
 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 Abstrakt 

Hlavním cílem bakalářské práce je posouzení možností výpočtu nákladů na držení zásob  

ve výrobním podniku v závislosti na podmínkách skladování. V první části je provedeno 

teoretické vymezení zásob, dále posouzení možností výpočtů na držení zásob v závislosti  

na podmínkách jejich skladování. Následuje vymezení definic nákladů na držení zásob 

v odborné literatuře. Výsledkem práce je volba metod výpočtů nákladů na držení zásob 

výrobním podniku v závislosti na podmínkách jejich skladování, porovnání metod výpočtu 

nákladů na držení zásob, určení výhod a nevýhod a neposledně návrh metodiky výpočtu 

nákladů na držení zásob v závislosti na podmínkách jejich skladování. 
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Abstract 

The main objective of the Bachelor thesis is the assessment of the options cost calculations 

depending on storage conditions. In the first part of the theoretical definition of inventory is 

done, further assessment of the capabilities of the calculations on the holding of stocks 

depending on the conditions of its storage. The following is the definition of the costs of 

holding inventory definitions in the literature. The result of this work is the choice of the 

methods of calculation of the cost of holding inventory depending on the conditions of their 

storage, comparison of methods for calculating the costs of holding inventory and determine 

the advantages and disadvantages of neposledně proposal for a methodology of calculation of 

the load on the holding of stocks depending on the conditions of their storage. 
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1. Úvod 

Zásoby vážou nemalé finanční prostředky a především představují významnou 

položku majetku u výrobního i obchodního podniku. Navíc zajištění skladování zásob 

vyvolává řadu nákladů, které lze definovat jako náklady na držení zásob. Pro účinné řízení 

těchto nákladů je nutné nalézt příčiny vyvolávající tyto náklady, které obvykle souvisí 

s činnostmi vyvolanými různými podmínkami skladování a dobou skladování zásob. V oblasti 

zásob pak metoda Activity Based Costing - ABC je tím správným nástrojem pro přiřazování 

nákladů jednotlivých zásobovacích a skladovacích činností k těm druhům zásob, které  

je příčinně vyvolaly. Zásoby by měly být drženy na úrovni, která zabezpečí rytmickou  

a nepřerušovanou výrobu, při co nejnižších jejich nákupních cenách a nejnižších nákladech 

vyvolaných jejich následným skladováním, tj. nákladech na držení těchto zásob. 

Náklady spojené s držením zásob mohou významně ovlivňovat výsledek hospodaření 

podniku a tím jeho pozici na trhu. Pro účinné řízení těchto nákladů je potřeba nalézt příčiny, 

které tyto náklady vyvolávají. Zpravidla mezi ně patří doba uskladnění a také podmínky 

skladování. Metoda Activity Based Costing – ABC v oblasti zásob je nástroj k nalezení 

příčinných souvislostí spotřeby těchto činností na skladování jednotlivých druhů zásob.  

Ze zadání bakalářské práce nejprve vyplývají úkoly spojené s teoretickým vymezením zásob a 

nákladů v odborné literatuře. 

Hlavním cílem této práce je posouzení možností výpočtu nákladů na držení zásob ve 

výrobním podniku v závislosti na podmínkách skladování. Skladování zásob v podniku 

probíhá ve všech fázích výrobního procesu. Výrobní podnik potřebuje uskladnit suroviny, 

díly, součástky ve fázi zásobování a ve fázi distribuce hotové výrobky. Skladování zásob ve 

skladech má odlišný charakter podle skladování a skladových prostor k tomu určených např. 

chladící sklady, mrazicí boxy, sklady pod širým nebem atd. Optimalizace zásob může 

podniku přinést významný ekonomický efekt. Optimalizace zásob neznamená minimalizaci 

zásob nebo redukci na jejich velikost. V případě nedostatku zásob vznikají významné ztráty 

ohrožující existenci výrobního podniku na trhu. Vyhodnocování a plánování nákladů, 

sledování spotřeby nákladů, plánování v rámci jednotlivých skladovacích činností, definování 

vztažných veličina výpočet výsledných kalkulačních sazeb na dílčích činnosti spojených 

s držením zásob je velice důležitou činností výrobního podniku. 
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2. Teoretické vymezení zásob 

Zásobami se rozumí ta část užitných hodnot, které byly vyrobeny, ale zároveň ještě 

nebyly spotřebovány. Náklady spojené s držením zásob mohou významně ovlivňovat 

výsledek hospodaření podniku a tím jeho postavení na trhu. Stanovení potřebné úrovně zásob 

ve správné struktuře a správném množství je klíčový předpoklad pro celkové fungování 

podniku a zajištění plynulé výroby. 

Držení zásob zvyšuje náklady podniku, protože skladování je spojeno s různými 

činnostmi, které je nutné vynakládat v souvislosti se zajištěním skladování zásob. 

Vymezení zásob lze charakterizovat jako souhrn matematických metod používaných 

k modelování a optimalizaci procesů vytváření zásob různých položek s cílem zabezpečit 

plynulý chod podniku [10]. 

2.1 Význam zásob 

Zásobami jsou jakékoliv produkty a jakákoliv užitná část hodnot ve výrobě, které 

byly vyrobeny, ale nebyly spotřebovány. Jedná se o hotové výrobky a také o zásoby surovin, 

a to ve fázi vstupu a výstupu z výrobního podniku, základních a pomocných materiálů, 

polotovarů, náhradních dílů, paliv, obalů. 

Zásoby zajišťují plynulost technologické výroby, ale současně spotřebovávají 

finanční prostředky, mají tak vliv na cash flow podniku. Velké finanční prostředky vytvářejí 

vlastní náklady na kapitál, které patří do držby zásob.  

Držení zásob má pozitivní vliv v uskutečňování technologických a dopravních procesů 

a v krytí různých výkyvů, poruch výroby podniku, v řešení časového, prostorového, 

kapacitního nebo sortimentního nesouladu mezi výrobou a poptávkou. 

Držení zásob ve výrobním podniku vyplývá ze základních funkcí zásob, které zásoby 

plní. Zásoby jsou důležité k zabezpečení plynulosti výrobního procesu a eliminaci 

nepředvídatelných výkyvů v poptávce a dodávkách. 

Důvody pro držení zásob ve výrobním podniku: 

 snaha o dosažení úspor ve výrobě, 

 snaha o dosažení úspor nákladů, které vznikají při přepravě, 

 využití množstevních slev, 



3 

 

 

 snaha držet si dodavatelský zdroj, 

 podpora podnikové strategie v oblasti zákaznického servisu, 

 reakce na měnící se podmínky na trhu, 

 překlenutí časových a prostorových rozdílů, které existují mezi výrobcem  

a spotřebitelem, 

 dosažení nejmenších celkových nákladů logistiky při současném držení 

požadované úrovně zákaznického servisu, 

 podpora programů just-in-time u dodavatelů nebo zákazníků, 

 snaha poskytovat zákazníkům komplexní sortiment produktů, nejen jednotlivé 

výrobky, 

 dočasné uskladnění materiálu, které mají být zlikvidovány nebo recyklovány [6]. 

2.2 Klasifikace zásob 

Klasifikace zásob je možná mnoha způsoby a dle různých hledisek. 

Dělení zásob lze členit podle těchto kritérií [10]: 

 stupně zpracování (výrobní zásoby, zásoby rozpracovaných výrobků, zásoby 

hotových výrobků), 

 účetního předpisu (nakupované zásoby a zásoby vlastní výroby), 

 funkčního hlediska (běžná obratová zásoba, pojistná zásoba – zásoba  

pro předzásobení – předpokládaná, vyrovnávací zásoba, strategická zásoba, 

spekulativní zásoba, technologická zásoba), 

 použitelnosti (použitelné, nepoužitelné). 

 

Na přiměřenou velikost jednotlivých druhů zásoby má vliv předmět podnikání v daném 

podniku. Rozeznávat druhy zásob je nezbytné kvůli správné volbě metod jejich řízení. 

Při řízení zásob je nutné sledovat několik základních úrovní zásob [10]: 

 maximální zásobu, 

 minimální zásobu, 

 signální stav zásoby. 
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2.2.1 Členění zásoby podle stupně zpracování 

Zásoby podle stupně zpracování se dělí do čtyř skupin: 

 Výrobní zásoby – do této skupiny se zahrnují základní, pomocné, režijní 

materiály, suroviny, polotovary, paliva, obalové materiály, obaly. Jedná se  

o zásoby od doby jejich pořízení až do jejich předání do výroby a jsou 

nakupovány od externích dodavatelů. 

 Zásoby rozpracovaných výrobků – u těchto zásob je dokončena určitá fáze 

výrobního procesu, avšak nejsou zcela hotové (nedokončené výrobky  

a polotovary vlastní výroby). Na výši zásob rozpracované výroby má vliv objem 

výroby, skladba sortimentu, délka výrobního cyklu, velkost výrobních dávek, 

rytmus výroby, způsob řízení výroby. 

 Zásoby hotových výrobků – jedná se o distribuční zásoby. Jsou to zcela 

dokončené výrobky, již určené k distribuci odběratelům a byly výstupní kontrolou 

převzaty jako výrobky. 

 Zásoby výrobků – produkty nakoupené za účelem jejich dalšího prodeje [3]. 

2.2.2 Zásoby podle účetního předpisu 

Podle účetního předpisu rozeznáváme zásoby nakupované (skladový materiál, 

suroviny, obaly, drobný hmotný majetek, náhradní díly) a zásoby vlastní výroby 

(nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, hotové výrobky). 

2.2.3 Zásoby podle funkčního hlediska 

Podle tohoto hlediska se rozeznává několik skupin zásob, a to zásoby rozpojovací 

strategické a spekulativní, technologické. 

Rozpojovací zásoba 

Důvodem vytváření rozpojovacích zásob je rozpojování materiálového toku mezi 

jednotlivými články logistického řetězce nebo dílčími procesy. Tím získávají určitou míru 

nezávislosti. Zásoby mají za úkol vyrovnávat mezi jednotlivými procesy množstevní a časový 

nesoulad, zachycovat nebo tlumit náhodné výkyvy, nepravidelnosti a poruchy. 
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Rozpojovací zásoby se člení do čtyř kategorií [10]: 

 Běžná obratová zásoba – neboli běžná zásoba, kryje předpokládanou spotřebu 

materiálu mezi dvěma dodávkami, její velikost se mění v závislosti na čase.  

Její průměrná hodnota se rovná poloviční výši dodávky. 

 Pojistná zásoba – jejím hlavním úkolem je tlumit náhodné výkyvy v poptávce 

nebo distribuci materiálů. S časem se nemění. Velikost pojistné zásoby je závislá 

na intenzitě výkyvů v poptávce a na úrovni dodavatelských služeb. 

 Zásoba pro předzásobení – má tlumit předpokládané větší výkyvy na vstupu  

do výroby nebo na jejím výstupu. Vytváří se buď opakovaně, nebo jednorázově. 

Například z důvodu celopodnikové dovolené, plánovaného odstavení výrobního 

zařízení, obtížnosti dopravy následkem nepřízně počasí, sezónního charakteru, 

plánované akce. 

 Vyrovnávací zásoba – slouží k zachycování nepředvídaných výkyvů mezi 

navazujícími dílčími procesy ve výrobě v krátkodobém cyklu. 

Strategická zásoba  

Má za cíl zajistit fungování podniku při nepředvídaných událostech, jako například 

stávky u dodavatelů, kalamity v zásobování. Příkladem strategické zásoby je zásoba ropy  

po ropné krizi tvořená v řadě zemí. 

Spekulativní zásoba  

Záměrné vytváření zásoby ze spekulativních důvodů. Umožňují spekulovat s cenami 

surovin k dosažení mimořádného zisku nebo úspory při nakupování. Tvoří ji suroviny 

nakupované pro výrobu v očekávání budoucího růstu cen nebo při mimořádném snižování cen 

současných. 

Technologická zásoba  

Drží zásoby jako součást technologického procesu. Proces výroby byl ukončen,  

ale výrobek stále ještě není schopen uspokojovat potřeby zákazníků, protože potřebuje určitou 

dobu na skladování z technologických důvodů, aby nabyl požadovaných vlastností. Nejčastěji 

jsou například drženy v podnicích při vysychání dřeva, zrání odlitků, u zrajících sýrů, piva, 

fermentace kávy.  Do technologické zásoby lze zařadit i zásoby materiálů, které mají zajistit 

homogenizaci neboli standardní složení směšováním většího množství výrobních dávek. 
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2.2.4 Zásoby podle použitelnosti. 

Zásoby lze rozlišit na použitelné a nepoužitelné:  

 Použitelné zásoby – se běžně prodávají nebo spotřebovávají. Tyto položky zásob 

jsou předmětem operativního řízení zásob. Tyto zásoby se mohou rozlišovat dále 

na přiměřenou zásobu a nadbytečnou zásobu. 

 Nepoužitelné zásoby – mají prakticky nulovou spotřebu nebo prodej. Takové 

položky nebudou moci být v podniku využity pro budoucí výrobu nebo prodány 

zákazníkům za obvyklou cenu. Takové položky je potřeba odprodat za nižší cenu 

nebo odepsat. 

2.3 Rozdílné přístupy k zásobám 

Existují dva pohledy na funkci zásob. Z toho se odvíjí i přístupy posuzování výše 

zásob, známý přístup je západní a přístup je japonský. Přístupy znázorňuje obrázek 1. 

 

Obr. 1 Rozdílný přístup k zásobám [1] 

 

Díky západnímu přístupu zásoby umožňují [1]: 

 plynulou výrobu bez výpadků, 

 okamžité dodávky, 

 překlenutí doby poruchy, 

 hospodárnou výrobu, 

 konstantní vytížení kapacit. 
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Naopak v japonském přístupu zásoby odkrývají [1]: 

 procesy, u kterých dochází k problémům, 

 špatné složení kapacit, 

 nedostatečnou pružnost, 

 příčiny výroby zmetků, 

 nedostatečnou přesnost plnění. 

Japonský přístup pracuje s minimálními, popřípadě s nulovými či žádnými zásobami. 

Klade to vysoké nároky na schopnost řešit tyto problémy efektivně a také na schopnost 

identifikovat problémy v řízení na realizaci produkce. Podnik je takto nucen zlepšovat  

své procesy a plnit i větší produktivitu, konkurenceschopnost a flexibilitu. Podniku se zároveň 

snižují náklady na držení zásob. 

Západní přístup podniku umožňuje lepší plynulost a využití dostupných výrobních 

kapacit za cenu vyšších skladovacích nákladů. 

2.4 Optimalizace zásob 

Optimalizační přístup je základním metodickým přístupem k řízení zásob 

v podmínkách tržní ekonomiky, využívá matematicko-statistickou teorii zásob. 

Kritériem je minimalizace celkových nákladů na pořízení a držení zásob, 

s respektováním požadavku plného krytí předvídaných potřeb s jistou mírou rizika  

i odchylek v průběhu dodávek a čerpání ze zásoby. Předmětem optimalizace je rovněž 

míra rizika (jistoty). 

Pojistná a běžná zásoba se drží na úrovni, která vyvolává minimální náklady  

na pořizování, skladování a držení zásob a náklady vyvolané při nekrytí potřeb  

ze zásoby, nebo při opožděném krytí potřeb. Při propočtu je potřebné brát v úvahu změny 

podmínek různého režimu doplňování zásob. 

Optimální skladová organizace se přibližuje požadavkům souvisejícím  

se skladováním, skladem a zásobou. Ideální sklady jsou postavené na správném místě,  

ve správné velikosti, vybavené správnou technologií, s nízkými skladovacími náklady  

a ve správném množství. Takovýto sklad lze postavit nebo vybrat podle prodejní  

a marketingové strategie firmy. 
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2.5 Druhy skladů a funkce skladování zásob 

Sklady jsou nedílnou součástí dodavatelského (poptávkového řetězce) zřetězené 

infrastruktury [2]. Propojuje všechny činnosti mezi dodavateli, odběrateli a spotřebitelem 

v přiměřeném časovém horizontu. 

Skladování řeší mnoho zásadních otázek, mezi které patří objednací cykly, stavy 

zásob, vybavení skladů a jejich prostorové uspořádání, rozmístění skladů a vedení zásob. 

Sklad lze definovat jako plánovaný prostor pro skladování a manipulaci se zásobami 

výrobků a materiály [2]. Sklad je koncipován vždy pro konkrétní uskladnění zásob. 

Ve fázi zásobování je ve skladu potřeba uskladnit zásoby, a to při zachování jejich 

původní kvality, kvantity, jako i ostatních parametrů. 

2.5.1 Druhy skladů  

V teorii se uvádí celá řada členění v závislosti na nejrůznějších kritériích. Lze je dělit 

dle velikosti, dle typů vybavení, dle výchozí potřeby a dle požadavků uživatele. 

Dále je možno sklady dělit na: 

 sklady vstupní – jsou to sklady pořizovací, zásobovací, k udržení zásob 

vstupních materiálů, 

 mezisklady – k předzásobení mezi různými stupni výrobního procesu, 

 sklady prodejní – odbytové, vyrovnávají časové rozdíly mezi výrobním  

a prodejním procesem. 

Sklady lze rozlišit dle potřeby na: 

 všeobecné – pro zásobování všech nákladových středisek v podniku, 

 pohotovostní – pro zásobování určitých požadavků potřeby, 

 příruční – pouze pro určité výrobní stupně a pracovní potřeby. 

Podle stupně centralizace sklady rozdělujeme na: 

 Centralizovaný sklad – je umístěn na strategickém místě, pokud možno od všech 

podniků vzdálen stejně. Sklad má velkou kapacitu a určitý počet odborně 

vyškolených pracovníků, kteří zajišťují kompletní skladovací služby 

(centralizovaný nákup, jednoduchá kontrola, využití moderních metod řízení, 
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komplikovanější komunikace, větší dopravní náklady v důsledku větší vzdálenosti 

při dodávání). 

 Decentralizovaný sklad – každé středisko má svůj vlastní sklad s omezenou 

kapacitou (nižší náklady na dopravu, snadná komunikace, složitější kontrola, horší 

aplikování metod řízení zásob, nízký stupeň automatizace). 

Při zajištění skladování má podnik k dispozici dvě možnosti skladování: 

 Veřejné skladování – (nájemní prostory ve veřejných skladech, všeobecné 

obchodní sklady, mrazírenské a chladírenské sklady, celní sklady, sklady  

pro veřejnost, speciální komoditní sklady, sklady hromadných substrátů). Veřejné 

skladování přináší tyto výhody: nevznikají zde náklady na výstavbu, pronájem, 

uchování kapitálu, přizpůsobení sezónnosti, snížení rizika při plánování výstavby, 

efekty založené na rozsahu skladové činnosti, větší pružnost, daňové výhody, 

přesná znalost skladových nákladů. Skladování má samozřejmě i určité 

nevýhody, a to komunikační problémy, nedostatečný rozsah služeb, vhodný 

skladový prostor nemusí být vždy k dispozici pro skladování svých zásob. 

 Soukromé skladování – (vlastní anebo pronajaté prostory) neboli vlastní 

skladování má také své výhody. Mezi ně patří míra kontroly, pružnost, méně 

nákladné dlouhodobé hlediska, lepší využití lidských zdrojů, daňové přínosy 

(odpisy budov v případě vlastních prostor), dojem větší stálosti podnikání. 

K nevýhodám zahrneme nedostatek pružnosti, finanční omezení, návratnost: 

- výhody soukromého skladu – přesně splňuje požadavky podniku a chrání 

zásoby podle potřeby podniku, 

- nevýhodou soukromého skladu – zabezpečení provozu plně z vlastních 

zdrojů. 

 Kombinace skladů veřejných a soukromých je vhodná pro podniky se sezónní 

zásobou anebo s velkými výkyvy zásob v dodávkách v průběhu roku. Výhodou  

je možnost větší část dodávek skladovat ve vlastním skladu a při výkyvech sezóny 

pro zbytek zásoby využít veřejných skladů. 

Podle umístění rozdělujeme sklady na: 

 vnitřní sklad – sklad je umístěn uvnitř podniku, 

 vnější sklad – buduje se z důvodů nedostatku místa nebo slouží pro zkrácení 

vzdáleností mezi podniky a jejich dodavateli nebo odběrateli. 



10 

 

 

Členění skladů dále může být na sklady: 

 kryté, 

 polokryté, 

 sklady otevřené. 

Jedno z mnoha dělení je na sklady: 

 automatizované, 

 poloautomatizované, 

 plně automatizované. 

Mechanizace a automatizace ve skladech přináší zrychlení obrátky zásob, zvýšení 

produktivity práce a zisku podniku, vyšší bezpečnost práce, přehledné uspořádání zásob podle 

nejlépe vyhovující struktury zásob. 

2.5.2 Základní funkce skladování 

Základními funkcemi skladování jsou přesuny zásob, uskladnění zásob a přenos 

informací o skladových zásobách. Podniky mohou zvolit pro vykonávání těchto funkcí  

buď soukromé anebo veřejné skladování podle potřeb zajištění skladovacích kapacit,  

jejich velikosti, počtu, rozmístění, stavebního a prostorového uspořádání. 

Přesun zásob je možné rozčlenit na: 

 Příjem zásob – zahrnuje fyzické vybalení nebo vyložení zásob, aktualizaci 

skladových záznamů, kontrolu stavu zásob a překontrolování fyzického počtu 

položek s údaji v průvodní dokumentaci. 

 Transfer – patří také mezi ukládání zásob a zahrnuje přesun produktů do skladu  

a jejich uskladnění. 

 Překládka zásob typu cross-docking – neboli vynechání uskladnění, obchází se 

funkce uskladnění produktů, tato zásoba se překládá do místa expedice přímo  

z místa příjmu. 

 Expedice zásob – znamená skládání, zabalení, uložení výrobků do kartonů, 

krabic a jiných přepravních obalů. Přesunu zásob podle objednávek zákazníků  

a skladových záznamů do dopravního prostředku. 
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Uskladněním zásob vzniká časový nesoulad mezi dovezenými a uskladněnými 

expedovanými zásobami, rozdělujeme jej dále na uskladnění: 

 Přechodné – uskladnění pro doplňování základních zásob na přechodné  

nebo časově omezené bázi. Není závislé na obratu zásob a zde se využívá systém 

cross-docking. 

 Časově omezené – uskladnění především většího množství zásoby.  

Jde o spekulativní nákupy anebo sezónní poptávku. Jsou to pojistné zásoby 

využité při nerovnoměrném pokrytí. Důvody pro držení časově omezených zásob 

jsou zvláštní podmínky obchodu, kolísavá poptávka, sezonní poptávka, 

spekulativní zásoby, úprava výrobků. 

Přenos informací se týká stavu zásob, stavu zásob v pohybu, umístění zásob, 

vstupních, výstupních dodávek, zákazníků, personálu a využití skladových prostor.  

Ve zvýšené míře je využíván počítačový přenos informací, založený na elektronické výměně 

dat, tzv. EDI, technologii čárových kódů, QR kódů. QR kódy zlepšují přesnost přenosu 

informací i jejich rychlost. QR kód dokáže zakódovat mnohem větší množství dat,  

než klasický EAN čárový kód. Kódy jsou určeny pro počítačové zpracování. V dnešní době 

QR kódy jsou jedny z upřednostňovaných technologií pro přenos informací o zásobách. 
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3. Definice nákladů v odborné literatuře 

Ve finančním účetnictví jsou náklady definovány jako úbytek ekonomického 

prospěchu, který se projevuje poklesem aktiv nebo přírůstkem závazků. Tento pokles vede 

v hodnoceném období ke snížení vlastního kapitálu [4]. 

V manažerském účetnictví naopak definice nákladů vychází z charakteristiky nákladů 

jako hodnotově vyjádřeného, účelného vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově 

souvisejícího s ekonomickou činností [4]. 

Prostředky vynaložené za účelem dosažení výnosů v rámci běžného účetního období 

se považují za náklady. 

Náklady představují zvýšení závazků nebo snížení aktiv, tj. snížení ekonomického 

prospěchu podniku. Náklady jsou měřítkem spotřeby a opotřebení majetku účetní jednotky, 

práce zaměstnanců. Kromě snahy o růst výnosů lze také ovlivňovat výsledek hospodaření  

i snižováním nákladů (například pomocí technologických a technických inovací, 

organizačních změn) [14]. 

Náklady je nutné odlišovat od peněžních výdajů. Peněžní výdaje představují úbytek 

peněžních fondů podniku (peníze v bance, stav hotovosti) bez ohledu na účel jejich použití. 

Např. vyplacené dividendy jsou výdaji, nikoliv náklady, předem placené nájemné je nákladem 

budoucího období, v daném měsíci je však výdajem. 

Náklady musí vždy souviset s výnosy příslušného období a musí být zajištěno 

časové rozlišení nákladů a výnosů [13]. 

3.1 Pojetí nákladů  

V rámci obecného pojetí nákladů představují náklady vynaložení ekonomických 

zdrojů v určité aktivitě měřené v penězích a uskutečněné účelově a účelně. 

Z pohledu podnikatelského procesu se rozlišuje trojí pojetí nákladů [4]: 

 finanční pojetí nákladů – finanční účetnictví, 

 hodnotové pojetí nákladů – manažerské účetnictví, 

 ekonomické pojetí nákladů – účetnictví pro rozhodování.  
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3.1.1 Finanční pojetí nákladů 

Ve finančním účetnictví se náklady vymezují jako úbytek ekonomického 

prospěchu, který se projevuje poklesem aktiv nebo přírůstkem závazků a který  

v hodnoceném období vede ke snížení vlastního kapitálu [4]. 

Účetní pojetí nákladů odráží obecnou definici, ve finančním účetnictví zachycená 

spotřeba hodnot v daném období. 

Náklady se chápou jako peníze investované do výkonu, které zajišťují náhradu peněz 

v jejich původní výši. Zachování finančního kapitálu v původní nominální výši. 

3.1.2 Hodnotové pojetí nákladů 

V manažerském účetnictví se vychází z charakteristiky nákladů jako hodnotově 

vyjádřeného, účelného vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově souvisejícího  

s ekonomickou činností [4]. 

Každé manažerské rozhodnutí vychází ze srovnávání nákladů s výnosy (kolik něco 

stojí a kolik z toho získáme). Ty však pro řadu manažerských rozhodování nevyhovují. 

3.1.3 Ekonomické pojetí nákladů 

Ekonomické pojetí nákladů zajistí informace pro řízení reálně probíhajících procesů, 

ale také pro potřeby rozhodování za účelem výběru optimálních budoucích alternativ, tedy 

maximálních hodnot, které lze vyprodukovat prostřednictvím zvolené alternativy. 

3.2 Klasifikace nákladů 

 Členění nákladů je předpokladem účinného řízení nákladů. Je vyvoláno účelovou 

potřebou k řešení určitého problému. Náklady zachycují spotřebu práce, upotřebení majetku 

a spotřebu dalších hospodářských potřeb. 

Pro možné další zacházení s náklady je potřeba je podrobněji roztřídit [12]: 

 druhové členění, 

 účelové členění, 

 kalkulační členění, 

 podle vztahu ke změně objemu výkonů (fixní a variabilní), 
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 náklady z hlediska rozhodovacích procesů. 

Členění nákladů lze rozdělit do dvou fází: 

 náklady mající vliv pro řízení, 

 členění nákladů pro rozhodování o budoucích variantách. 

3.2.1 Druhové členění nákladů 

Jedná se o výchozí členění nákladů, které zachycujeme tak, jak náklady prvotně 

vznikly a zachycujeme je ve stejnorodých ekonomických skupinách nákladových druhů. 

Vychází z výrobních faktorů, materiálu (spotřeba materiálu a energie), práce (osobní 

náklady), dlouhodobého hmotného majetku (odpisy). Slouží ke zjišťování výsledku 

hospodaření a výsledku bilančních účelů (spotřeba materiálu, sestavování plánu výroby). 

Druhové členění odpovídá na otázku, co bylo spotřebováno. 

Za základní nákladové druhy se považují [4], [6], [7]: 

 Spotřeba materiálu včetně paliv a energie (základní materiál, ocel, dřevo, 

pomocný materiál, kancelářské potřeby, mazací olej). 

 Náklady externích prací a služeb (dopravné, opravy, udržování majetku, 

cestovné, nájemné). 

 Mzdové a ostatní osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění 

pracovníků (mzdy, platy, provize, prémie, příplatky za práci v noci, sociální  

a zdravotní pojištění). 

 Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku (odpisy budov  

a výrobního zařízení, softwary). 

 Finanční náklady (pojistné, úroky, bankovní poplatky, aj.). 

 Mimořádné náklady (pokuty za znečištění životního prostředí). 

Podrobnější členění se uplatňuje např. ve výkazu zisku a ztrát nebo v účtové osnově. 

Základní význam druhového členění nákladů spočívá v tom, že jsou pro podnik 

informačním podkladem při zajišťování stability, proporcí, rovnováhy mezi potřebou těchto 

zdrojů a vnějším okolím podniku. Měly by odpovědět na otázky, kdy, od koho, jak musí 

podnik zajistit materiál, služby, energii, lidské zdroje, ekonomické zdroje. 
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3.2.2 Účelové členění nákladů 

Patří mezi nejvýznamější členění pro řízení hospodárnosti. Obecným cílem je zjistit, 

zda se náklady spoří a nebo naopak překračují. Účelové členění nákladů zajišťuje úlohu 

řízení hospodárnosti vynaložených nákladů. 

Účelové členění odpovídá na otázku, jaká je příčina spotřeby zdroje. 

Účelové členění nákladů je založeno na jednom ze dvou základních hledisek [13]: 

 podle místa vzniku a odpovědnosti (podle vnitropodnikových útvarů), 

 podle výkonů (kalkulační třídění nákladů). 

Třídění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti řeší: 

 kdo je odpovědný za jejich vznik, 

 kde náklady vznikly. 

Ve výrobním podniku  se náklady člení na: 

 výrobní (hlavní, pomocné, vedlejší a přidružené), 

 nevýrobní (prodej, správa, zásobování, atd.). 

Podle aktivit jednotlivých operací lze náklady rozdělit: 

 technologické (řízeny technicko-hospodářskými normami), 

 na obsluhu a řízení (řízeny limity a normativy). 

 Náklady technologické a na obsluhu odpovídají na otázku, zda náklad souvisí  

se zajištěním činnosti podmínek nebo je vynaložen při vlastním vytvoření výkonu. 

Členění nákladů z hlediska řízení hospodárnosti: 

 náklady jednicové, 

 náklady režijní. 

Náklady jednicové a náklady režijní odpovídají na otázku, jak řídit hospodárnost a 

jak stanovit nákladový úkol. 

Stanovení nákladového úkolu = předem stanovené ocenění x norma. 

Norma je naturální vyjádření spotřeby ekonomického zdroje, která je vyvolávána 

kalkulační jednicí. Je výchozím informačním nástrojem řízení hospodárnosti jednicových 

nákladů [4] 
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Vztah fixních a variabilních nákladů s náklady účelově členěnými je zobrazen na obr. 2. 

 

Obr. 2 Vztah fixních a variabilních nákladů s náklady účelově členěnými [7] 

  Při tvorbě kalkulací opakované výroby je také potřebné vědět, který náklad  

je jednicový a který náklad je režijní. U jednicového nákladu je primárně známa měrná 

spotřeba vstupů (materiál, energie, mzdy) na jednotku kalkulační jednice (výrobku).  

U nákladu režijního je primárně známa jeho celková hodnota, např. za středisko,  

a na kalkulační jednici je nutno tento náklad dodatečně vypočítat (alokovat, rozvrhnout). 

Jednicové náklady jsou náklady vztažené k určitému výkonu a jeho jednotce nebo 

konkrétní operaci: 

 výrobní materiál (hodnota základního materiálu), 

 jednicové osobní náklady, 

 kooperace. 

Režijní náklady nerostou přímo úměrně s počtem propojených výkonů. Pouze 

rámcově jsou ovlivňovány rozsahem aktivit a činností, které zabezpečují proces tvorby 

výkonů. Základním hodnotovým informačním nástrojem řízení nákladů je jejich rozpočet. 

Režijní náklady se v podniku obvykle člení dle funkce, kterou plní při obsluze, 

zajištění a řízení výrobního procesu [5]: 

 Výrobní režie – náklady na zajištění, obsluhu a řízení výroby a ta část 

technologických nákladů, které nesouvisí s konkrétní jednotkou dílčího nebo 

finálního výkonu. 

 Zásobovací režie – náklady související s pořizováním, skladováním a výdejem 

materiálu. 
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 Správní režie – náklady související se správou, řízením a organizací podniku jako 

celku nebo jeho dílčích samostatných částí. 

 Prodejní režie – náklady spojené se skladováním hotových výrobků a s jejich 

přípravou na expedici (balení, značení), náklady spojené s přípravou a realizaci 

prodeje výkonu (výrobku, služby). 

3.2.3 Kalkulační členění nákladů 

Kalkulační náklady odpovídají na otázku, jak přiřazovat náklad druhu výkonu  

a jaký je příčinný vztah nákladu k druhu výkonu. 

Kalkulační členění nákladů zachycuje účel vynaložení, zachycuje vazbu na výkon, 

výrobek, práci, službu. 

Přiřazování nákladů je jednou ze základních funkcí manažerského účetnictví. 

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

kategorií [5], [9]: 

 Přímé náklady – vznikají v souvislosti s jediným druhem výkonu. Jejich 

příkladem jsou náklady jednicové [4]. Jsou vyvolány přímo na jeho jednotku a 

druhem výkonu, např. přímé mzdy, přímý materiál, ostatní přímé náklady 

(pojištění k přímým mzdám, kooperace,….). 

 Nepřímé náklady – vznikají v souvislosti s více druhy výkonů. Nelze je 

jednoznačně vztáhnout k určitému výrobku, nebo tam, kde to není ekonomické 

(např. odpisy, manka a škody při inventuře). 

3.2.4 Náklady podle vztahu ke změně objemu výkonů 

Členění nákladů je považováno za základ „přeměny“ nákladového účetnictví  

na účetnictví manažerské. Tato klasifikace odpovídá na otázku, jaké byly skutečné náklady 

prodaných výrobků nebo jaké byly ve srovnání s kalkulovanými nebo rozpočtovanými 

náklady. 

Při plánování nákladů opakované výroby je důležité členění nákladů podle vztahu  

ke změně objemu výkonů. Zejména je důležité vycházet z rozdělení nákladů, které  

se v závislosti na objemu výkonů mění. Jsou označovány jako náklady variabilní 
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(proměnlivé) a náklady fixní (neměnné), tyto zůstávají neměnné i při změnách v určitém 

intervalu prováděných výkonů či využití kapacity. 

Variabilní náklady mohou být (viz obrázek č. 3 a 4) [13]: 

 Proporcionální – mění se přímo úměrně se změnou objemu výkonů a tempo 

růstu nákladů i objemu výkonů je stejné. 

 Nadproporcionální – neboli progresívní náklady (mzdy za přesčasové práce), 

rostou v jejich celkové výši rychleji, než roste objem výkonů a tempo růstu těchto 

nákladů je vyšší než tempo růstu objemu výkonů. 

 Podproporcionální – neboli degresivní náklady (opravy, údržba), rostou v jejich 

celkové výši pomaleji než objem výkonů a tempo růstu je nižší než tempo růstu 

objemu výkonů. 

Níže uvedené obrázky 3 a 4 znázorňují závislost různých forem variabilních nákladů 

na změnách objemu výkonů. 

 

Obr. 3 Průběh celkových variabilních nákladů [4] 

 

Obr. 4 Průběh průměrných variabilních nákladů na jednotku výkonů [4] 
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Fixní náklady se nemění v určitém rozsahu prováděných výkonů nebo aktivity 

podniku. Jde o kapacitní náklady, vyvolané potřebou zajištění podmínek pro efektivní průběh 

reprodukčního procesu. Fixní náklady jsou v absolutní výši. 

Z hlediska ovlivnitelnosti v případě zřetelného poklesu ve využití kapacity se rozlišují 

dvě skupiny fixních nákladů: 

 Utopené fixní náklady – vynakládají se často před zahájením podnikatelského 

procesu, jejich celkovou výši nelze ovlivnit (pořízení budov, strojního zařízení, 

pronájem budov někomu jinému, svátky, víkendy – mají svou hodnotu). 

 Vyhnutelné fixní náklady – vznikají v důsledku zajištění kapacitních podmínek 

podnikatelského procesu, nejsou spojeny s investičním rozhodnutím, 

 ale s využitím  vytvořené kapacity. Jsou časově těsněji spojeny s výdaji nutnými  

na jejich úhradu (mzdy mistrů, náklady na vytápění hal, …). 

Druhy fixních nákladů – nájemné, daň z nemovitosti, pojištění majetku, základní 

mzdy, náklady na vytápění a osvětlení, leasingové poplatky, náklady na školení, bezpečnostní 

služba, platy řídících pracovníků, poradenské služby, kancelářské potřeby, nájemné, pojistné, 

odpisy, atd. 

Níže uvedený obrázek č. 5 znázorňuje průběh celkových a průměrných fixních 

nákladů na jednotku výkonu. 

 

Obr. 5 Průběh celkových a průměrných fixních nákladů na jednotku výkonu [4] 

Variabilní a fixní náklady v součtu dávají celkové náklady za dané období jednoho roku. 
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3.2.5 Náklady z hlediska rozhodovacích procesů 

Členění nákladů z hlediska rozhodovacích procesů je důležité pro ty části 

manažerského účetnictví, které se orientují na informace pro rozhodování. Cílem rozhodování 

je vybrat nejefektivnější variantu. 

Náklady z hlediska rozhodování vycházejí nikoliv z reálných, ale z odhadovaných 

nákladů zvažovaných variant. 

Členění nákladů ve vztahu k rozhodování je tříděním nákladů navazujícím  

na klasifikační hlediska využívaná pro řízení podnikatelského procesu. Člení se na relevantní 

náklady (náklady důležité z hlediska daného rozhodnutí, budou měněny při uskutečnění 

různých variant) a irelevantní náklady (pro dané období nedůležité, změna varianty neovlivní 

výši nákladů). 

Konkrétními formami tohoto členění ve vztahu k rozhodování jsou imputované  

a odložené náklady, náklady vázané k rozhodnutí, oportunitní, umrtvené (utopené)  

a vyhnutelné náklady. 

Pro další členění nákladů, využívaného jako podklad o rozhodování o budoucnosti,  

je typické, že vychází z odhadovaných nákladů zvažovaných variant. Manažerské pojetí 

nákladů pracuje s ekonomickými náklady, které ve srovnání s účetními náklady zahrnují 

také tzv. oportunitní (alternativní) náklady neboli náklady obětované příležitosti (pořízení 

budov, strojního zařízení, …). V ekonomické teorii jsou náklady vymezeny jako spotřeba 

výrobních faktorů oceněná penězi, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů [4]. 

Je nutné rozlišovat: 

 Oportunitní (alternativní) náklady – náklady se tak charakterizují jako „ušlé“ 

výnosy, o které se ekonomický subjekt připravuje tím, že určitou alternativu 

dalšího rozvoje neuskutečňuje. 

 Explicitní náklady – jsou vyvolány spotřebou cizích výrobních faktorů, které 

jsou zachovány ve finančním účetnictví. Podnik platí za nakoupené zásoby,  

za nájemné, za použití cizího kapitálu (úroky bance, pojištění, platby za právní 

služby, atd.). Jsou to skutečně vynaložené náklady. 

 Implicitní náklady – alternativní náklady neboli ušlé náklady, náklady obětované 

příležitosti. Nemají formu peněžních výdajů, jsou obtížně vyčíslitelné a k jejich 

měření se používají oportunitní náklady (mzda, kterou by podnikatel obdržel při 
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jiném zaměstnání, nebo úroky, jež by získal investováním svého kapitálu do jiné 

akce nebo výnosy, které by podnik získal investováním do jiného projektu, atd.). 

Implicitní náklady jsou alternativní náklady neboli ušlé náklady, náklady 

obětované příležitosti. 

 Relevantní náklady – výraz členění nákladů ve vztahu k rozhodování. Jsou 

podstatné pro řešení příslušné rozhodovací úlohy. Základními typy relevantních 

nákladů jsou náklady přímé relevantní, imputované náklady, odložené náklady. 

 Irelevantní náklady – jsou opakem nákladů relevantních. Náklady nejsou 

podstatné pro řešení příslušné rozhodovací úlohy. Bez ohledu na přijatou variantu 

jejich výše zůstává neměnná. 

3.3 Náklady na držení zásob 

Náklady odvíjející se od výše zásob, způsobu dodání zásob a doby skladování zásob 

na skladě, jsou náklady na držení zásob. Náklady na držení zásob jsou složeny z různých 

nákladových položek, znamenají často jedny z nejvyšších nákladů pro podnik a jedny  

ze stěžejních. Nastavením logistického systému je ovlivněna skutečná výše zásob, je zde 

potřeba počítat s přesnými údaji. Náklady na držení zásob patří mezi jednu z hlavních položek 

logistických nákladů zahrnujících náklady na skladování, transakční náklady vázané k příjmu 

zásob a také ke ztrátě z ušlé obchodní příležitosti. 

Se zásobami jsou spojeny tři oblasti nákladů z hlediska činností: 

 náklady objednací, 

 náklady na držení zásob, 

 náklady z deficitu (vyčerpání) zásoby. 

Druhy nákladů na držení zásob (obrázek 6): 

 náklady kapitálu vázaného v zásobách – v zásobách jsou vázány finanční 

zdroje, 

 náklady na služby – pořizovací a objednávací náklady, 

 náklady na držení a správu zásob – skladovací náklady, 

 náklady rizika znehodnocení zásob – poškození, morální zastarání, apod. 
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Obr. 6 Dělení nákladů na držení zásob, vlastní úprava [6] 

3.3.1 Náklady kapitálu vázaného v zásobách 

Náklady vlastního kapitálu vázaného v zásobách nemají charakter účetních nákladů, 

protože je nelze účetní evidencí zachytit (1). Jedná se o náklady ušlého zisku ze ztráty 

příležitosti, o velikost zisku, který není již možné použít na jiný druh investice. Zásoby 

nepřináší žádné přidané hodnoty podniku. Náklady kapitálu jsou přímo úměrné hodnotě 

průměrné zásoby. 

Výrobní zásoby jsou v podniku od přijetí zásob na sklad do postupného předání zásob  

do výroby.  

 

Stanovení průměrné výše kapitálové potřeby vázané ve výrobních zásobách: 

KPvz  = s. Dvz      (1) 

Kde: KPvz – průměrná výše kapitálové potřeby vázané ve výrobních zásobách v Kč 

  s – průměrná denní spotřeba výrobních zásob v Kč (2) 

  Dvz – průměrná doba vázanosti kapitálu ve výrobních zásobách ve dnech (3) 
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Stanovení průměrné denní spotřeby výrobních zásob: 

S

d
s  = 

        (2) 

Kde: s - průměrná denní spotřeba výrobních zásob v Kč 

  S - spotřeba  výrobních zásob za sledované období v Kč 

  d - počet dní ve sledovaném období 

Stanovení průměrné doby vázanosti kapitálu ve výrobních zásobách: 

cd

2+p+t
Dvz  = 

          (3) 

Kde:  Dvz – průměrná doba vázanosti kapitálu ve výrobních zásobách ve dnech 

  cd – zásoba běžná ve dnech 

  p – zásoba pojistná ve dnech 

  t – zásoba technická ve dnech 

3.3.2 Náklady na služby 

Náklady na služby rozdělujeme na náklady na objednávku, dodávku a přejímku. Tyto 

náklady vznikají věcnými režijními činnostmi souvisejícími s pořízením a doplněním zásoby. 

Členění nákladu na objednávku, dodávku a přejímku: 

 přípravu a vystavení objednávky – průzkum, volba a jednání s dodavatelem, 

přepravcem, predikce termínu dodání, příprava objednávky a vystavení 

objednávky, 

 doprava – náklady na dopravu materiálu se musí promítnout do pořizovací ceny 

nakupovaného materiálu, 

 přejímka – fyzické a informační zpracování příjmu, zavedení do evidence, 

kvantitativní a kvalitativní kontrola, administrativní náklady. 

3.3.3 Náklady na držení a správu zásob 

Náklady na držení a správu zásob zahrnují náklady spojené s provozováním skladů, 

evidencí zásob (manipulační a skladovací zařízení, energie, údržbu a opravy, pojištění budov 

a zásob, budovy, výpočetní techniku atd..), jsou závislé na velikosti zásob, mají fixní složku, 

například pokud skladová kapacita není plně využita.  
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 Náklady na skladovací prostory se tykají čtyř typů skladovacích kapacit [6]: 

 vlastní sklady v rámci výrobních podniků, 

 veřejné sklady, 

 nájemní nebo smluvní sklady, 

 sklady vlastněné podnikem. 

Ve skladech v rámci výrobních podniků jsou náklady většinou fixního charakteru. 

Variabilní složky na držení zásob se mění podle úrovně zásoby, jako například náklady  

na převzetí zásob. Započítávají se nejčastěji do nákladů. 

Náklady skladování ve veřejných skladech tvoří dva typy poplatků: skladovací  

a manipulační, odvíjí se od skladovaného množství. Při přejímce zásoby na sklad jsou 

většinou vyměřovány manipulační poplatky. Skladovací poplatky se platí v pravidelných 

intervalech, dopředu spolu s poplatkem manipulačním, zahrnují se do hodnoty zásob. 

Náklady na nájemní sklady se uvádí v nájemní smlouvě uzavírané na dané období. 

Náklady jsou závislé na velikosti pronajatého prostoru pro skladování a ten vychází 

z předpokládaného maximálního objemu zásoby v daném období. Při obnově smlouvy  

je možné uskutečnit změnu, kterou se uskladňovaným zásobám reálně přiblíží velikost 

pronajímaného prostoru. Tyto náklady nejsou na skladovaném objemu zásob přímo závislé. 

Náklady se chovají v krátkém období fixně. Výhodný způsob skladování se dá využít  

na přechodné období, pokud pro podnik jsou prostory potřebné. V opačném případě  

se smlouva neobnoví a tím se tyto náklady zcela zruší. 

Náklady na držení zásob jsou více závislé na podmínkách skladování, než na tom, 

zda je sklad veřejný, vlastní nebo nájemní. Náklady na držení skladovaných zásob 

v nekrytých skladech jsou nesrovnatelně nižší, měsíční skladovací poplatky vychází ze 

zabrané skladové plochy, než  skladované zásoby v mrazících boxech, chladírenských 

skladech nebo klimatizovaných skladech. 

3.3.4 Náklady rizika znehodnocení zásob 

Náklady z rizika znehodnocení zásob anebo z rizika budoucí neprodejnosti zásob.  

U hotových výrobků jde o neprodejnost, u rozpracované výroby a výrobních zásob jde spíše  

o nepoužitelnost. Může to být riziko zkažení, riziko znehodnocení, zestárnutí nebo riziko 

větších změn ve výrobním programu, riziko vyjití z módy nebo riziko poklesu poptávky 
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anebo celkové změny ve struktuře. Riziko poklesu cen na trhu nebo riziko nutnosti velké 

slevy u staršího typu po inovaci výrobku zde lze také započítat. Rizika jsou závislá na délce 

skladování zásoby. 

Náklady z rizika znehodnocení zásob je možné dělit do několika skupin [6]: 

 morální opotřebení, 

 poškození, 

 krádeže/ztráty, 

 přemísťování zásob. 

Náklady morálního opotřebení vznikají v důsledku dlouhého držení zásob. Označují 

rozdíly mezi nákupní cenou daného druhu zásoby a jeho „zachráněnou hodnotou“.  

Jde o zásobu, které se musí podnik zbavit se ztrátou, protože už není prodejná za stanovenou 

cenu původní nebo sníženou. Jde o náklady na držení zásob na skladě po dobu delší, než 

odpovídá jejich užitečnosti. U vstupních zásob tak může jít o naskladněné a nakoupené 

materiály, které se nahradily jinými a přestaly se ve výrobě používat. Vzniknou tak podniku 

nepotřebné zásoby, a tím dlouhodobé skladovací náklady. Podnik se takovýchto zásob 

potřebuje zbavit a rozhodne se k prodeji materiálu pod cenou. Rozdíl mezi prodejní a nákupní 

cenou je nákladem morálního opotřebení. 

Náklady vzniklé poškozením během transportu, jsou na množství zásob nezávislé. 

Při manipulaci v rámci skladu může docházet k poškození, jedná se o náklady na držení 

zásob. 

Náklady v důsledku krádeží a ztrát patří k nejvíce problematickým. Lepším 

zvýšením kontrolních opatření nebo lepším řízením lidských zdrojů se sníží náklady 

způsobené krádežemi. Může docházet ke ztrátám chybami při naskladňování či vyskladňování 

nebo špatným vedením záznamů. 

Náklady na přemísťování zásob vznikají během pohybu zásoby mezi sklady.  

Jde o výměnu zásob uvnitř společnosti mezi pobočkami – přesuny zásob (ochrana proti 

zestárnutí nebo nutnému snížení ceny). 



26 

 

 

3.3.5 Vliv obratu zásob na náklady na držení zásob v podniku 

Jedním z měřítek výkonu v oblasti řízení zásob je obrátka zásob. Obrátka zásob (4) 

udává, kolikrát během roku podnik v průběhu každou položku zásob prodá a znovu uskladní. 

Obrátka zásob se vypočítá následovně: 

Ro

Zp
Oz  = 

     (4) 

Kde: Oz – obrátka zásob 

Ro – roční objem prodeje v nákupních cenách (popř. spotřeby) 

Zp – průměrná hodnota zásob [8] 

O vztahu zásob a ziskovosti podniku obecně platí, že zrychlení obratu zásob má vliv 

na zvýšení rentability podniku. 

Pokud podnik zvýší obrátku zásob, je nutné porovnat ušetřené náklady na držení zásob 

se zvýšením nákladů na přepravu, objem a vyřizování objednávek a zvolit optimální variantu. 

Na obrázku 7 lze vidět, jak zvýšení obratu zásob ovlivní náklady na držení zásob, 

pokud obrátek za rok je méně než 6. S vyšším obratem se křivka podobá rovnoběžce s osou x. 

Obr. 7 Vztah mezi náklady na držení zásob a obratem zásob [6] 
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4. Posouzení možností výpočtu nákladů na držení zásob v závislosti  

na podmínkách jejich skladování ve výrobním podniku 

K dosažení stanovených cílů v souvislosti s držením zásob se používají různé systémy 

a jim odpovídající metodické postupy představující technická řešení, pomocí kterých lze určit 

následně velikost dodávek, frekvenci dodávek, optimální úroveň zásob, apod. 

V případě, že výrobní podnik používá při řízení nákladů na skladování zásob metodu 

ABC - Activity Based Costing, získává tím užitečnější a přesnější informace. Při používání 

této metody bude výrobní podnik vědět, jaké zásoby vyvolávají jaké náklady, v jaké výši  

a proč. Použitím metody ABC při řízení nákladů na skladování zásob získává výrobní podnik 

užitečnější a přesnější informace, než při použití některé z ostatních metod [15]. 

Použití metody ABC v této oblasti vyžaduje však splnění několika metodických  

a organizačních podmínek. Jedná se především o: 

 Definování dílčích činností (aktivit), které souvisí s držením zásob, 

 Určení vztažných veličin na dílčí činnosti, které budou vyjadřovat příčinnou 

souvislost mezi náklady na tyto činnosti a druhy zásob (nákladovými objekty), 

které tyto činnosti spotřebovávají, 

 Zajištění plánování a sledování nákladů na aktivity v rámci procesních 

středisek, 

 Plánování a sledování objemů spotřeb aktivit jednotlivými druhy skladových 

položek zásob v rámci určených vztažných veličin (nutné pro ocenění jednotek 

dílčích aktivit, tj. pro výpočet kalkulačních sazeb v Kč na jednotku vztažné 

veličiny), 

 Výpočet nákladů na držení zásob v závislosti na podmínkách jejich skladování. 

4.1 Návrh definování dílčích činnosti při použití metody ABC 

Definování dílčích činností je z metodických důvodů vhodné provést v rámci předem 

určených hlavních činností procesů nákupu a k nim pak následně definovat dílčí činnosti 

(aktivity). Při definování těchto činností je nutné mít na zřeteli, že k nim musí být následně 

zajištěno plánování a sledování nákladů. Rovněž k těmto aktivitám musí být definovány 

vztažné veličiny, pomocí kterých se bude plánovat a sledovat spotřeba těchto dílčích činností 

jednotlivými skladovými položkami.   
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Hlavní činnosti procesu nákupu a skladování: 

 příjem zásob na sklad, 

 skladování zásob, 

 příprava zásob k expedici, 

 expedice zásob. 

Návrh dílčích činností souvisejících s příjmem zásob na sklad: 

 vykládka ruční, 

 vykládka manipulační technikou, 

 vybalení, přejímka, kontrola, 

 evidence do systému, 

 přesun do skladu  

  uskladnění. 

Návrh dílčích činností spojených se skladováním zásob: 

 skladování pod širým nebem, 

 skladování v prostorech klimatizovaných, 

 skladování v mrazících boxech, 

 skladování v chladicích boxech, 

 skladování v nevytápěných prostorách, 

 skladování ve vytápěných prostorách. 

Návrh dílčích činností spojených přípravou zásob k expedici: 

 třídění podle objednávek, 

 kontrola zásob expedovaných, 

 úprava zaevidovaných záznamů zásob, 

 balení a třídění. 

Návrh dílčích činností expedice zásob: 

 nakládka ruční, 

 nakládka manipulační technikou, 

 příprava dokumentace, 

 doprava vlastní a najatá. 
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4.2 Návrh vztažných veličin pro dílčí činnosti  

V rámci metody ABC je spotřeba dílčích činností (aktivit) definována prostřednictvím 

vztažných veličin. Na základě jejich objemu se pak provádí alokace nákladů aktivit  

na jednotlivé skladové položky zásob. 

Pro zajištění zpřesnění výpočtu nákladů spojených s držením zásob je potřebné 

v rámci definované metodiky zajistit definování druhů vztažných veličin pro jednotlivé 

skladovací činnosti. Měrnou jednotku zásob představuje skladová jednotka, která ke spotřebě 

dané dílčí skladovací činnosti má příčinnou souvislost. Skladové jednotky musí být součástí 

evidence zásob, jinak není možné nic vypočítat. 

Ideální podmínkou použití metody ABC – Aktivy Based Costing pro přesnější výpočet 

nákladů na držení zásob plánových i skutečných je sledování jednotlivých zásobovacích 

činností v rámci vnitropodnikového účetnictví se zajištěním vnitropodnikových předávek 

výkonů (činností) mezi předávajícími a odebírajícími středisky těchto činností. Metodu ABC 

– Aktivy Based Costing lze využít i bez použití vnitropodnikového účetnictví. Je však nutná 

operativní evidence vzájemných předávek činností pomocí definovaného objemu vztažných 

veličin. 

Příklady skladových jednotek: 

 ks, 

 paleta, 

 kg, 

 m
3
, 

 m
2
. 

V tabulce 1 navrhuji pro dílčí činnosti spojené s procesem skladování zásob jednotlivé 

druhy vztažných veličin (VV). 
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Tab. 1 Návrh vztažných veličin pro hlavní a dílčí činnosti spojené s procesem skladování 

zásob [vlastní tabulka] 

 

 

4.3 Návrh plánování a sledování nákladů za dílčí činnosti. 

Podmínkou metody ABC - Activity Based Costing je rovněž i znalost plánovaných 

nebo skutečných nákladů procesních středisek zajišťujících dílčí skladovací činnosti 

(aktivity).  

Aby bylo vůbec možné použít metodu ABC pro zpřesnění sledování nákladů na držení 

zásob, je nutné zajistit v rámci účetního systému sledování (účtování) nákladů na jednotlivé 

dílčí činnosti navržené v rámci bodu 4.1, které se v účetnictví realizuje v rámci tzv. 

procesních středisek. 

Tento požadavek bude problémovým místem a lze předpokládat, že zde bude docházet 

k argumentaci o značné pracnosti zajištění tohoto sledování. V zásadě však jde „jen“ o 

zajištění sledování nákladů, které bezprostředně s těmito dílčími činnostmi souvisí, tj. o 
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zajištění účtování přímých nákladů těchto činností. Velký problém by nemělo představovat 

účtování spotřeby režijního materiálu, nákladů na údržbu, osobních nákladů a odpisů. 

Problémem budou náklady na spotřebu elektrické energie rozdílně spotřebovávané v rámci 

jednotlivých dílčích skladovacích činností (klimatizace, chlazení, mražení apod.). Tento 

problém lze řešit rozúčtováním nákladů na elektrickou energii na základě její spotřeby v 

rámci jednotlivých dílčích činností zjištěné pomocí poměrových měřičů (elektroměrů). 

Plánování nákladů za jednotlivé dílčí činnosti navržené v bodě 4.1 lze provádět 

standardními plánovacími technikami, např. na základě dosažené skutečnosti s promítnutím 

vlivů předpokládaných v plánu. 

4.4 Návrh na plánování a sledování spotřeb dílčích činností 

Pro přesnější výpočet nákladů na držbu zásob navrhuji vytvoření tříd skladového 

sortimentu. Tyto třídy budou definovány v závislosti na podmínkách jejich skladování. 

K jednotlivým třídám pak budou přiřazeny všechny skladové položky (pomocí převodního 

číselníku). 

Poslední důležitou podmínkou metody ABC je znalost spotřeby dílčích skladových 

činností (definovaných v bodě 4.1) vyjádřené vztažnými veličinami (definovaných v bodě 

4.2) jednotlivými třídami skladového sortimentu, tj. nákladovými subjekty.  

4.5 Návrh metodiky výpočtu nákladů na držení zásob 

Na základě znalostí nákladů dané dílčí skladové činnosti (aktivity)  

a objemu její spotřeby jednotlivými nákladovými objekty (třídami skladového sortimentu), 

lze pak vypočítat jednotkový náklad (kalkulační sazbu) této činnosti v Kč na jednotku vztažné 

veličiny (např. palet, ks, den/m
2
 apod.). 

Náklady na držení zásob v detailu za jednotlivé třídy skladového sortimentu tak 

vychází ze spotřeb dílčích činností těmito zásobami v průběhu sledované doby skladování. 

Tyto náklady je vhodné ještě dodatečně navýšit o náklady vázaného kapitálu. 

Pro rozvržení nákladů jednotlivých aktivit na jednotku nákladového objektu (třídy 

skladového sortimentu) se v rámci metody ABC použije rozvrhové základny definované 

vztažnými veličinami (cost drivers). 
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Pro výpočet kalkulační sazby nákladů na jednotku dílčí činnosti (aktivity), tj. na 

jednotku vztažné veličiny, navrhuji použít následující vzorec (5): 

 

      (5) 

Kde: ks – kalkulační sazba 

  NSAi - náklady i-té skladové (nákladové) aktivity  

- součet obsahů vztažných veličin za třídy skladového sortimentu (i-k) 

spotřebovávající i-tou aktivitou
 

Vypočtená kalkulační sazba se použije pro rozvržení nákladů dané aktivity  

na jednotlivé nákladové objekty (třídy skladového sortimentu) v poměru jimi spotřebovaných 

vztažných veličin. 

Výpočet nákladů i-té skladové aktivity: 

     (6) 

Kde: VViSP – objem vztažné veličiny i-té třídy skladového sortimentu  

 

V tabulce 2 je proveden výpočet kalkulační sazby a je zde provedeno rozvržení 

celkových nákladů dílčí činnosti (aktivity) na jednotlivé nákladové objekty (třídy skladového 

sortimentu). 

V rámci této tabulky: 

 Sloupec „Počet paletodnů“, tj. počet vztažných veličin, vychází ze součinu počtu 

skladových dnů a objemu skladových jednotek. 

 Hodnoty ve sloupci „Kalkulační sazba“ vychází z výpočtu dle vzorce (5). 

 Hodnoty ve sloupci „ Náklady aktivity A1 alokované na nákladové objekty“ 

vychází z výpočtu dle vzorce (6). 
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Tab. 2 Příklad alokace nákladů aktivity A1 na nákladové objekty (třídy skladového 

sortimentu) [vlastní tabulka] 

 

Z výše uvedené tabulky č. 2 vyplývá, že objem vztažných veličin, tj. počet paletodnů, 

je součin počtu skladových dnů a objemu skladových jednotek (palet). 

Podniky při používání této metody ABC - Activity Based Costing budou vědět, které 

zásoby vyvolávají jaké náklady a v jaké výši, získávají tím užitečnější a přesnější informace 

při řízení nákladů na skladování zásob. Pro podnik má zavedení této metody Activity Based 

Costing – ABC velký přínos převážně do budoucna [16].  

Metoda ABC je však proti jiným rozvrhovým metodám mnohem pracnější, především 

v důsledku zajištění informací o nákladech jednotlivých aktivit a o spotřebě těchto aktivit 

jednotlivými nákladovými objekty v rámci vztažných veličin. Proto je v praxi výrobních 

podniků velmi málo používána. 
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5. Závěr 

V této bakalářské práci vypracované na téma „Výpočet nákladů na držení zásob  

ve výrobním podniku – Calkulation of Storage Cost in Production Company“ bylo hlavním 

cílem posouzení možností výpočtů nákladů na držení zásob ve výrobním podniku v závislosti 

na podmínkách skladování. Výsledkem práce je poznání, že na držení zásob je dobré použít 

pro výpočet nákladů metodiku ABC - Activity Based Costing, která rozděluje skladování na 

jednotlivé činnosti.  Tyto jednotlivé činnosti se musí ocenit a jejich oceněním dojde k výpočtu 

těchto jednotlivých činností. 

V kapitole 2, v první části práce je provedeno teoretické vymezení zásob, dále 

význam zásob, důvody pro držení zásob ve výrobním podniku, klasifikace zásob, rozdílné 

přístupy k zásobám, optimalizace zásob, druhy skladů a funkce skladování zásob.  Zásoby lze 

chápat jako bezprostřední prvek ve výrobním i distribučním podniku. Zásoba je ta část 

užitných hodnot, která byla vyrobena, ale ještě nebyla spotřebována. Je součástí oběžného 

majetku. Charakter zásob s předpokládanou realizací do jednoho roku je krátkodobý. 

V druhé části práce v kapitole 3 je věnována pozornost vymezení definic nákladů 

v odborné literatuře, pojetí nákladů, klasifikaci nákladů, náklady spojené s držení zásob. 

Náklady představují ekonomické zdroje, obvykle spojované se současným nebo také 

budoucím výdejem financí. Náklady spojené s držením zásob jsou velmi důležitou a 

významnou aktivitou, které je potřeba se náležitě a důsledně věnovat, neboť právě zásoby 

výrobků jsou činitelem ovlivňujícím samotný každodenní chod podniku a zejména pak jejího 

výsledku hospodaření. 

V kapitole 4 jsem věnovala pozornost posouzení výpočtu nákladů spojených 

s držením zásob v závislosti na podmínkách jejich skladování ve výrobním podniku. Pro 

výpočet jsem použila metodu ABC - Activity Based Costing. Použití metody ABC vyžaduje 

však splnění několika metodických a organizačních podmínek a to definování dílčích činností, 

zajištění plánování a sledování nákladů na aktivity v rámci procesních středisek, plánování a 

sledování objemu spotřeb aktivit jednotlivými druhy skladových položek zásob, výpočet 

nákladů na držení zásob. V rámci kapitoly 4.1 jsem navrhla definování dílčích činnosti při 

použití metody ABC, které z metodických důvodů je vhodné provést v rámci předem 

určených hlavních činností procesů nákupu a k nim pak následně definovat dílčí činnosti 

(aktivity). K dílčím činnostem musí být následně zajištěno plánování a sledování 

nákladů. Rovněž k těmto aktivitám musí být definovány vztažné veličiny (kapitola 4.2), 
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pomocí kterých se bude plánovat a sledovat spotřeba těchto dílčích činností jednotlivými 

skladovými položkami. Návrh plánování a sledování nákladů na aktivity v rámci procesních 

středisek je proveden v kapitole 4.3. Poslední důležitou podmínkou metody ABC - Activity 

Based Costing, je znalost spotřeby konkrétních skladových činností (aktivit) na skladové 

jednotky v rámci jednotlivých tříd skladového sortimentu, které jsou nákladovými subjekty. 

Spotřeba těchto aktivit musí vždy být definována v rámci k tomu určených vztažných 

veličin (kapitola 4.4). A v poslední kapitole 4.5 jsem provedla návrh metodiky výpočtů 

nákladů na držení zásob metodou ABC - Activity Based Costing. 

Na základě provedení analýzy a studia odborné literatury navrhuji používat u 

nákladů, které mají přímo svůj existující vztah mezi zásobou, druhem zásoby a přímým 

nákladem, metodu ABC – Activity Based Costing (oceňování založené na aktivitách), kde 

rozvrhování je na třídy skladového sortimentu. Metoda ABC je nástrojem k nalezení 

příčinných souvislostí se spotřebou jednotlivých druhů aktivit spojených s procesem a 

jednotlivými druhy zásob. Jestliže v oblasti zásob podnik využívá metodu ABC, může získat 

o nákladové náročnosti druhů jednotlivých zásob důležité informace. Nejnáročnější částí pro 

zavedení a využití této metody ABC je zajištění sledování a plánování Cost Drivers, tj. 

vztažných veličin, které jsem ve své práci uvedla v tabulce 1. 

Ve větším výrobním podniku, který systém řízeného skladu využívá, jsou takto 

vytvořeny vhodné podmínky pro využití této metody. Tento systém řízených skladů 

umožňuje podrobné členění skladového hospodářství, evidenci jednotlivých položek 

podrobně na úrovni balení, kusů, šarží a podobně. Takto řízené sklady se využívají především 

ve výrobním podniku (Bonatrans a.s. v Bohumíně, nebo společnost ArcelorMittal Tubular 

Products Karviná a.s…), který potřebuje efektivně nakládat se zpracováním svých zásob, 

jejich distribucí a potřebuje podnik znát dispozici svých zásob přesně. 
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