednotku výkonu, kterou podnik může vynaložit při daném objemu 

výroby a výši fixních nákladů. Maximální variabilní náklady na jednotku pro neztrátovou 

výrobu, kdy zisk je roven nule a pro výrobu počítající se ziskem  se zjistí výpočtem: 

       
  

 
 

           
    

 
 

        - maximální výše variabilních nákladů pro neztrátovou výrobu, kdy Z = 0 

       - maximální výše variabilních nákladů pro neztrátovou výrobu, kdy Z > 0 

 

(12) 

(13) 

(14) 

 (15) 
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3. 4. 3 Stanovení minimální prodejní ceny 

Minimální výše ceny představuje minimálně přípustnou hranici úrovně ceny pro pokrytí 

jednotlivých složek nákladů, popřípadě zabezpečení požadovaného zisku.[3] Kromě 

základní úvahy, že cena by neměla klesnout pod úroveň variabilních nákladů, lze 

kvantifikovat, jakou minimální cenu by měl podnik požadovat, aby při předpokládaném 

objemu výroby dosáhl požadovaného zisku a o kolik by se v souvislosti se změnou objemu 

prodeje mohla snížit či zvýšit cena, aby podnik dosáhl požadovaného zisku. Minimální 

prodejní cena pro neztrátovou výrobu, kdy zisk je roven nule a pro výrobu počítající se 

ziskem, se pak vypočítá podle následujících vztahů: [4] 

     
  

 
   

        

       

 
   

         - minimální prodejní cena pro neztrátovou výrobu, kdy Z = 0 

        - minimální prodejní cena pro neztrátovou výrobu, kdy Z > 0 

b           - variabilní náklady 

FN        - fixní náklady 

Q          - objem produkce (prodeje) 

Z          - zisk 

Pro krátkodobé krizové období firmy je cena odvozena z minimální výše příspěvku na 

úhradu a je na úrovni variabilních nákladů na jednotku produkce: 

p - b = 0 

p = b 

p- b     - příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorby zisku (marže) 

Každá cena nad tuto hranici ceny přispěje k pokrytí celkových fixních nákladů a po jejich 

pokrytí přispěje k tvorbě zisku.[3] 

 

 (16) 

  (17) 

(18) 

(19) 



23 

 

3. 4. 4 Citlivost jednotlivých činitelů 

Analýza bodu zvratu umožňuje stanovit takovou výši změn veličin, které jsou předmětem 

analýzy, aby se podnik nedostal do ztrátového pole. Jedná se o tzv. citlivost (sensibilitu) 

objemu výkonů (poptávky), celkových fixních a jednotkových variabilních nákladů 

a ceny.[3]  

Citlivost se vyjadřuje procentem změny činitele, při níž bude zisk roven nule. Předmětem 

hodnocení jsou plánované (předvídané, očekávané a jiné předem určené) veličiny. [9] 

Citlivost poptávky (objemu prodeje) je vyjadřovaná pomocí tzv. bezpečnostní marže, 

označované také jako koeficient jistoty bodu zvratu. Bezpečnostní marže udává, jaký 

manévrovací prostor v objemu prodeje představuje stávající objem prodeje v daném období, 

aby si podnik udržel zisk. 

   
       

 
      

   -  bezpečnostní marže – koeficient jistoty bodu zvratu (%)  

Q -  stávající objem prodeje 

Qkrit -   kritický objem prodeje - objem prodeje v bodu zvratu 

Citlivost ceny udává, o kolik % je možno snížit stávající cenu na jednotku prodeje, aniž by 

se výroba stala ztrátovou: 

   
      

 
     

S
p 

-  citlivost prodejní ceny (%)  

p
min

     -   minimální prodejní cena, která zajistí neztrátovou výrobu (Kč/jed. výkonu)  

p         -   stávající prodejní cena (Kč/jed. výkonu) 

Citlivost jednotkových variabilních nákladů udává, o kolik % se mohou zvýšit stávající 

variabilní náklady na jednotku produkce, aniž by se výroba stala ztrátovou. Výpočtem 

citlivosti se tak zjistí manévrovací prostor pro rozsah objemu výkonů, i pro případné změny 

ostatních výše uvedených veličin.  

(20) 

(21) 
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Nejcitlivější je ta zkoumaná veličina, jejíž procento citlivosti je nejnižší: [9]  

   
      

 
     

Sb  - citlivost jednotkových variabilních nákladů (%)  

bmax - maximální přípustné jednotkové variabilní náklady, které zajistí neztrátovou            

               výrobu (Kč/jed. výkonu)  

b -  stávající jednotkové variabilní náklady (Kč/jed. výkonu) 

Citlivost fixních nákladů udává, o kolik % se mohou zvýšit stávající celkové fixní náklady, 

aniž by se výroba stala ztrátovou: [3] 

    
        

  
     

S
FN 

         -  citlivost fixních nákladů (%) 

FN
max 

     -  maximální přípustné fixní náklady, které zajistí neztrátovou výrobu (Kč)  

FN          -  stávající celkové fixní náklady (Kč) 

Proti rozboru citlivostí existují výhrady, že posuzuje citlivost jednotlivých činitelů nezávisle 

na změně jiných činitelů. Přesto praxe tento rozbor velmi často užívá, především proto, že 

jiné prostředky (počet pravděpodobností, simulační techniky atd.) jsou pracnější.[6] 

Propočet úrovně citlivosti jednotlivých veličin svádí ke snaze řadit jednotlivé veličiny podle 

významnosti a přiřazovat jim přívlastky, že jsou méně či více citlivé než veličiny jiné. Tento 

postup však není uživatelsky vhodný, a to z toho důvodu, že nerespektuje statický charakter 

metody a přiřazuje pak ekonomický význam i charakteristikám, které jsou pevně dány 

matematickým vyjádřením analýzy citlivosti.  

Příkladem tohoto postupu by mohlo být tvrzení: prodejní cena, jejíž citlivost činí 3, 38 %, je 

citlivější veličinou, než je objem prodeje, jehož citlivost činí 8, 12 %. Dané tvrzení totiž 

nerespektuje skutečnosti, že oba propočty byly realizovány za předpokladu nezměněných 

dalších veličin a že z aplikace matematického aparátu vyplývá, že cena bude vždy citlivější 

veličinou než objem prodeje. Pokud podniku klesne (za jinak stejných okolností) objem 

(23) 

(22) 
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prodeje o 5 %, ještě minimální požadované úrovně zisku dosáhne. Pokud se však sníží 

o 5 % úroveň prodejních cen, požadované úrovně zisku nedosáhne.[6] 

3. 4. 5  Provozní páka  

Provozní (operační ) páka je změna zisku v souvislosti se změnou objemu prodeje (tržeb) 

při různých proporcích mezi fixními a variabilními náklady. Automatizace a robotizace 

zvyšuje podíl fixních nákladů na celkových nákladech, dochází k substituci variabilních 

nákladů náklady fixními. Vysoký podíl fixních nákladů způsobuje, že při malé změně 

objemu prodeje (tržeb) dochází k velké změně v provozním zisku. V případě, že podnik volí 

mezi několika variantami technologií, záleží jeho volba na úrovni očekávaného prodeje, 

neboť při různých jeho úrovních se může preferovaná varianta měnit.[Moderní metody 

řízení nákladů] 

Stupeň provozní páky udává, o kolik procent se změní zisk při jednoprocentní změně 

objemu prodeje (tržeb). Podnik s vyšším stupněm provozní páky, po překročení bodu 

zvratu, bude rychleji zvyšovat zisk. Vyšší stupeň provozní páky zvyšuje riziko podnikání. 

Podniky  s vyšším stupněm provozní páky v období konjunktury (roste objem prodeje) jsou 

na tom lépe, v období recese (pokles objemu prodeje) jsou na tom hůře než podniky 

s vyšším podílem variabilních nákladů, tj. s nižším podílem nákladů fixních: [5] 

   

     
  

     
  

  

P - stupeň provozní páky v % 

   - zisk za výchozí období (předcházející změně tržeb) (Kč) 

   - zisk za sledované období následující po výchozím období (ve sledovaném období   

              došlo ke změně zisku v důsledku změny tržeb) (Kč) 

    -  tržby za výchozí období  (Kč) 

          - tržby ve sledovaném období (v období následujícím po výchozím období; ve  

               sledovaném období došlo ke změně tržeb ve srovnání s výchozím obdobím) (Kč) 

     - změna (zvýšení) zisku z výchozího období na sledované období (Kč) 

     - změna (zvýšení) tržeb z výchozího období na sledované období (Kč)  

(24) 
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4 Zhodnocení výhod a omezení používání bodu zvratu ve   

     výrobním podniku 

Samotný výpočet bodu zvratu je jednoduchý, vedle výhod má i určitá omezení, zejména pak 

v tom, jak měřit objem činnosti (podniků, útvarů) v podmínkách sortimentních výrob. Nelze 

je vždy měřit ve fyzických jednotkách, často je nutno použít peněžní jednotky. Přesto se 

v praxi velmi používá. [3] 

4. 1 Zhodnocení výhod používání bodu zvratu 

Analýza bodu zvratu informuje o vývoji hospodárnosti při různých objemech prodeje. 

Výsledky analýzy jsou ovlivněny vzájemným poměrem variabilních a fixních nákladů, 

 který může být definován subjektivně a dále úrovní použitých cen. Bod zvratu se využívá 

při zavádění nových výrobků, pro hodnocení činnosti útvarů apod. Tato technika se využívá 

především u těch rozhodnutí, která souvisejí se změnou objemu prodeje.   

Podle příspěvku na krytí fixních nákladů a zisku je možné výrobky nebo skupiny výrobků 

seřadit od nejvýhodnějších (s maximem tohoto příspěvku) k nejméně výhodným 

(s minimem tohoto příspěvku). Čím větší je příspěvek na krytí fixních nákladů a zisku, tím 

dříve jsou tímto příspěvkem na krytí fixních nákladů a zisku uhrazeny fixní náklady a tím 

dříve se pak začíná vytvářet zisk. [5]  

Výhody použití bodu zvratu: [3] 

 umožňuje vypočítávat přírůstek hospodářského výsledku, zajištěného vyšším objemem 

produkce,  

 vytváří předpoklady k hodnocení tendencí v hospodárnosti,  

 slouží k výpočtu bodu návratnosti vložených prostředků, hodnocení ziskového pole 

a vlivu fixních nákladů na celkovou efektivnost,  

 vytváří předpoklady pro řešení některých optimalizačních úloh,  

 využívá se při plánování obchodních strategií a ve finančním rozhodování. 
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Základem optimalizačních výrobních úloh využívajících bod zvratu je optimalizace objemu 

prodeje (a tím i tržeb) a optimalizace sortimentu výroby. Při lineárním vývoji nákladů 

a výnosů se dosahuje optimálního řešení při plném využití instalované výrobní kapacity, 

kdy se plně využívají fixní náklady a kdy se dosahuje nejnižších celkových výrobkových 

nákladů a nejvyššího absolutního zisku. Nákladové minimum a ziskové maximum se kryjí. 

[9]  

4. 2 Zhodnocení omezení používání bodu zvratu 

Použití tradiční analýzy bodu zvratu v praxi předpokládá respektování následujících 

předpokladů a omezení: [3] 

 fixní náklady se nemění, tzn., že se předpokládá stálost instalované výrobní kapacity,  

 všechny náklady lze rozdělit na fixní a variabilní, 

 variabilní náklady se vyvíjejí proporcionálně,  

 cena výrobku se nemění,  

 nemění se technologie ani organizace výroby,  

 veškerá produkce je realizovaná (prodaná), 

 výrobní proces je kontinuální, 

 produkce je stejnorodá, tzn., že se jedná o homogenní výrobu s jedním druhem výkonu. 

Podstatný je požadavek neměnnosti výrobní kapacity a tím i neměnnosti fixních nákladů. 

Pokud ve sledovaném období dochází ke změně fixních nákladů skokem, je nutno rozdělit 

prováděné výpočty na části odpovídající neměnným fixním nákladům. Stoupnou-li fixní 

náklady skokem, může se stát výroba ztrátovou a pak se vypočítává nový bod zvratu. 

Ovšem změna fixních nákladů skokem je obvykle spojena s vkladem peněžních prostředků. 

Pokud nevyvolává vklad těchto prostředků pouze jednorázový efekt, výpočet vyžaduje 

odúročení budoucích efektů pro vyjádření faktoru času. [9] 

Další omezení je spojeno se schopností podniku klasifikovat náklady na variabilní a fixní 

složku. Přesná klasifikace je v praxi často problematická. 
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Používání tradiční analýzy bodu zvratu nepředpokládá vazbu jednotkových variabilních 

nákladů na změnu objemu výroby, ačkoli v praxi jsou relativně vyšší jednotkové variabilní 

náklady při malém objemu (specializace technologie a specializace práce se nevyplatí, 

dělníci musí být univerzálnější a dostávají vyšší mzdy, je velký podíl přípravných časů na 

operaci, vznikají velké zbytky nevyužitého materiálu) než při vyšším objemu. Naopak při 

překročení určité hranice zvláště v procesní či sdružené výrobě je třeba na zhotovení každé 

další jednotky výrobku vynaložit vyšší náklady. [9] 

Lineárnost a stabilnost se váže ke krátkodobému období a při období delším se musí často 

připustit nelineární vývoj. V některých technologiích, zvláště zakládajících se na výtěžnosti 

vsazené suroviny, se musí tato nelineárnost připustit i v krátkodobých úlohách. [9] 

Nepředpokládá se změna ceny v závislosti na objemu produkce, ačkoliv v praxi (poskytnutí 

rabatu) i v teorii (pokles prodejní ceny při zvýšení nabídky) se s ním musí počítat. 

Komplikace analýzy bodu zvratu nastává i v  inflačním období. Jeho použitelnost je 

limitována, protože celkové náklady, především variabilní náklady na jednotku, se zvyšují, 

a to ne vždy stejným tempem jako prodejní cena výrobku. [1] 

Analýzu provozní páky může zkomplikovat omezení, že jsou k dispozici jen minulá nebo 

současná data, zatímco analýza provozní páky při odhadu podnikatelského rizika se 

vztahuje do relativně vzdálené budoucnosti, během níž se mohou měnit jak ceny produktů, 

tak celkové firemní náklady, zatímco k dispozici jsou jen minulá nebo současná data.[1] 

U podniků, které vyrábějí různorodou produkci, je požití bodu zvratu komplikovanější. 

Pokud podnik má více divizí, má různé variabilní i fixní náklady. Analýza se potom 

provede u jednotlivých divizí zvlášť a konsoliduje do celopodnikové úrovně. [1] 

Analýza bodu zvratu ve výrobním podniku má svá úskalí, přestože pro krátkodobé 

rozhodování přináší řadu pozitivních efektů. Oddělené sledování variabilních a fixních 

nákladů poskytuje adekvátní informace pro řešení řady rozhodovacích úloh při pevné 

kapacitě, umožňuje rychlejší orientaci v sortimentní výhodnosti výkonů, v úvahách 

o cenových změnách a v rozhodnutích, zda pokračovat nebo zrušit v provádění výkonů. [8] 
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5 Závěr 

Analýza bodu zvratu informuje o vývoji hospodárnosti podniku při různých objemech 

prodeje. Poskytuje vedení podniku adekvátní  informace, které mu umožní v  budoucnu  

lépe rozhodovat. Dle mého názoru je používání bodu zvratu ve výrobním podniku výhodné 

pro vedení podniku, které pak může lépe posuzovat možnosti dosažení zisku. Výše zisku 

a jistota jejího dosažení jsou pro podnik důležitými informacemi. Jednoduchým způsobem 

lze vypočítat, jaký vliv mají změny objemu prodeje, prodejní ceny, jakož i variabilní a fixní 

náklady, na výši dosahovaného zisku. 

Další výhody používání bodu zvratu spatřuji ve využití bodu zvratu při zavádění nových 

výrobků, při hodnocení činnosti útvarů, při výpočtu přírůstku hospodářského výsledku 

a výpočtu bodu návratnosti vložených prostředků. Slouží k hodnocení ziskového pole 

a vlivu fixních nákladů na celkovou efektivnost, vytváří předpoklady pro řešení některých 

optimalizačních úloh, využívá se při plánování obchodních strategií a ve finančním 

rozhodování. 

Na druhé straně používání bodu zvratu v podniku přináší i určitá omezení. Analýzu bodu 

zvratu může zkomplikovat skutečnost, že fixní náklady zůstávají konstantní pouze 

v určitém rozsahu produkce. Další omezení spojené s aplikací bodu zvratu v podniku je 

v klasifikaci nákladů na variabilní a fixní složku. V různě dlouhých obdobích mohou být 

variabilní a fixní náklady vnímány odlišně. Navíc tuto situaci mohou komplikovat časté 

změny sortimentu. Pokud dochází ke změně fixních nákladů skokem, není struktura nákladů 

před změnou a po změně srovnatelná.  

Používání tradiční analýzy bodu zvratu nepředpokládá vazbu jednotkových variabilních 

nákladů na změnu objemu výroby, ačkoli v praxi jsou relativně vyšší jednotkové variabilní 

náklady při malém objemu než při nižším. Nepředpokládá se také změna ceny v závislosti 

na objemu produkce, ačkoliv v praxi se často stává, že např. podnik, který má část svých 

výrobních kapacit nevyužitých, se snaží tuto kapacitu naplnit i za cenu přechodného snížení 

ceny. Snížit cenu až k úrovni variabilních nákladů lze pouze krátkodobě, z dlouhodobého 

hlediska by byl tento stav neudržitelný. 

Omezení mohou nastat v inflačním období, kdy se mohou zvyšovat náklady jiným tempem 

než prodejní cena výrobku.  
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V neposlední řadě existuje i nevýhoda použití analýzy citlivosti. Nevýhodou této metody je 

to, že posuzuje změny jednotlivých činitelů izolovaně, zatímco tyto činitelé v reálném světě 

působí komplexně. Jestliže jsou výpočty založeny na zkušenosti manažera, který dokáže 

dobře odhadnout hlavní rizikové faktory a rozsah jejich možných změn, poskytuje podniku 

poměrně dobré informace. 

I přes omezení, která s používáním bodu zvratu ve výrobním podniku souvisí, poskytuje 

analýza bodu zvratu velmi efektivní nástroj operativního řízení podniku a dle mého názoru 

je zejména v krátkém období pro podnik velice užitečná, přestože pokud jde např. 

o efektivnost fixních nákladů, bylo by vhodné hledat jinou metodu.  
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