
 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



Abstrakt: 

 

V bakalářské práci se zabývám teorií analýzy nákladů, a to konkrétně analýzou nákladů 

pomocí odchylek.  

Pro popsání teoretických východisek analýzy nákladů pomocí odchylek je nezbytné 

pochopení samotného pojmu „náklady“ a jejich členění. Tomu se věnuji v první části své 

práce. 

V druhé části se podrobně věnuji jednotlivým krokům analýzy nákladů pomocí odchylek, 

tedy stanovení standardů, zjištění výsledků, kvantifikaci odchylek, jejich analýze a 

vyhodnocení. 

V závěru pak vyslovuji vlastní názor na uvedenou problematiku s návrhem potenciálních 

dalších možností této analýzy. 

 

Klíčová slova: 

Náklady, variabilní náklady, fixní náklady, jednicové náklady, režijní náklady, analýza 

nákladů pomocí odchylek, standard, odchylka 

 

Abstract: 

 

In my bachelor thesis I dwell on the theory of  cost analysis, namely the variance cost 

analysis. 

For describing the theoretical base of the variance cost analysis it is necessary to 

understand the term „costs“ and their classification. I focused on it in the first part of my 

thesis. 

In the second part I follow the particular steps of variance cost analysis, it means the 

assesment of standards, finding the attainments, quantification of variances, analysing of 

variances and evaluation. 

In the end I introduce my own opinion of these questions with the proposal of potential 

next possibilities of this analysis. 

 

Keywords: 

Costs, variable costs, fixed costs, unit costs, overhead costs, variance cost analysis, 

standard, variance 
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1 Úvod 

Aby byl podnik životaschopný v prostředí trhu, je nezbytné, aby mělo vedení podniku 

schopnost plánovat a organizovat podnikové činnosti a taktéž je zpětně sledovat, hodnotit 

své náklady a výnosy a udržovat je v rámci mezí stanovených plánováním. V případě 

odchýlení mimo tyto meze musí umět vyhodnotit příčiny takového stavu a navrhnout 

možná řešení vedoucí ke zlepšení stávající nechtěné situace. 

V době současné hospodářské krize je téma analýza nákladů nanejvýš aktuální, a proto 

jsem si jej zvolil. 

V první části nejprve charakterizuji pojem náklad a poté uvádím klasifikaci nákladů, která 

je důležitá pro pochopení dalšího textu v části, kde je rozebrána analýza standardních 

nákladů neboli analýza nákladů pomocí odchylek. 

Na závěr shrnuji problematiku a uvádím své vlastní názory a jiné možnosti analýzy 

odchylek. 
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2 Náklady 

2.1 Charakteristika pojmu náklady 

V odborné literatuře, ale i v praxi se běžně uplatňují dvě pojetí nákladů podniku, a to pojetí 

nákladů ve finančním účetnictví a manažerské pojetí nákladů. [10] 

„Ve finančním účetnictví jsou náklady vymezeny jako úbytek ekonomického prospěchu, 

který se projevuje poklesem aktiv nebo přírůstkem dluhů a který v hodnoceném období 

vede ke snížení vlastního kapitálu“. [1] Zjednodušeně vyjádřeno představuje náklad 

ekonomický zdroj „obětovaný“ na dosažení výnosu z prodeje. [1] 

„Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních 

faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných 

nákladů spojených s činností podniku.“ [4] 

„V manažerském účetnictví se naopak vychází z charakteristiky nákladů jako hodnotově 

vyjádřeného, účelného vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově souvisejícího 

s ekonomickou činností.“ [1]  

Dle Sullivana je náklad charakterizován v podnikání, obchodu a účetnictví jako hodnota 

peněz, která byla spotřebována k vyrobení něčeho, a proto již nemůže být využita jinak. V 

ekonomickém pojetí je náklad chápán jako alternativa, které jsme se vzdali v důsledku 

našeho rozhodnutí. [8] 

 

 

2.2 Členění nákladů 

2.2.1 Druhové členění nákladů 

Náklady, které vstupují do podniku, je možno členit podle jednotlivých druhů. [5] 

Pro větší přehlednost si toto členění ukážeme v následující tabulce, ve které jsou taktéž 

uvedeny příklady jednotlivých druhů nákladů, které jsou pro ně typické. 
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Náklady 

Provozní 

Náklady vynaložené na prodané zboží 

Výkonová spotřeba – spotřeba materiálu a energie, služby 

Osobní náklady – mzdové náklady, odměny členům orgánů 

společnosti a  družstva, náklady na sociální zabezpečení, sociální 

náklady 

Daně a poplatky mající povahu provozních nákladů – daň 

z nemovitostí, silniční daň apod. ne daň z příjmů 

Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého  majetku 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 

Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů 

Ostatní  provozní náklady 

Finanční 
Finanční náklady 

Daň z příjmu za běžnou činnost 

Mimořádné 
Mimořádné náklady  

Daň z příjmu z mimořádné činnosti 

 

Tabulka č. 2.1  Druhové členění nákladů [1] 

Pro vstupující nákladové druhy jsou charakteristické tři základní vlastnosti: [1] 

- zobrazují se ihned při vstupu do podniku, jedná se tedy z hlediska zobrazení o 

náklady prvotní 

- vznikají spotřebou výrobků, prací či služeb jiných subjektů, jsou to náklady externí 

- tyto náklady nelze rozlišit na jednodušší složky, z kterých se skládají, z hlediska 

možnosti jejich podrobnějšího rozčlenění v podniku jsou to náklady jednoduché. 

 

Druhové členění nákladů dává odpovědi na otázky od koho, kdy a jak je nutno zajistit 

materiál, energii, externí služby a další ekonomické zdroje.  Již ale neposkytuje informace 

o tom, zda byl daný náklad vynaložen hospodárně, účinně a efektivně. Druhové členění 

nákladů totiž nevyjadřuje příčinu vynaložení nákladů. Proto se pro řízení na nižších 

podnikových úrovních toto členění nákladů kombinuje s dalšími členěními. [3] 

 

Druhové členění nákladů se používá při vykazování nákladů ve výkazu zisků a ztrát. [10] 
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2.2.2 Účelové členění nákladů 

„Jednou z nejdůležitějších skupin rozhodovacích úloh jsou úlohy založené na kontrole 

hospodárnosti vynaložených nákladů. Jejich cílem je zjistit, zda se v podniku náklady spoří 

nebo naopak překračují. Základem stanovení racionálního nákladového úkolu, se kterým se 

poměřuje skutečná spotřeba nákladové složky, je účelové členění nákladů.“ [1] 

Náklady se obvykle roztřiďují do skupin v několika úrovních. Na první úrovni se náklady 

rozdělí podle výrobních nebo podnikatelských činností a činností pomocných a 

obslužných. V rámci těchto skupin se pak dále podrobněji člení podle jednotlivých aktivit 

či operací. Obecnou zásadou v tomto směru je identifikovat věcného nositele, který 

vyvolává vznik nákladů a jehož velikost (intenzita) je určující také pro úroveň nákladů. [1] 

Náklady můžeme rozčlenit podle jejich základního vztahu k činnosti na: [1] 

• náklady technologické – jsou vyvolány technologií činnosti, např. spotřeba plechů 

při výrobě ocelových konstrukcí 

• náklady na obsluhu a řízení – jsou vynaloženy za účelem vytvoření, zajištění a 

udržení podmínek racionálního průběhu dané činnosti, např. plat mistra.  

 

Většina technologických nákladů je spjata s výkonem, který je výsledkem konkrétní 

operace nebo činnosti. [1] 

Technologické náklady lze dále rozdělit na: [1] 

• náklady jednicové – souvisí s jednotkou dílčího výkonu 

• náklady režijní – souvisí s technologickým procesem jako celkem, jsou vynaloženy 

na zabezpečení technologického procesu.  

 

 

2.2.3 Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik 

Při tomto členění nákladů se náklady dělí podle vnitropodnikového útvaru (místa, osoby), 

v němž operace vznikla, a které zodpovídá za racionální využití nákladů. [1] 

Útvar, ke kterému je náklad přiřazen, se nazývá odpovědnostní středisko. Struktura 

odpovědnostních středisek v podniku navazuje na organizační strukturu. Každému 

odpovědnostnímu středisku jsou vymezeny oblasti a úrovně pravomocí a odpovědnosti. Na 



5 

základě toho pak mohou odpovědnostní střediska řídit své náklady, výnosy a výsledky 

hospodaření. [1] 

„Výraz „odpovědnostní středisko“ je pojmem, jenž se vztahuje k tzv. ekonomické struktuře 

podniku. Tato struktura bezprostředně navazuje na organizační strukturu podniku, jejímž 

úkolem je vymezit oblasti a úrovně pravomoci a odpovědnosti zejména vedoucích 

pracovníků útvarů v jejich věcné podobě (jaké konkrétní pravomoci pracovník má, o čem 

je oprávněn rozhodovat, za co odpovídá). 

Smyslem ekonomické struktury je pak vymezit takovou úroveň vnitropodnikových útvarů, 

jejichž řízení je mimo jiné založeno na posouzení hodnotových výsledků. Znamená to, že 

pro řízení pracovníků na dané úrovni je charakteristická taková úroveň pravomoci a 

odpovědnosti, která zakládá možnost je řídit a vytvářet podmínky ke stimulaci na úrovni 

nákladů, výnosů, vnitropodnikového výsledku hospodaření a jiných hodnotově 

vyjádřených kritérií. 

Z hlediska úrovně pravomoci a odpovědnosti za hodnotově vyjádřené výsledky se rozlišuje 

šest základních typů odpovědnostních středisek: “ [1] 

- nákladové (nákladově řízené),  

- ziskové,  

- rentabilitní,  

- investiční,  

- výnosové,  

- výdajové. 

 

Poté, co jsou náklady rozděleny podle odpovědnostních středisek, je nutno zobrazit 

kooperační vazby mezi středisky a určit odpovědnost za hodnotové efekty u těch výkonů, 

které nejsou prodávány externím zákazníkům, ale jsou spotřebovány uvnitř podniku, např. 

jiným odpovědnostním střediskem (doprava vlastními dopravními prostředky použitá 

dovoz materiálu pro středisko výroby). [1] 

 

Aby bylo možno provést spojení mezi odpovědnostními středisky, je nutno: [1] 

- vymezení činnosti jednotlivých odpovědnostních středisek tak, aby bylo možno 

vyjádřit a kvantifikovat jejich náklady 
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- identifikace dílčích výkonů, které tyto útvary předávají jiným vnitropodnikovým 

útvarům 

- ocenění těchto výkonů pomocí tzv. vnitropodnikových cen. 

 

Náklady, které vznikají v odpovědnostním středisku přejímající výkony od jiného 

střediska, jsou označovány jako náklady interní. Naproti tomu externí náklady jsou 

náklady, které jsou nakupovány od dodavatelů. [1] 

Pro interní náklady jsou charakteristické tyto znaky: [1] 

- jedná se o náklady druhotné - z hlediska podniku jako celku se projeví na vstupu 

podruhé   

- jsou to náklady složené – lze je dále analyzovat ve vztahu k jednotlivým 

nákladovým druhům  

 

 

2.2.4 Kalkulační členění nákladů 

Při kalkulačním členění nákladů přiřazujeme náklady k výkonu nebo jeho části. Navazuje 

na účelové členění nákladů. V praxi je kalkulační členění nákladů složité, opírá se o 

normování a nemusí vždy přesně zobrazovat realitu. [1] 

 

Z hlediska příčinných vazeb k výkonu a z hlediska technických možností dělíme náklady 

na: [5] 

• přímé náklady - souvisejí s konkrétním druhem výkonu, lze je určit na jednotku 

výkonu 

• nepřímé náklady - nevážou se k jednomu druhu výkonu a zajišťují průběh 

podnikatelského procesu podniku v širších souvislostech 

 

 

2.2.5 Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů 

Z hlediska závislosti na objemu výkonů rozlišujeme 2 základní skupiny nákladů: [1] 

- fixní náklady 

- variabilní náklady 
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Fixní náklady 

Fixní náklady jsou při určitém rozpětí objemu výkonu neměnné.  Jsou to náklady vzniklé 

potřebou zajištění podnikatelského procesu. [1] 

 

Mezi fixní náklady patří  například: [10] 

- platy řídicích pracovníků, 

- režijní mzdy bezprostředně nesouvisející s objemem výkonů a s nimi spojené 

odvody na sociálním zabezpečení a zdravotní pojištění, 

- odpisy hmotného dlouhodobého majetku a nehmotného dlouhodobého majetku, 

- nájemné (vč. nájemného za elektroměry a plynoměry), 

- kancelářské potřeby, 

- služby pošt a telekomunikací 

- poradenské služby 

- náklady na opravy a údržbu hmotného dlouhodobého majetku, spotřebovanou 

energii, která nesouvisí s objemem výkonů 

- úroky 

- daně, aj.  

 

Konstantnost fixních nákladů vede ke snaze maximálně využít kapacitu. Čím větší bude 

objem výkonů, tím rychleji budou klesat podíl fixních nákladů na jednotku produkce. 

Jelikož kapacita strojů, budov a dalších ekonomických zdrojů je omezená, může dojít  

se zvyšováním objemu výkonů ke skokovému nárůstu fixních nákladů. Při maximálním 

využití kapacity již nelze zvyšovat výrobu bez rozšíření kapacit (nákupu nových strojních 

zařízení, rozšíření skladových prostor atp.). Dojde k absolutnímu zvýšení celkových 

fixních nákladů a pokles na jednotku výkonu se zastaví. [1] 

 

 

Variabilní náklady 

Variabilní náklady se s objemem výkonů mění, jsou vynaloženy na jednotku výkonu. 

Vznikají v souvislosti s dělitelnými ekonomickými zdroji, s proměnnými výrobními 

činiteli, jejichž úroveň je možné měnit v krátkém období, tedy bez časového omezení 

(práce, materiál, energie apod.) [10] 
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„Zpravidla se rozlišují tři základní typy variabilních nákladů:“ [10] 

• proporcionální, za období se jejich absolutní výše mění přímo úměrně se změnou 

objemu výkonů, proto je jejich podíl na jednotku objemu výkonů konstantní, 

• podproporcionální, za období rostou s růstem objemu výkonů pomaleji než objem 

výkonů, proto jejich podíl na jednotku objemu výkonů se zvyšováním objemu 

výkonů klesá, jedná se například o náklady na opravy, údržbu; 

• nadproporcionální, za období rostou rychleji než objem výkonů, proto jejich podíl 

na jednotku objemu výkonů se zvýšováním objemu  výkonů roste, jedná se 

například o mzdy za přesčasovou práci 

 

Mezi variabilní část režijních nákladů patří například: [10] 

- režijní mzdy bezprostředně spojené s objemem výkonů a s nimi spojené zdravotní a 

sociální pojištění,  

- spotřeba režijního materiálu bezprostředně spojená s objemem výkonů, 

- spotřeba energie k technologickým účelům, 

- údržba bezprostředně spojená s objemem výkonů, 

- licenční poplatky placené podle počtu vyrobených kusů, 

- rabaty, skonta, provize. 

 

Do variabilních nákladů patří i jednicové náklady. [10] 

 

 

2.2.6 Relevantní a irelevantní náklady 

Při rozhodování o budoucnosti bereme v úvahu několik variant. Abychom mohli 

zvažované varianty porovnat a vyhodnotit, je potřeba posoudit, které náklady budou 

jednotlivými variantami ovlivněny. [1] 

Z tohoto hlediska rozlišujeme náklady: [1] 

• relevantní – při rozhodování o budoucnosti jsou důležité, protože se budou při 

uskutečnění jednotlivých variant měnit 

• irelevantní – nedůležité, protože zůstávají stejné při výběru jakékoliv varianty 
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2.2.7 Oportunitní náklady 

Omezenost ekonomických zdrojů nedovoluje podniku uskutečnit všechny možnosti, ale 

pouze některé z nich. Pokud použijeme zdroje k jednomu konkrétnímu účelu, nemůžeme je 

již použít k jiné podnikatelské aktivitě. Při rozhodování o alokaci zdrojů volíme alternativu 

s nejvyšším efektem. Je tedy nutné, aby odmítnuté alternativy přinášely nižší prospěch. 

Zde hovoříme o oportunitních nákladech, které přestavují ušlé výnosy, které nejsou 

realizovány, protože byla zvolena jiná alternativa využití zdrojů. Oportunitní výnosy pak 

představují ušlé náklady, které nevznikají tím, že byla uskutečněna určitá alternativa. [1] 

 

 

3 Analýza nákladů pomocí odchylek 

Analýza nákladů pomocí odchylek je součástí metody standardních nákladů a výnosů, 

angl. Standard Costing. Tato metoda je charakterizována jako ocenění nákladů, výnosů a 

někdy i aktiv na úrovni předem stanovených hodnot neboli standardů. Tyto předem 

stanovené hodnoty se porovnávají se skutečnými výsledky, zjišťují se odchylky, které se 

následně analyzují. Metoda standardních nákladů tedy poskytuje řídícím pracovníkům 

informace o odchylkách, včetně jejich systematického členění dle odpovědnosti a příčin 

vzniku. [3] 

Stručně řečeno byla tato metoda původně určena pro řízení nákladů. Její současné využití 

je však daleko širší. Zahrnuje stanovení standardů pro většinu veličin, které popisují 

nejvýznamnější souvislosti procesu v podniku. [7] 

 „Metoda standardních nákladů představuje relativně ucelený systém informací pro 

hodnotové řízení, který se zaměřuje na podrobné sledování a analýzu odchylek nákladů, 

výnosů a zisku a jehož cílem je zefektivnit řídící proces.“ [1] 

Management sleduje odchylky od žádoucích hodnot z následujících důvodů:  

- upozornění na slabá místa v podniku, 

- rozpoznání budoucích příležitostí a hrozeb (nevyužitá příležitost se stává hrozbou), 

- zkvalitnění a zlepšení  činnosti plánování, 

- získávání údajů  pro  budoucí předvídání  trendů, 

- zjištění disproporcí mezi dosahovanými a cílovými hodnotami, 

- získání zpětných vazeb  podnikových procesů 
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Analýza nákladů jako součástí řízení na základě odchylek patří mezi hlavní úkoly 

manažerského účetnictví. Celý proces řízení podle odchylek lze shrnout do těchto kroků: 

[3] 

1. určení předem stanovených hodnot 

2. zjištění skutečných výsledků 

3. kvantifikace odchylek 

4. analýza odchylek 

5. vyhodnocení a přijetí opatření 

 

 

3.1 Určení předem stanovených hodnot 

Před započetím podnikatelské činnosti je potřeba určit hodnotu, které chceme dosáhnout. 

V tomto případě hovoříme o tzv. standardu, který představuje předem stanovenou výši 

nákladů, ceny, zisku či naturálně vyjádřeného zdroje (kg, ks, hodiny) na jednotku výkonů. 

Tyto standardy se stanovují různými metodami. Metoda zjištění a samotná výše standardu 

musí být schválena v rámci řídícího procesu a přijata jako úkol či cíl. [2] 

Pro stanovení standardu je nejprve potřeba specifikovat jednotku výkonu, ke které budou 

standardy vztaženy. Může se jednat např. o kus v případě zakázkové výroby automobilů, 

tuna v případě výroby ocelových konstrukcí nebo hodina v případě poskytování služeb. [2] 

U variabilních nákladů stanovíme tzv. standard primární, který se váže k jednotce 

výkonu. Tyto primární standardy jsou přidělovány: [3] 

• materiálu – určíme množství nutné pro výrobu jednotky výkonu a cenu materiálu 

• práci – každá činnost se rozdělí na jednotlivé operace. U těchto operací se na 

základě časových a pohybových studií odhadne čas potřebný pro vykonání dané 

operace. Každá operace je pak oceněna osobními náklady nebo cenou v případě 

externích služeb zajišťovaných dodavatelsky.  

• variabilní režii – většinou jsou stanovovány na 1 časovou jednotku (hodinu) práce 

(např. spotřeba energie, mzda mistra), která se vynásobí osobními náklady či 
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cenou. Pak se vypočítá, kolik časových jednotek je potřeba k vyrobení jednotky 

produkce.  

U variabilních standardů se jedná o určení norem spotřeby určitého zdroje v naturálních 

jednotkách na jednotku výkonu. Ta je pak následně oceněna normovanou cenou. [2] 

 

Normy se stanovují různými způsoby: [2] 

- exaktně – na základě technologických postupů 

- empiricky – na základě časových a pohybových studií 

- na základě zkušeností z minulého období 

 

U fixních nákladů nejprve určíme standardní celkový objem produkce za určité období a 

výši celkových standardních fixních nákladů. Na základě toho následně můžeme také 

určit výši standardních celkových fixních nákladů na jednotku výkonu jako podíl 

celkových fixních nákladů a objemu výkonů. [3] 

Vedle nákladů je také potřeba stanovit standardní prodejní cenu jednotky výkonů 

v závislosti na současné ceně a ceně odhadované pro dané časové období na základě 

informací o trhu. [1] 

Pokud máme k dispozici všechny výše zmíněné veličiny, můžeme na základě nich odvodit 

standardní zisk na jednotku výkonů, popřípadě ukazatele jako standardní ziskovost 

výnosů, standardní ziskovost nákladů, standardní marži apod. [1] 

V praxi se běžně stává, že podnik nevyrábí homogenní produkci, ale má určitou paletu 

výrobků. V tomto případě se určí také standardní sortiment výkonů, tedy poměr, v jakém 

se budou jednotlivé výrobky podílet na celkové produkci. [3] 

Analýza nákladů pomocí odchylek navazuje na rozpočetnictví. Předem stanovené hodnoty, 

standardy jsou také součástí rozpočtů jednotlivých podnikových útvarů i rozpočtu podniku 

jako celku. Analýza odchylek je pak vlastně kontrolou plnění rozpočtu. 
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Schématicky můžeme zobrazit proces stanovení standardu na 1 ks výrobku takto: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma č. 3.1  Stanovení standardů na 1 ks výrobku [2] 

 

normy spotřeby materiálu na 1 ks * 
předem stanovená cena materiálu 

 

norma spotřeby času na 1 ks * 

předem stanovený mzdový tarif 
 

normativ spotřeby strojových hodin 

na 1 ks * předem stanovená výše 

variabilní režie na 1 hod 

standardní jednotka výkonu 

standardní cena 1 ks 

standardní jednicové 

a variabilní náklady na 1 ks 

standardní marže na 1 ks 

standardní fixní náklady 

na 1 ks 

standardní zisk na 1 ks 

standardní ziskovost 

výnosů 

standardní ziskovost 

nákladů 

limit fixních nákladů 

standardní objem výkonů 
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„Existují 3 základní typy standardů podle závislosti standardů: [6] 

• základní – stanovená úroveň veličiny je po celé období neměnná. Při změně 

výrobních postupů, cenových úrovní nebo jiných relevantních faktorů nejsou 

základní standardy příliš použitelné, protože neodpovídají aktuálním podmínkám. 

Proto jsou využívány velmi zřídka. 

• ideální – tyto standardy reprezentují ideální výsledek. Ideální nákladové standardy 

jsou minimální možné náklady při nejefektivnějších operativních podmínkách. 

V praxi je nepravděpodobné dosáhnout těchto úrovní. Vedení podniku ale může 

těchto standardů používat při motivaci. 

• běžně dosažitelný – tyto standardy vyjadřují úroveň nákladů či výnosů, která je 

reálně dosažitelná při efektivním provádění činností. Jsou lépe dosažitelné než 

ideální standardy, protože tolerují normální procento výroby zmetků, poruchy 

strojního zařízení a ztrátový čas. V praxi jsou nejvíce využívány, protože 

představují spravedlivý základ, pomocí něhož se měří odchylky, za které jsou 

zaměstnanci odpovědní.“ 

 

 

3.2 Zjištění skutečných výsledků 

Předpokladem pro účinné fungování metody analýzy nákladů na základě odchylek je 

zobrazení informací v účetnictví takovým způsobem, který umožní rychle a přehledně 

získat informace o skutečné spotřebě nákladů. 

Na základě údajů z účetnictví zjistíme, jakých hodnot bylo ve skutečnosti dosaženo. Tyto 

hodnoty se následně porovnají se standardy a zjistí se odchylka. Odchylka představuje 

rozdíl mezi standardem a skutečnou výší určité veličiny. Odchylky mohou být kladné 

(pozitivní) – v případě nižších skutečných nákladů nebo vyšších skutečných výnosů – nebo 

záporné (negativní, nežádoucí) – v případě vyšších skutečných nákladů nebo nižších 

skutečných výnosů. [2] 

Odchylky se zjišťují buď průběžně, nebo až po ukončení činnosti, resp. období, následně. 

Následné zjišťování odchylek neumožňuje podniku pružně reagovat na vzniklé negativní 

jevy. Kontrola probíhá až po ukončení činnosti, tedy s určitým časovým zpožděním, a 
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proto není možné vzniku některých zvýšených nákladů zabránit. Následné zjišťování 

odchylek je označováno jako úhrnné metody řízení hospodárnosti. 

Pokud chce podnik účinně ovlivňovat své náklady a tedy i výsledky hospodaření, musí 

provádět analýzu odchylek průběžně, ihned při vzniku, což mu umožní přiřadit konkrétní 

náklady ke konkrétním zodpovědným osobám, přijímat opatření k nápravě a zvýšeným 

nákladům přecházet. Toto lze zajistit pomocí tzv. rozdílových metod řízení hospodárnosti. 

Rozdílové metody se využívají zejména u zjišťování a analýzy jednicových nákladů, tedy 

nákladů vztaženého ke konkrétní jednotce výkonu. 

Pro zabezpečení fungování rozdílových metod řízení je důležité, aby informace o spotřebě 

jednicového nákladu na konkrétní výkon byla obsažena již při zaúčtování prvotního 

dokladu. V podnicích existují počítačové informační systémy, které umožňují přiřadit 

konkrétní náklad ke konkrétnímu výkonu, například zakázce, středisku apod. Pokud se 

jedná o propracovaný systém, který funguje v celém podniku, systém vytvoří nabídky a 

cenové kalkulace na základě norem či standardů. Pak je jednoduché zjistit kalkulaci a 

porovnat ji se skutečnými náklady u jednotlivých výkonů (například u zakázek).  

Zároveň je potřeba, aby informační systém v podniku poskytoval informace také o předem 

stanovené normě (standardu), předem stanoveném ocenění a rozdílu mezi standardními a 

skutečnými veličinami. 

 

 

3.3 Kvantifikace odchylek 

Pro zjišťování odchylek je zapotřebí mít stanovena konkrétní pravidla a metodické 

postupy, které respektují jak požadavky vedení podniku, tak i účetní postupy. 

Odchylky mohou být vyjádřeny těmito způsoby: [1] 

• v naturálních jednotkách – například větší spotřeba látky v bm než je norma. Takto 

vyjádřená odchylka je nazývána kvantitativní odchylkou. Je způsobena změnou 

objemu. 

• v peněžních jednotkách ve vztahu k jednotce výkonu – například nižší prodejní cena 

v Kč než je standard. Tato odchylka je ovlivněna změnou ceny, jde o odchylku 

kvalitativní. 
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• v peněžních jednotkách ve vztahu k celkovému objemu – například vyšší celkové 

fixní náklady v Kč než standard. Jedná se rovněž o odchylku kvalitativní. 

• v procentech – jako procentní změna výše uvedených rozdílů 

 

Rozčlenění odchylek z jiných pohledů je uvedeno v následující tabulce. 

 

Odchylka 

Faktor - výraz vzniku odchylky 

Náklady (vstupy) Výnosy (výstupy) 

Kvantitativní 
Změna množství spotřeby materiálu,  

práce 
Změna objemu výkonů 

Kvalitativní 
Změna ceny materiálu,  

mzdového tarifu 

Změna ceny prodávaných 

výkonů 

Struktury 
Změna struktury druhů materiálu,  

druhu práce 
Změna struktury výkonů 

 

Tabulka č. 3.2  Členění odchylek podle faktorů, které jsou výrazem vzniku odchylky [1] 

 

Existují 2 metody zjišťování odchylek, které se liší podle principu zjišťování 

hospodářského výsledku: [1] 

a) Metoda variabilních nákladů – vychází z odděleného řízení fixních a variabilních 

nákladů. Tato metoda je založena na marži, jakožto rozdílu mezi cenou a 

variabilními náklady, která přispívá na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku. 

V kapitole 3.4. se dále budu věnovat analýze odchylek na základě metody 

variabilních nákladů. 

b) Metoda plných nákladů – zkoumá plné náklady, tedy variabilní a průměrné fixní. 

Fixní náklady jsou přepočteny na jednotku výkonu tak, že se celkové fixní náklady 

vydělí objemem výkonu. Tato veličina je pak závislá na objemu výkonu a vzniká u 

ní relativní odchylka fixních nákladů. 
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Existence odchylky ještě nemusí znamenat, že se jedná o negativní či pozitivní jev. 

Důležité je, aby odchylka byla objevena včas, indikuje totiž potenciální problém, který 

musí být vyšetřen. [1] 

Vyšetřování odchylek je náročný proces, proto není nezbytné zabývat se všemi 

odchylkami, ale jen těmi, které jsou podstatné. Proto je potřeba stanovit si pro každou 

sledovanou veličinu toleranční meze, ve kterých se mohou skutečné hodnoty pohybovat. 

Tím rozlišíme závažné odchylky od drobných. [1] 

Závažná odchylka je taková, která je významná. Musí následovat bezprostřední náprava, 

zkoumají se příčiny a odpovědnost a realizují se opatření, aby v budoucnu k takové 

odchylce nedošlo. Drobné odchylky se pouze evidují. [1] 

 

 

3.4 Analýza odchylek 

Analýza odchylek se provádí s cílem zjistit odchylky skutečného zisku od standardního 

zisku, odhalit příčiny a určit odpovědnost za jejich vznik. [1] 

Postup analýzy je odlišný při homogenní produkci (podnik vyrábí jeden druh výkonů) a při 

nehomogenní produkci (podnik vyrábí několik produktů). [3] 

Mezi nejčastější příčiny vzniku odchylky patří například: [9] 

- Organizační změny 

- Nereálně stanovené cíle 

- Nesprávná organizace procesů 

- Zvýšení mzdových tarifů 

- Zvýšení cen surovin 

- Použití nových materiálů 

- Chybné zaúčtování 

- Chybné plánování 

 

„Analýza odchylek musí být provedena tak, aby byla vedením podniku a řídícími 

pracovníky přijata jako závažná.“ [9] 
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Analýza odchylek při homogenní produkci 

Odchylky skutečného zisku od standardního (rozpočtovaného) zisku jsou ovlivněny těmito 

faktory: [3] 

a) prodejní cenou výkonů 

b) variabilními náklady výkonů  

c) fixními náklady 

d) objemem výkonů.  

 

 

Ad a) Odchylka prodejní ceny 

Odchylka prodejní ceny vyjadřuje, jak změna skutečné prodejní ceny oproti její standardní 

výši ovlivnila výši zisku. [3] 

 

Odchylka prodejní ceny může být vyjádřena jako: [3] 

- rozdíl mezi skutečnou prodejní cenou csk (zjištěnou jako podíl celkových výnosů 

z prodeje za období a skutečného objemu prodeje) a standardní cenou cst – tedy ve 

vztahu k jednotce výkonu oc 

oc = csk - cst  [3] 

- rozdíl mezi skutečnou cenou a standardní prodejní cenou vynásobený skutečným 

objemem prodeje – tedy ve vztahu k celkovému objemu prodeje Qsk 

Oc = (csk - cst,) * Qsk [3] 

- procentní změna prodejní ceny %oc 

%oc = (csk - cst,) / cst, * 100 [3] 
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Ad b) Odchylka variabilních nákladů 

Odchylka variabilních nákladů vyjadřuje, jak změna skutečné výše variabilních nákladů na 

jednotku oproti jejich standardní výši ovlivnila výši zisku. [3] 

Odchylku variabilních nákladů můžeme vyjádřit jako: [3] 

- rozdíl mezi standardem variabilních nákladů na jednotku vst a skutečnou výší 

variabilních nákladů na jednotku vsk – tedy ve vztahu k jednotce výkonu ov 

(kvantitativní odchylka) 

ov = vst – vsk [3] 

- rozdíl mezi standardem variabilních nákladů na jednotku vst a skutečnou výší 

variabilních nákladů na jednotku vsk vynásobený skutečným objemem prodeje – 

tedy ve vztahu k celkovému objemu prodeje Ov (kvalitativní, rozpočtová odchylka) 

Ov = (vst – vsk) * Qsk [3] 

- jako procentní změnu variabilních nákladů na jednotku 

%ov = (vst – vsk) / vst * 100 [3] 

„Kvantitativní odchylky variabilních nákladů představují zvýšení či snížení nákladů 

v důsledku překročení či úspory spotřebovaných variabilních zdrojů (materiálu, času 

práce). Jejich výše se zjistí jako rozdíl mezi standardní a skutečnou spotřebou variabilního 

zdroje oceněný standardní cenou:“ [1] 

Qq = (Qst – Qsk) * cst  [1] 

kdy Qq  je kvantitativní odchylka, Qst  je standardní objem prodeje,  Qsk  je skutečný 

objem prodeje (produkce),  cst   je standardní cena. 
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Kvalitativní odchylka představuje zvýšení či snížení nákladů v důsledku změny ceny 

materiálu, mzdového tarifu, či změny změny ocenění variabilních nákladů na jednotku 

vztahové veličiny ovlivňující výši variabilních nákladů, kdy její výše se stanoví jako rozdíl 

mezi standardním a skutečným oceněním jednotky variabilního zdroje, vynásobený 

skutečným množstvím spotřeby: [1] 

Qp = (csk – cst) * Qsk  [1] 

kdy  Qp  je kvalitativní odchylka výnosů z prodeje, csk  je skutečná prodejní cena, cst  je 

standardní prodejní cena, Qsk  je skutečný objem prodeje.  

Graficky kvantitativní a kvalitativní odchylku vyjadřuje obrázek 3.3. 

 

Obr. 3.3 Kvantitativní odchylka z objemu prodeje a kvalitativní odchylka výnosů 

z prodeje  [1] 

 

Variabilní náklady zahrnují řadu nákladových položek. Je tedy vhodné provést analýzu 

odchylek pro každý nákladový druh zvlášť (spotřeba materiálu, mzdy výrobních dělníků 

atp.). [3] 

U jednicových nákladů reprezentuje odchylka rozdíl skutečně dosaženého nákladu na 

jednotku oproti normě spotřeby oceněné předem stanovenými standardními cenami. [3] 

Qsk Qst 

Kč 

csk - vst 

cst - vst 

bm 
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V souvislosti s variabilními náklady se dále hovoří o tzv. výkonnostní odchylce, která se 

opírá o normativy využívané při sestavení rozpočtu režijních nákladů. Jedná se např. o 

počet hodin práce, počet strojových hodin, počet seřízení strojů oceněné standardními 

náklady na jednotku. [1] 

 

 

Ad c) Odchylka fixních nákladů 

Fixní náklady jsou zpravidla vyjádřeny jako náklady celkové, úhrnné, tedy náklady na celý 

objem produkce či prodeje. Odchylka fixních náklady pak představuje úsporu či překročení 

skutečných fixních nákladů oproti standardním fixním nákladům v absolutní výši. [3] 

OFN = FNst – FNsk [3]  

kdy   OFN  je odchylka fixních nákladů,  FNst   jsou standardní fixní náklady, FNsk  jsou 

skutečně vynaložené fixní náklady. 

- odchylku fixních nákladů na jednotku výkonu pak zjistíme 

OFN = ( FNst – FNsk ) / Qsk [3] 

Odchylka fixních nákladů na jednotku se zjišťuje ve vztahu ke skutečnému objemu 

produkce  Qsk  a má vyjádřit absolutní úsporu fixních nákladů (úspornostní složku 

hospodárnosti).  [3] 

- v procentech vyjádříme odchylku fixních nákladů 

% OFN = ( FNst – FNsk ) / FNst * 100 [3] 

Stejně jako u variabilních nákladů můžeme analyzovat jednotlivé složky fixních nákladů 

odděleně (náklady na obchod a marketing, náklady na správu atd.). [3] 
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Ad d) Odchylka objemu výkonů 

Odchylka objemu výkonů vyjadřuje vliv zvýšení či snížení  skutečného objemu prodeje 

výkonů v porovnání se standardním objemem prodeje.  Pokles či nárůst objemu výroby 

(prodeje) ovlivňuje výnosy a variabilní náklady. Změna objemu prodeje se projeví 

v celkovém zisku jako změna celkové marže. [3] 

Odchylka změny objemu prodeje Oq se vypočítá jako rozdíl mezi skutečným Qsk a 

standardním Qst objemem prodeje vynásobený standardní marží (nikoli prodejní cenou) na 

jednotku výkonů  mst. [3] 

Qq = (Qsk – Qst) * mst  [3] 

Změna v objemu výkonů způsobí změnu průměrných fixních nákladů na jednotku výkonu. 

Při zvýšení objemu produkce fixní náklady na jednotku klesají, zvyšuje se hospodárnost a 

využití kapacit. Tím je ovlivňován i celkový zisk. [3] 

„Změnu výše průměrných fixních nákladů lze vyjádřit pomocí relativní odchylky fixních 

nákladů, která měří vliv využití kapacity na celkový zisk a představuje výtěžnostní složku 

hospodárnosti. Kvantifikuje fixní náklady, které byly více (při vyšším využití)  

zhodnoceny ve výnosech, či naopak méně zhodnoceny při nižším využití kapacity.“ [3] 

Relativní odchylku fixních nákladů OR zjistíme podle vzorce: 

OR = stsk
st

st FNQ
Q

FN
* ,[1] 

kde FNst   jsou standardní fixní náklady, Qst  je standardní objem prodeje (výkonů nebo 

využití kapacity), Qsk  je skutečný objem prodeje (výkonů nebo využití kapacity). 

 

Objem výkonů se dále projeví v samotném zisku z prodeje v absolutním vyjádření. Vliv 

zisku z prodeje výkonů Oq vypočteme jako rozdíl mezi standardním Qst a skutečným 

objemem prodaných výkonů Qsk vynásobený standardním ziskem na jednotku výkonů zst. 

[3] 
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Oq = (Qsk – Qst) * zst  [3] 

přičemž pro výpočet zst použijeme vzorec 

zst = cst – vst – fst  [3]. 

Jak již bylo výše uvedeno, skládá se celková odchylka zisku z jednotlivých dílčích 

odchylek. Pro lepší přehlednost je rozklad odchylky celkového zisku zobrazen ve schématu 

č. 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 Materiálových nákladů 

 
 

Osobních nákladů 

 
 

Variabilní režie  

 

 

Schéma č. 3.4  Rozklad odchylky celkového zisku [2,6] 

 

Variabilní režie - režijní materiál, který není přiřazen ke konkrétnímu výkonu, např. 

spotřeba pohonných hmot u vysokozdvižného vozíku, který se používá k manipulaci se 
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všemi výrobky. Čím víc se vyrobí, tím je větší celková spotřeba. Nebo přesčasová mzda 

mistra, skladníka atd. 

Osobní náklady – jsou to mzdové náklady (platy jednotlivých pracovníků), náklady na 

sociální zabezpečení 

Materiálové náklady – např. kancelářské potřeby, technické vybavení, razítka 

 

Analýza odchylek při nehomogenní produkci 

Pokud podnik vyrábí několik výrobků, které mají různý podíl na celkových výkonech a 

odlišnou marži, pak výši celkového zisku ovlivňuje vedle objemu výkonů také jejich 

struktura. [3] 

Kromě dříve uvedených odchylek je potřeba zjistit i odchylku způsobenou změnou 

sortimentu prodávaných výkonů, tzv. odchylku ze změny struktury výkonů. Tato 

odchylka je vyjádřena změnou marže v důsledku změny struktury prodávaných výkonů. 

[3] 

 

Analýza odchylky ze změny struktury vstupů 

V praxi může nastat situace, kdy dojde k nahrazení jednotlivých vstupů. V případě, kdy 

kvalita či vlastnosti jednoho vstupu ovlivní výši spotřeby jiného vstupu, pak vzniká 

odchylka ze změny struktury vstupů. [2] 

„Odchylka ze změny struktury vstupů představuje rozdíl v nákladech na skutečně 

spotřebované zdroje (druhy materiálu) při standardním poměru těchto zdrojů a v nákladech 

na skutečně spotřebované zdroje (druhy materiálů) při skutečném poměru těchto zdrojů.“ 

[2] 

 

3.5 Vyhodnocení a přijetí opatření 

Po kvantifikaci odchylek, jejich analýze, zjištění odpovědností a příčin odchylek následuje 

vyhodnocení analýzy a přijetí opatření vedoucích k nápravě. Cílem je zefektivnit celý 

proces. 
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4 Shrnutí a zhodnocení poznatků 

Analýza nákladů na základě odchylek je součástí metody standardních nákladů, která 

představuje ucelený systém řízení podniku.  

Cílem je podrobně analyzovat náklady a porovnat skutečně dosažené veličiny s předem 

stanovenými hodnotami, tzv. standardy.  

Po zjištění odchylek, tedy rozdílů od standardů, je potřeba odhalit příčiny vzniku rozdílů a 

zodpovědnosti za vzniklé rozdíly.  

Ze zjištěných informací následně vedení podniku může přijmout opatření vedoucí 

k nápravě negativních jevů. 

Dle mého názoru je slabým místem v celé analýze pomocí odchylek stanovení samotného 

standardu. Je to velice komplikovaná záležitost. Často dochází k tomu, že jsou plánované 

hodnoty stanoveny na základě zkušeností nebo informačních podkladů z minulých let. 

Toto se týká zejména standardů fixních a režijních nákladů. Pokud ale není provedena 

detailní analýza minulých nákladů a z režií vyloučeny nadbytečné náklady, není možné na 

základě nich určovat cílové hodnoty.  

V současné hospodářské situaci, kdy je značný tlak okolí (zákazníků) na snižování finální 

ceny produkce (výrobků, nebo služeb) je velice důležitým procesem při stanovení analýzy 

nákladů věnovat odpovídající pozornost analýze a tvorbě standardů fixních a režijních 

nákladů. Nalezení rezerv a  úspor u těchto nákladů může přinést účetní jednotce tržní 

výhodu, která se projeví v ceně účtované zákazníkům. Právě u této skupiny nákladů má 

podnik možnost hledat úspory, které se neodrazí v  množství produkce uváděné na trh. Na 

druhou stranu je nutno podotknout, že pro každý výrobní proces (poskytovanou službu) je 

nutno počítat určitou nezbytnou úroveň těchto nákladů, jejichž podkročení by mohlo mít 

pro udržení konkurenceschopné produkce fatální následky. 

Úspory v oblasti fixních a režijních nákladů nesmí ohrozit kvalitu vyráběných výrobků a 

poskytovaných služeb, nebo poskytovaný servis, který je pro zákazníky rovněž velice 

důležitý. 

Proto je zapotřebí detailně analyzovat všechny náklady, například náklady na cestovné, na 

reklamu, na reprezentaci (občerstvení, obědy, káva), hovorné, dopravu, režijní mzdy, 
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poštovné, nájemné, spotřeba energii, opravy, údržba počítačové sítě, pojištění majetku,  

apod. - jestli něco není zbytečné, neopodstatněné a při tvorbě standardu tyto náklady 

vyloučit. 

U variabilních nákladů, kde se standardy určují jako součin normy spotřeby a ceny, někdy 

může docházet k tomu, že je norma chápána jako dogma (výslovné tvrzení, teze). I normy 

totiž musí být podrobovány analýze a je potřeba inovativně přistupovat k podnikovým 

procesům, hledat nové postupy, nové materiály.  

Všechna rozhodnutí realizovaná na základě analýzy musejí zvyšovat efektivitu podnikové 

činnosti. Nemalé hodnoty může firemní ekonomice přinést efektivnější nakládání 

s nevyužitým materiálem. Organizace může vhodnou doplňkovou výrobou, nebo prostým 

komerčním prodejem odpadu z výroby zlepšovat svou celkovou ekonomickou situaci. 

U fixních i variabilních nákladů je důležité minimalizovat časový úsek mezi jednotlivými 

kroky vyhodnocování těchto nákladů. Nejlepší výsledky přináší jejich soustavná analýza. 

Také informace získaná z podnikového informačního systému v čase stárne a ztrácí svou 

hodnotu. 

Také optimalizace výrobních postupů a procesů (například s využitím snímků pracovního 

dne), normování práce, uspořádání pracovišť, optimalizace přepravy, může přinést úspory 

nutné pro úspěch v tržním (konkurenčním) prostředí. 

Myslím, že by mohlo být přínosné, kdyby podnik určité náklady (či výnosy) porovnával 

s konkurencí, pokud je úspěšná. Tato analýza by samozřejmě byla poněkud povrchní, 

protože k dispozici jsou údaje pouze souhrnné (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha ve 

sbírce listin na portálu www.justice.cz), ale cenné informace to vedení podniku jistě 

přinese.  

V současné době však každá organizace svoje účetní údaje velice chrání a zveřejňuje 

pouze tyto souhrnné a obecné údaje. Takto získané informace nám slouží pouze jako 

pomocný údaj s tím, že organizaci však mohou podat informace o tom, jestli se konkurence 

zvětšuje, zdali konkurenci rostou tržby, podle toho kolik má zaměstnanců, zdali přibírá 

nové zaměstnance nebo zdali propouští, kolik dává na mzdy svým zaměstnancům, jestli 

organizace pořizuje investice a podobně.  

http://www.justice.cz/
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5 Závěr 

Tématem mé bakalářské práce bylo zpracovat teoretický základ analýzy nákladů. 

Konkrétně jsem se zabýval jedním z možných přístupů rozboru nákladů, a to analýzou na 

základě odchylek.  

Výsledkem mé práce je ucelený souhrn jednotlivých kroků analýzy nákladů na základě 

odchylek. Zmiňuji zde dva hlavní pohledy na analýzu nákladů, tedy úhrnnou a rozdílovou 

metodu. Definoval jsem základní druhy odchylek. 

Na základě podrobného seznámení s touto problematikou jsem ve svém shrnutí a 

zhodnocení poznatků uvedl své vlastní názory a doporučil další možné směry, kterými by 

se mohla teorie analýzy odchylek ubírat. 
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