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ABSTRAKT  

 

Smyslem práce je obecné posouzení použití metody ABC (Activity Based Costing).  

Obecnou zásadou pro použití metody ABC je zjištění tzv. cost drivers, podle kterých se 

přiřazují jednotlivé aktivity k nákladovým objektům. Definování požadavků na informační 

zajištění metody ABC a tím zjištění cost drivers je založené na dobrém toku informací. Dobré 

informační zajištění je tak proto velice důležité. Pokud by se cost drivers nedaly v podniku 

zjistit, metoda ABC by byla v praxi  nepoužitelnou. Práce se dále zabývá aplikací této metody 

při řízení nákladů spojených se zásobami, které by vedly ke zpřesnění informací nákladů 

spojených s držbou zásob.  

 

Klíčové slova:  

metoda ABC, aktivity, činnosti, cost drivers, náklady, zásoby 

 

 

ABSTRACT  

The purpouse of this bachelor thesis is to consider usage of technique ABC (Activity 

Based Costing). General principle for usage of ABC technique is finding of cost drivers 

which assign particular activities to the costs objects. Definition of requirements on 

informative assuring ABC technique thereby recognition cost drivers is based on good 

information flow. Good information assuring is very important. If there will be no opportunity 

to find cost driver in company, technique ABC would be useless. Thesis also consider 

application of this technique by cost driving connected to supplies which will lead to 

precising of valuation of costs connented to supplies holding. 

 

Keywords: 

ABC technique, activities, actions, cost drivers, expenses, supplies 
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Úvod  
 
 
 

Tato práce se zabývá přínosy metody Activity Based Costing. Je to metoda, která 

vznikla pro potřeby firem ve 20. století v USA. Metoda Activity Based Costing (ABC) měří 

náklady a také výkonnost nákladových objektů, zdrojů a aktivit. Nákladový objekt 

spotřebovává aktivity a následně aktivity spotřebovávají zdroje.  

 

Metoda ABC je určena k rozvrhování režijních nákladů vedlejších středisek na hlavní 

střediska  nebo nákladů hlavních středisek na kalkulační jednice pomocí vztažných veličin 

(cost drivers), které vyjadřují příčinnou souvislost mezi subjekty rozvrhování (hlavní 

střediska nebo kalkulační jednice) a náklady na spotřebovanou aktivitu. Cost drivers může tak 

být cokoli, co vyvolává aktivitu, jako je počet materiálových položek, počet zákazníků nebo 

počet objednávek aj. Smyslem kalkulace metody Activity Based Costing je co nejpřesněji  

sdělit vztah nákladů k příčině vzniku.  

 

Aby mohlo dojít k použití metody Activity Based Costing musí dojít k informačnímu 

zajištění. Podniky zjišťují potřebné informace pomocí vztažných veličin, které pomohou 

rozdělit náklady na danou aktivitu na hlavní střediska nebo kalkulační jednice. 

 

V oblasti řízení nákladů spojených se zásobami hrají důležitou roli jednotlivé aktivity 

spojené s držbou zásob. Musí dojít k přiřazení jednotlivých aktivit vyvolaných jednotlivými 

položkami zásob (kalkulačními jednicemi). Některé zásoby je nutné speciálně skladovat např. 

v chladících boxech, oproti tomu jiné zásoby zabírají velkou skladovou plochu apod. Těmto 

skutečnostem pak musí odpovídat druh zvolených cost drivers.   

  

Aplikace metody ABC do podniku přinese lepší průhlednost v nákladech a výkonech 

zejména v rámci režijních nákladů. Přinese dále lepší přehled o aktivitách podniku. 

Implementace  metody Activity Based Costing do podniku je velmi náročná, a to jak 

z důvodu nutnosti nahlížení na náklady jako na procesy, ale také z důvodu změny myšlení 

a časové náročnosti. 
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1. Metoda Activity Based Costing 
 

Dnešní manažerské účetnictví je orientované zejména na budoucnost a jeho hlavní 

náplní je dodat včas správné informace a doporučení relevantním uživatelům. Activity Based 

Costing (ABC) lze popsat jako kalkulaci nákladů na činnosti. Activity Based Management je 

způsob řízení, který se orientuje na podnikové procesy a využívá k jejich změření ABC. Tato 

metoda dokáže při správné aplikaci dodat vrcholovému vedení podniku podstatné  informace 

o spotřebě podnikových zdrojů, probíhajících procesech a ziskovosti produktů, zákazníků, 

segmentů trhů, prodejních kanálů apod. [1,12] 

 

Ing. Soňa Krčová definuje ABC jako nástroj pro procesně orientované řízení firem 

s cílem zdokonalovat a zefektivňovat výkony a eliminovat neefektivní činnosti a s nimi 

spojené náklady.[11]   

 

Vladimír Staněk oproti tomu uvádí definici ABC takto: ,, ABC je metodologie, která 

měří náklady a výkonnost nákladových objektů, aktivit a zdrojů. Nákladové objekty 

spotřebovávají aktivity a aktivity spotřebovávají zdroje. Náklady zdrojů jsou přiřazeny 

aktivitám na základě jejich užití těchto zdrojů a náklady aktivit jsou přiřazeny nákladovým 

objektům na základě proporcionálního užití těchto aktivit nákladovými objekty. Podstatou 

ABC je využití kauzálních vztahů mezi aktivitami a zdroji a nákladovými objekty 

a aktivitami.“ [19]   

 

ABC sama o sobě procesy neměří, ale využívá veličin, které jsou v podniku na 

různých místech aplikovány, a které jsou nezbytné k vykonávání konkrétních procesů. Tyto 

veličiny velmi dobře odrážejí spotřebu nákladů na tyto procesy. Metoda ABC tak současně 

dokáže aplikovat finanční i nefinanční měření. Pro samotné využití ABC platí jednoduchý 

předpoklad. Zákazník od podniku vyžaduje produkt, dodání produktu závisí na provedení 

příslušných procesů, podnikové procesy ke svému provedení potřebují zdroje a zdroje 

v jakékoliv podobě (lidské, materiálové, výrobní apod.) spotřebovávají peníze, tedy náklady. 

ABC vychází od zákazníka, a proto i procesně orientovaná organizační struktura podniku by 

se měla na toto zaměřit. Pro využití ABC je třeba důkladný popis podnikových procesů, 

vytvoření vhodných struktur skupin zákazníků, dodavatelů, segmentů trhů apod. Důležité je 

i správné vytvoření struktury vnitropodnikových útvarů. To je však jen nezbytně nutnou, 
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nikoliv však postačující  podmínkou pro fungování celého systému.  Pravidelné sledování 

a vyhodnocování dle ABC může být zahájeno pouze po vytvoření všech odpovídajících prvků 

systému. Je třeba také dbát na to, aby daný postup zaměstnance podniku při zvládání jejich 

současné agendy příliš nezatížil a zároveň dokázal poskytnout relevantní a věrohodné 

informace. Pokud již podnik metodu ABC uplatňuje, je optimální navázat její vstupy 

a výstupy na celopodnikovou strategii, měření a vyhodnocování hlavních cílů či základních 

podnikových "měřítek" výkonnosti. [1]  

 

1.1 Použití metody ABC  
 

Metoda ABC umožňuje stanovení priorit pro jednotlivé činnosti a  podporu koncepční 

práce. Použitím metody ABC podniky docílí zlepšení taktiky a strategie, upřesnění 

a přehodnocení současného a stanovení nového perspektivního cíle. Tím se zvýší efektivita, 

ziskovost, celková výkonnost a v neposlední řadě i hodnota podniku jako celku.                                 

[2,12] 

 

Metoda ABC  se nejčastěji využívá: 

• když podniky expandují – rostou, 

• když se zastaví jejich růst a ztrácejí flexibilitu, 

• když chtějí snížit rozsah operací, 

• když naráží na nedostatek vlastní kapacity, 

• když se stanoví za cíl zlepšení výkonnosti – zisku, využitím informací o příčinách 

vzniku režijních nákladů, jejich měření a zjištění. [11] 

 

1.2 Náklady v koncepci ABC 

 

Základním cílem koncepcí je zvýšit ekonomickou výkonnost a firemní efektivitu, zisk 

a  hodnotu podniku prostřednictvím kvalitnějších a pružnějších manažerských informací 

a aplikací nových nákladových systémů. Mezi souhrnné označení  koncepce ABC patří 

strategické (ABM), taktické (ABCM) a operativní (ABC) řízení aktivit v podniku 

prostřednictvím hodnotového a  procesního přístupu  (Obrázek č.1). Koncepční činnosti mají 

v praxi tendenci být  odkládány, protože ustupují tlaku naléhavých operačních úkolů. 

[2,12,14]  
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Obrázek č.1 Schéma komplexní koncepce ABC/ABM  (zpracováno na základě [12]). 
 
 

Výkonný manažer potřebuje ke svým řídícím, kontrolním, plánovacím a hodnotícím 

aktivitám vedoucím k dosažení firemních cílů velké množství a různé druhy nákladů, 

nákladových technik i zisku. Předpokladem pro aplikaci různých metod  k usnadnění řízení 

a snižování nákladů je schopnost vyjádřit účelovost jejich vynaložení. Jednotlivé techniky, 

množství a druhy nákladů jsou určeny obecně poptávkou a druhem konkrétního 

manažerského rozhodnutí. Dá se tedy zjednodušeně popsat objekt nebo příčinu, která vyvolala 

jejich spotřebu. Pro vyjádření příčiny spotřeby nákladů používáme pojem nákladový objekt.            

[12,15] 

 

Nákladový objekt je jakákoliv aktivita nebo výkon, pro kterou je požadované oddělené 

sledování nákladů a stává se výstupem metody ABC. Vyjádření účelovosti vynaloženého 

nákladu ve vztahu k nákladovému objektu je dosaženo pomocí přiřazovacích nákladů. 

Náklady přiřazené nákladovému objektu můžeme rozdělit na přímé a nepřímé (Obr. č.2).             

[8,15] 

 

Obrázek č.2 Přiřazení nákladů objektu [15]. 

ABC /ABM 

ABC: transformuje 
zdroje – náklady svoji 
optikou na procesy, 
aktivity a jiné nákladové 
objekty. Provádí 
procesní nákladové 
kontroly a ziskové 
analýzy.  

ABCM: poskytuje 
informační zpětnou 
vazbu v podobě 
transformovatelné 
nákladové struktury, což 
umožňuje provádět 
efektivní koncepci 
neustálého zlepšování. 

ABM: na základě nových 
informací (ABC a ABCM) 
provádí aktivní řízení 
aktivit a procesů pomocí 
jejich hodnotových 
charakteristik. 

Přímé 
náklady 

Nepřímé 
náklady 

 
 

 
Nákladový 

objekt 

Přímé 
přiřazení 

? 

nákladová alokace 
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1.2.1 Řízení nákladů  
 

V procesním řízení se mění přístup k řízení nákladů. Postupným vývojem se utvářely  

systémy řízení nákladů. Lze identifikovat 4 vývojové stupně, které můžeme označit jako 

MSŘN (manažerský systém řízení nákladů) 1-4 s těmito charakteristikami:  

• MSŘN-1 z dnešního pohledu systém vykazuje vysokou míru zkreslení vstupních dat, 

kalkulací a analýz vnitropodnikového hospodaření. Zpracovává velký objem nevhodně 

informačně strukturovaných účetních dat, která neodpovídají organizační, produktové, 

odpovědnostní ani procesní linii organizace. Chybně jsou přiřazovány jak přímé, tak 

nepřímé náklady.  

• MSŘN-2 je v daleko větší míře propracovanější, již používá technologicky vyspělé 

účetní systémy, které jsou schopné poskytovat data o výkonnosti středisek 

a efektivnosti v produktové linii. Nedostatkem tohoto systému je nedostatečná 

schopnost zjištění klíčových údajů (výkonnost nákladových objektů a procesů) 

a nedostatečná schopnost přiřazování nepřímých, režijních a administrativních 

nákladů, které se dějí dle objemu přímých nákladů (např. objemu mzdových 

prostředků, hodin přímé práce, apod.).  

• MSŘN-3 je to nový pohled na plánování, řízení a kontrolu nákladů organizace. Je plně 

manažersky orientovaný a využívá principu nákladové techniky ABC v produktové 

linii, tzn. že správně přiřazuje nepřímé administrativní a režijní náklady produktům na 

základě kauzálního vztahu mezi aktivitami a náklady.  

• MŘSN-4 je to plně integrovaný systém řízení nákladů, kdy organizace plánuje své 

aktivity prostřednictvím sofistikovaných modelů ABC/ABM, které umí vyhodnotit 

a řídit efektivitu procesu, produktu, činností, maximalizovat přidanou hodnotu 

poskytovanou zákazníkům  a ve svém důsledku maximalizuje zisk organizace      

(zpracováno z [3,6,12). 

 

1.2.2 Příčiny rozvoje metody řízení nákladů 
 

Řízení nákladů a přínosů jsou orientované na vztah k aktivitám, činnostem a procesům 

–  jedná se o jeden z možných přístupů řízení nákladů, který se projevuje i v přístupu při 

sestavování plánů a rozpočtů. [11] 



 12

Hlavní příčinou jsou podstatné změny v podnikatelských procesech a to nejen ve 

výrobních odvětvích, ale i v odvětvích služeb, bankovnictví, dopravy, telekomunikací, 

pojištění apod. Tyto změny se mohou charakterizovat podle Krčové Soni následovně: 

• zájem zákazníků a partnerů o centralizované nákupy vede obecně k nárůstu struktury  

prováděných výkonů – jedná se o tzv. komplexní dodávky – zakázky (např. dům na 

klíč). Podstatná část sortimentu se provádí v menším, ale důležitém množství. 

• snaha odběratelů minimalizovat vlastní výši zásob se projevuje u dodavatelů, kteří 

jsou nuceni dodávat široký sortiment výkonů v kratších časových intervalech, který 

ovlivňuje snižování stejnorodých výkonů prováděných v jedné sérii či dávce, 

• postupně a zřetelně se zkracuje doba životnosti nabízených produktů a roste rozsah 

různých modifikací nabízených výkonů (např.spotřební elektronika), 

• výrazně vzrůstají požadavky na kvalitu poskytovaných výkonů a tím se zároveň 

zvyšuje nákladovost případných reklamací, což má negativní dopad na ekonomiku 

firem, 

• rozvoj odvětví spotřebního zboží si vyžaduje individualizaci výkonů v rámci 

i jediného sortimentního druhu (např. mobilní telefony, osobní automobily apod.),  

• výrazně se mění i způsob provádění výkonů ve výrobní a nevýrobní sféře, dochází k 

praktickému poklesu podílu jednicové lidské práce a naopak roste podíl 

automatizovaně probíhajících procesů, kdy nákladová náročnost těchto 

automatizovaných procesů vyžaduje důslednou koordinaci. [11] 

 

Uvedené změny se projevují ve struktuře výrobních nákladů a také se podstatně  sníží 

podíl jednicových nákladů v relaci k nákladům režijním. Velkou část z režijních nákladů tvoří 

fixní náklady. Proto je nutné optimálně využít kapacitu, která s těmito náklady úzce souvisí. 

Významný nárůst režijních nákladů probíhá pomocí nutného zajištění pomocných, 

obslužných, plánovacích, informačních, kontrolních a strategicky orientovaných aktivit. 

Vztah aktivit ke konkrétním druhům finálních výkonů je pomocí tradičních kalkulačních 

postupů nejen obtížně kvantifikovatelný, ale také je zejména obtížné rozpoznat funkční vztah 

a závislost těchto nákladů na změnách v objemu a struktuře finálních výkonů, i když jde často 

o náklady variabilní ve vztahu ke konkrétní aktivitě (procesu). Vztah těchto aktivit (procesů) 

k druhu či jednici finálního výkonu je však natolik různorodý, že jeho vymezení v tradiční 

rovině (fixní – variabilní) nezobrazuje podstatu vztahu, a to vede k chybným rozhodnutím. 

Jako příklad lze uvést náklady na výzkum a vývoj nových výrobků, řízení jejich výroby, 
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seřízení strojů pro jejich výrobu, kontrolu kvality, zásobovací a prodejní činnost širšího 

výrobního sortimentu. [11,18] 

 

1.3 Kalkulace pomocí metody ABC  
 

Kalkulace pomocí metody ABC umožňuje měřit přínos jednotlivých výkonů (aktivit) 

k vytvářené hodnotě podnikového zisku. V posledních letech se náklady začaly sledovat 

a řídit podle jednotlivých činností resp. procesů. Účetnictví, které toto zjišťuje, je nazýváno 

procesní účetnictví nebo účetnictví založené na procesech, což je odvozeno od původního 

anglického názvu Cost-Driver Accounting. Kalkulace, které jsou na něm založené se nazývají 

kalkulace podle dílčích činností nebo kalkulace ABC. Jedná se o nový přístup ve sledování 

a přiřazování nákladů. Na rozdíl od tradičních kalkulačních metod nevyužívá alokaci nákladů 

na kalkulační jednici (například výrobek) přes nákladová střediska, ale přes aktivity, které 

jsou nezbytné pro tvorbu výkonů. Důvody, které vedly k tomuto posunu v přiřazování 

nákladů a provázejí podnikatelskou činnost jsou:  

• krátké životní cykly výrobků, 

• rostoucí požadavky zákazníků na rozmanitost a kvalitu výrobků, 

• růst síly dodavatelů i odběratelů, 

• rozlišení služeb (zpracováno na základě [3,8,16,20]). 

 

Tradiční kalkulace přestávají v  nestabilních podmínkách poskytovat relevantní 

informace pro řízení. Poskytují odpověď na otázky: „Jaké náklady vznikly?“ a „Jak byly 

alokovány na vnitropodniková střediska?“, případně „Jak se jednotlivé výrobky nebo 

výrobkové skupiny podílejí na úhradě nákladů?“, ale neodpovídají na otázku: „Co bylo 

důvodem vzniku těchto nákladů?“ Kalkulace ABC se vrací ke vztahu příčina – následek. 

Opouští tak tradiční předpoklad, že příčinou vzniku nákladů je především objem (např. 

spotřeba času nebo hodnota materiálu).[8] 

 

Kalkulace metodou ABC umožňuje přiřazovat náklady tam, kde skutečně vznikají. 

Poskytuje jiný náhled na finanční situaci organizace, než je tomu u standardních metod 

kalkulace. Její zavedení je náročné na čas a procesní přípravu. [3,7] 
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1.3.1 Klasifikace nákladů v kalkulaci ABC 

  
V rámci ABC kalkulace není prováděna pouze alokace nákladů podle aktiv pro 

všechny podnikové náklady, ale pouze pro jejich část. Obecně náklady, které do ABC 

systému vstupují lze rozdělit do tří kategorií:  

• přímé náklady (cost drivers),  

• nealokované náklady (non-traceable costs) – jedná se nejčastěji o náklady vedení 

podniku nebo všeobecnou infrastrukturu, 

• náklady alokované podle aktiv (traceable costs) – v podstatě identické s tradičními 

režijními náklady. [15] 

 

Pomocí metody ABC může management rozlišit, které činnosti přidávají hodnotu 

a které nikoliv. Metoda ABC umožňuje lepší kontrolu a řízení nákladů, zdokonalování 

produktivity a růst zisku. [3] 

 

1.3.2 Kalkulace nákladů podle elementárních procesů – metoda ABC 
 

Cílem je dosáhnout rozvržení režijních nákladů podle skutečné příčiny jejich vzniku. 

Kalkulace zjišťují a přiřazují náklady k dílčím aktivitám nebo činnostem. Začíná se 

rozložením podnikových činností do dílčích aktivit. Tím je míněna činnost, kterou je nutné 

vykonávat, aby mohl vzniknout nákladový objekt (např. výběr dodavatelů, objednávání 

materiálu, jeho příjem a výdej, doprava a skladování, seřizování strojů, kontrola kvality, 

vnitropodniková doprava, balení výrobků, expedice apod.). Kalkulace se především zaměřuje 

na oblasti, ve kterých vznikají režijní náklady. Zkoumá se, jaké náklady vyvolávají aktivity 

a testuje se jejich nezbytnost. Vztahy, které vyvolávají vznik nákladů, jsou označeny cost 

drivers (např. počet objednávek nebo faktur, počet dodavatelů, počet zákazníků, strojové 

hodiny, počet kontrol). Náklady zjištěné na aktivitu se alokují na výkony (výrobky, služby) 

resp. jednotlivé odběratelé, jako jednotkové náklady. Tyto kalkulace vycházejí tedy ze vztahu, 

že procesy spotřebovávají zdroje a výkony spotřebovávají procesy. Tok nákladů jednotlivých 

středisek v ABC je znázorněn v tabulce č.1. Součástí kalkulace nákladového účetnictví je 

obvykle i management procesů (Activity Based Management – ABM). [8,15,20] 
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Tabulka č.1 Tok nákladů v ABC systému (zpracováno na základě [15]). 
 

 

 

Směr plánování v rámci modelu ABC lze graficky vyjádřit pomocí myšlenky, že 

zákazníci vyžadují produkty a služby, tyto produkty a služby spotřebovávají činnosti 

(aktivity) a činnosti spotřebovávají zdroje (Obrázek č.3). Pro srovnání je zde uvedena tradiční 

kalkulace (Obrázek č.4), kde jsou k produktům přirovnány jak náklady přímé, tak 

i nepřímé.[8] 

 

 

Obrázek č.3 Schéma kalkulace ABC (zpracováno na základě [8]). 
 

 

 

Obrázek č.4 Schéma tradiční kalkulace (zpracováno na základě [8]). 
 

zákazníci aktivity produkty 
a služby 

zdroje 

střediska zdroje produkty 

Středisko 120  

Středisko 130   

Středisko 140   

Středisko 210  

Středisko 220  

501 materiál 
502 energie 
511 opravy  
518 služby 
521 mzdy 
524 sociální 
551 odpisy 

Personalistika 

IT 

Údržba strojů 

Nákup 

Plán výroby 

Předvýroba 

Montáž 

Zabalení 

Expedice 

Obsluha zákazníků 

Platba 

Náklady Aktivity Objekty

Podpůrné 

Primární 

Zákazník A 

Zákazník B 

Zákazník C 

Produkt 1 

Produkt 4 

Produkt 6 

Produkt 2 

Produkt 3 

Produkt 4 

Produkt 1 

Produkt 4 

Produkt 6 

Středisko 110  
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Pozitivem, které přináší kalkulace ABC je vyšší přesnost kalkulace jako takové, ale 

také značně širší spektrum informací, které metoda ABC poskytuje, a které se neomezují jen 

na nákladové ocenění výkonů. Tyto přínosy jsou na druhé straně vykoupeny značnou 

komplikovaností struktury kalkulace a značně rozsáhlejším objemem dat, které je pro využití 

kalkulace nutné zajistit. Informace mají často navíc nefinanční charakter, takže se uživatelé 

ABC kalkulace mohou často potýkat s problémy při jejich získávání. [2,15] 

 
 

1.4 Zavedení  metody ABC 

 
Metoda ABC je založena na následujících krocích: 

• identifikace produktů nebo činností, které budou zkoumány, 

• určení všech zdrojů a procesů, které jsou nezbytné pro vytváření produktu nebo 

zabezpečení činnosti, 

• určení „ovladačů nákladů“ pro každý zdroj, 

• použití údajů pro kalkulaci veškerých nákladů na produkt nebo činnost. [3] 

 

1.4.1 Analýza činnosti firmy  

 
Nejprve se identifikuje proces firemních činností a následně se rozloží do dílčích 

činností. Tato operace je základní jednotkou a  stavebním prvkem pro modely procesů. Jde 

o aktivitu jednoznačně identifikovatelnou, kde jsou zpracovány vstupy na výstupy 

za podmínek určených řídícími prvky.  Za výstupy jsou považovány informace nebo materiál 

použité při vytváření výstupu. Řídící prvky regulují transformaci procesu (vstupů na výstupy). 

Výstupem se tak stávají informace nebo materiál, které jsou výsledkem činností. Mechanismy 

v tomto procesu jsou lidé nebo stroje, kteří tuto činnost vytvářejí nebo ji aktivizují. Na 

základě analýzy činností je proveden model těchto činností. [11] 

 

1.4.2. Identifikace a přiřazování nákladů k činnostem 
 

Náklady by měly být přiřazovány už v nejnižších organizačně možných úrovních  

podniku (na úrovni řídících týmů, skupin nebo oddělení), protože čím je organizační úroveň 

postavena výš, tím je obtížnější  přiřazení nákladů k dílčím činnostem. [11] 
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Náklady se nejčastěji přiřazují na základě pohovorů s manažery a jsou rozděleny do 

kategorií: 

• náklady na pracovní sílu – jsou to významné náklady a  k jednotlivým činnostem lze 

k nim přiřadit přímé mzdy, 

• provozní materiál – náklady jsou evidovány, problém nastává v případě, když nejdou 

nejnižší náklady přiřadit, 

• materiál pro přímou spotřebu – snadné přiřazení, existují zpravidla normy (např. 

kusovníky), 

• investiční majetek – odpisy majetku představují náklady, které jsou často zachyceny 

v režijních nákladech,  

• režijní náklady – představují nejproblematičtější přiřazení z hlediska nákladů. [11] 

 

1.4.3. Přiřazení nákladových „cest“ k jednotlivým činnostem 

 
Lze identifikovat 3 kategorie organizačních činností (obr. č.5). 

 

 

Obrázek č.5 Kategorie organizačních činností  (zpracováno na základě [11]). 
 
 

Následně se vytvoří cesty mezi jednotlivými aktivitami a přiřazují se k činnostem ve dvou 

fázích: 

• přiřazení přímých nákladů, 

• přiřazení nepřímých nákladů. [11] 

 

Řídicí 
nepřispívá 

přímo 
k tvorbě 
výstupů 

Podpůrné  
-  poskytují důležité služby pro chod podniku 
- také přímo nepřispívají k tvorbě výstupů 
- náklady je nutné přerozdělit 

Operační  
- přispívají ke tvorbě výstupů 
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Přiřazení nákladů k jednotlivým činnostem probíhá v  takových krocích, aby bylo 

schopno zachytit vzájemné závislosti mezi aktivitami. [11] 

 

1.4.4 Vytvoření měřítek pro ocenění hodnoty výstupu 
 

V této fázi se určují tzv. Output driver. Jedná se o vztahy mezi výstupními aktivitami 

a náklady na jednotlivé aktivity při tvorbě výstupů: 

• analýza výstupů a výkonů jednotlivých činností – každá činnost je jedinečná, a proto 

by se měly položit následující otázky:  

o Co je výstupem činnosti? (např. produkt, zakázka, akce, dokument, výrobní 

dávka ) 

o Kolik času je zapotřebí k vytvoření výstupu? (lze odvodit z interních záznamů 

podniku nebo měřením času a pozorováním) 

• výběr jednotky výstupu – vybere se jednotka hodnoty výstupu a nákladů na činnosti 

zjištěných v předchozím bodu, 

• určení nákladů na jednotku výstupu – určí se matematickým výpočtem podle zvolené 

jednotky a nákladů na činnosti zjištěných v předchozích bodech, 

• záznam aktivit  

o identifikace činností, 

o definice výstupů a hodnotících kritériích výstupu, 

o proces, 

o všechny užitečné informace. [11] 

 

1.4.5 Analýza nákladů 

 
V této fázi je model činností analyzován a realizován.  Vyhledávají se činnosti, které 

jsou nadbytečné a potom se tyto činnosti eliminují.  Jedná se o vysoce tvůrčí a odborný 

proces. Posuzují se při něm údaje, které se nashromáždily v předchozích krocích metody 

ABC. Při aplikaci využívá metoda ABC další podpůrné metody jako je Paterova analýza, 

Benchmarking apod. [11] 
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1.5 Výstupy ABC 
 
Za výstupy informačního systému lze považovat: 

• náklady výkonů – aktivit a podnikových procesů, 

• měřítka výkonnosti pro jednotlivé činnosti / výkony – nefinanční ukazatele kvality, 

času, produktivity a zákaznických služeb, 

• přesné náklady na výrobek / službu – nákladové objekty, 

• Cost Drivers (řídící náklady). [11] 

 

Cost Drivers je v pojetí ABC faktor, který významně ovlivňuje dále výši nákladů na 

výkon (činnost, aktivitu). Jeden výkon může být spojen s více než jedním Cost Drivers. 

Požadavky na Cost Drivers jsou následující: 

• snadná pochopitelnost, 

• počitatelnost,  

• snadné získání informace o hodnotě měřítka, 

• proporcionalita k výstupům – výsledkům procesu. [11] 

 

Cílovou uživatelskou skupinou výsledných informací získané pomocí aplikace metody 

ABC je vedení podniku. Manažeři na střední podnikové úrovni využívají údaje z ABC již 

v průběhu jejich zpracovávání. Vzhledem k jejich úloze ve firmě však požadují především 

dílčí informace, které se týkají "jejich" procesů a zdrojů.  Pokud má ABC poskytovat 

informace pro podporu rozhodování, je nutno tyto informace pravidelně zpracovávat. Při 

aplikaci metody lze také využít i softwarové nástroje. Po pořízení celého systému je vhodné 

software rozšířit pro další uživatele např. formou aplikací pro prohlížení či pomocí 

manažerského informačního systému. [1,4]  

 

Aby byl efekt z aplikace metody Activity Based Costing maximální, musí podnik začít 

"ABC myslet" a oprostit se od tradičních přístupů řízení, které dodávají omezený počet 

informací. [1] 
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2. Informační zajištění metody ABC 
 

Pro používání  metody Activity Based Costing (ABC) je nutné informační zajištění 

plánování a sledovaní potřebných vztažných veličin (cost drivers).  

 

Rozvržení režijního nákladu probíhá pomocí rozvrhové základny, jejíž vztažné 

veličiny mají příčinnou souvislost mezi rozdělovaným nákladem a jednotlivými hlavními 

středisky nebo kalkulačními jednicemi. Vychází z existence aktivity, která vyvolala režijní 

náklad. [15] 

 

Pro rozvrhování režijních nákladů jsou jako rozvrhová základna používány tzv. 

vztažné (vztahové) veličiny (cost drivers). Tradiční nákladové systémy často využívají 

rozvrhovou základnu, která je jednoduše přesně kvantifikovatelná. Pokud se použije jako 

rozvrhová základna například počet hodin přímé práce, může nastat situace, kdy produkt 

spotřebovává relativně nízký počet druhů materiálů, spotřebovává relativně málo činností 

(v rámci příjmu materiálu), ale je náročný na přímou práci a tudíž bude daleko více zatížen 

větší mírou nákladů zásobovací režie. Oproti tomu produkt, který je složen z relativně více 

druhů materiálů, ale je nenáročný na přímou práci, bude daleko méně zatížen větší mírou 

nákladů zásobovací režie.[15] 

 

2.1 Druhy alokačních klíčů 
 
Pro alokaci režijních nákladů se používají dva druhy alokačních klíčů: 

• Alokační klíč, jehož vztažné veličiny vyjadřují příčinnou souvislost mezi hodnotou 

rozdělovaného nákladu a subjekty tohoto rozdělování – Metoda ABC (hlavní střediska, 

kalkulační jednice).  

• Alokační klíč, jehož vztažné veličiny nevyjadřují příčinnou souvislost mezi hodnotou 

rozdělovaného nákladu a subjekty tohoto rozdělování (hlavní střediska, kalkulační 

jednice).             

 

V metodě ABC se pro alokaci zmiňovaných společných nákladů používají alokační 

klíče, což jsou vztahové základny, s jejichž pomocí se přiřazují náklady z režijních středisek 

k aktivitám. Pro každou aktivitu se tímto způsobem vypočtou celkové náklady potřebné 
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k jejímu zajištění, které se pomocí dalšího typu vztahových veličin přiřazují k jednotlivým 

podnikovým výkonům.  [5] 

 

Příklady vztažných veličin metody ABC  vyjadřující příčinnou souvislost mezi 

aktivitou a spotřebou této aktivity danými subjekty rozdělování je uvedeno v tabulce č.2.      

    

Tabulka č.2 Přiřazení vztažných veličin k aktivitám. 
 

Druh aktivity Vztažná veličina 

Objednání materiálů Počet objednávek 

Skladování materiálů Počet paletoměsíců 

Přestavba strojů Počet přestaveb 

Lisování  Počet minut 

Soustružení Počet minut 

Žíhání Počet minut 

Kontrola kvality Počet kontrol 

Nájem parkoviště Počet parkovacích míst 

Projektové řízení Počet hodin 

Fakturace prodeje Počet faktur 

Obsluha zákazníků Počet zákazníků 

Výkony IT střediska Počet IT stanic 

Provoz a údržba budov Počet m2 

Vytápění provozních prostor  Počet m3 
 

Nejobecnějším  cílem alokace nákladů je poskytnou informace o nákladech, které jsou 

pro určité rozhodnutí relevantní. Nejdůležitější zásada, kterou je třeba v této souvislosti 

respektovat, jak uvádí Bohumil Král, zní velice jednoduše: „Neexistuje univerzálně správný 

nebo špatný způsob přiřazení nákladů příslušnému výkonu. Každý způsob alokace musí 

respektovat nejen vztah nákladů k objektu, ale zejména rozhodovací úlohu, která bude na 

základě tohoto přiřazení řešena.“ Vycházející úlohou z propočtu nákladů vynaložených 

v souvislosti s výkony je odpověď na otázku: ,, Jaké náklady bylo (bude) třeba vynaložit na 

jednotlivé výkony v konkrétních podmínkách, které determinují průběh podnikatelského 

procesu?“ Tyto informace se využívají zejména při posuzování dlouhodobé efektivnosti 

výkonů nebo skupin.[10] 
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2.2   Rozvrhování  režijních nákladů pomocí vztažných veličin 
 

Pro rozvržení režijních nákladů pomocí vztažných veličin je nutno vypočítat tzv. 

kalkulační sazbu, která se vypočte jako podíl režijních nákladů za středisko a součtu hodnot 

vztažných veličin za všechny kalkulační jednice. Pro výpočet rozvržené hodnoty režijního 

nákladu na konkrétní kalkulační jednici se pak tato kalkulační sazba vynásobí hodnotou 

vztažné veličiny dané kalkulační jednice.     

     

Alokace může vycházet z hodnot vztažných veličin za celkové spotřeby dané aktivity 

jednotlivými kalkulačními jednicemi. Výpočet alokačního klíče je uveden v  příkladu č. 1 a 2.

              

Příklad 1: Rozvržení režie pomocí vztažné veličiny.  

  

 Na výrobu 100 tun výrobku (kalkulační jednice) A se spotřebovalo 1000 strojominut 

činnosti stroje X (tyto minuty jsou vztažnou veličinou).  

 

Na výrobu 40 tun výrobku B se spotřebovalo 800 strojominut činnosti stroje X. Při 

rozvrhování celkové výše režijního nákladu ve výši 180.000,- Kč je na výrobek A rozvrženo 

100.000,-Kč.  

 

Výpočet:  kalkulační sazba = (180.000 : (1000 + 800)) = 100,- Kč/vzt. veličinu  

rozvržená režie = 100 x 1000 = 100.000,- Kč 

Při rozvrhování celkové výše režijního nákladu ve výši 180.000,- Kč je na výrobek B 

rozvrženo 80.000,-Kč.  

 

Výpočet: kalkulační sazba = (180.000 : (1000 + 800)) = 100,- Kč/vzt. veličinu  

  rozvržená režie = 100 x 800 = 80.000,- Kč 

 

Příklad 2: Rozvrhování  pomocí jednotkových hodnot vztažných veličin 
 

Alokace může rovněž vycházet z měrných hodnot vztažných veličin na jednotku 

jednotlivých kalkulačních jednic (např. 10 strojominut/tunu výrobku A, 20 strojominut/tunu 

výrobku B). V tomto případě je nutno nejprve vypočítat tyto vztažné veličiny za celkové 

objemy (výroby, činnosti) jednotlivých kalkulačních jednic.  
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Při objemu výroby výrobku A ve výši 100 tun a měrné vztažné veličině ve výši 10 

stroj.min./tunu činí celková vztažná veličina pro tento výrobek 1000 stroj.min. (100t x 10 

stroj.min./tunu). 

 

Při objemu výroby výrobku B ve výši 40 tun a měrné vztažné veličině ve výši  20 

stroj.min./tunu činí celková vztažná veličina pro tento výrobek 800 stroj.min. (40 t x 20 

stroj.min.).  

 

Rozvržení celkové výše režijního materiálu ve výši 180 000,-Kč na výrobek A a na 

výrobek B je dále již obdobné jako v předchozím příkladě. 

 

2.3 Použití informací z metody ABC  
 

Jedním z podstatných výstupů z metody ABC je ocenění konkrétních aktivit 

společnosti. Tato informace je často pro organizaci úplně nová, protože se poprvé dozví, kolik 

stojí která aktivita, které činnosti jsou nejdražší a proč. Metoda ABC funguje jako nástroj, 

pomocí něhož  organizace lépe pochopí, jak jejich podnik funguje, co je příčinou a důsledek 

čeho, logickým způsobem odhalí, jak tečou náklady od zdrojů přes aktivity až k nákladovým 

objektům.[19] 

 

Metoda ABC najde činnosti s velkým potenciálem ke zlepšení oblastí, jejichž lepší 

fungování se v závěru projeví v nákladech. Nejenom toto dokážou informace z metody ABC, 

také dokážou sledovat, dochází-li ke zlepšení v jednotlivých oblastech a toto zlepšení změřit. 

Jako příklad zlepšení v nákladech lze uvést asociaci Visa Inernational, které se v programu 

snižování výrobních cen podařilo snížit cenu čipových karet z 8 dolarů v roce 1998 na  2,60 

dolaru. [19] 

 

Pro snižování nákladů na aktivity se používá zejména operativní ABC, protože je 

dostatečně podrobné, opakované a zaměřuje se hodně na zlepšování procesů. Udává výstižné 

informace o velikosti a o příčinách nákladů na aktivity, ukazuje na možnosti zlepšení a také 

toto zlepšení sleduje a měří. Uživatelé operativního ABC a týmy pracující na zlepšení procesů 
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tak mohou zvýšit využití aktivit jejich zdrojů, mohou zvýšit kapacitu nebo snížit náklady 

(neboli zlepšit kvalitu, náklady, čas). [19] 

 
Na rozdíl od strategického ABC vyžaduje operativní ABC jemnější strukturu modelu, 

dostatečná měření dílčích nákladů (příčin), měření času,  kvality a tudíž je ve všech směrech 

náročnější. Na druhou stranu je přesnější v identifikaci nákladově náročných činností, 

umožňuje snadnější stanovení priorit a poskytuje reálnější informace pro posouzení činností. 

[19]  

 

 

3. Využití metody Activity Based Costing při řízení nákladů 

spojených se zásobami 

 
Náklady spojené se zásobami lze rozdělit podle Tomáše Petříka následovně: 

• náklady na pořízení zásob, 

• náklady na skladování a manipulaci, 

• náklady na vyskladnění. [13] 

 

Náklady podle druhu zásob: 

• surovin, 

• materiálu, 

• rozpracované výroby, 

• hotových výrobků. [13] 

 

Kromě uvedených  nákladů vznikají i další náklady spojené se zásobováním, jako jsou 

náklady personální, náklady na logistiku a kontrolu, výpočetní a komunikační techniku, 

skladované budovy a plochy, dopravu a manipulaci, pojištění, zabezpečení, úklid a údržbu, 

energii a další. [9,13] 

 

3.1 Implementace metody Activity Based Costing  v zásobování 
 

Použije-li se pro nákladovou alokaci vztahová veličina, která je skutečnou příčinou 

nákladů, jedná se o alokaci dle příčinné souvislosti. Na druhé straně pokud se jako rozvrhová 
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základna použije veličina, která není příčinou vzniku těchto nákladů, jedná se o tzv. 

svévolnou alokaci. Problémem, který ovlivňuje volbu rozvrhové základny, může být  

schopnost uživatele najít zdroj dat, který by umožnil využít správnou rozvrhovou základnu.  

V praxi volí často podniky rozvrhovou základnu podle toho, jaká data jsou pro provedení 

nákladové alokace dostupná  a nikoliv podle toho, jak tato základna vyžaduje příčinnou 

souvislost mezi nákladem a výkonem.[15] 

 

Bohumil Popesko uvádí nákladovou alokaci na příkladě, kdy podnik v rámci 

zásobovací režie eviduje náklady na příjem materiálu, jeho uskladnění, vstupní kontrolu, 

zavedení do IS a další náklady související s příjmem materiálu. Nejbližší  měřitelnou 

veličinou, která ovlivňuje náklady příjmu materiálu je počet fyzických příjmů materiálu, 

kterým odpovídá počet skladových listů. Tento počet příjmových skladových listů by měl být 

považován za rozvrhovou základnu pro tento druh režijních nákladů. Vzhledem k tomu, že 

tyto režijní náklady mají ze značné části fixní charakter, nelze toto měřítko chápat tak, že 

počet těchto rozvrhových základen bude v proporcionální míře ovlivňovat absolutní výši této 

skupiny režijních nákladů. Pokud se změří počet příjmových skladových listů ve vztahu 

k určitému výkonu například k druhu materiálu nebo druhu výrobku, lze dospět k relativně 

objektivnímu a správnému přiřazení nákladů. [15] 

 

3.2 Využití metody Activity Based Costing  v zásobování 
 
 

Aplikace metody ABC do podniku přinese lepší průhlednost v nákladech a výkonech 

v rámci režijních nákladů. Metoda ABC slouží k rozdělování nákladů jednotlivých aktivit na 

nákladové objekty (střediska, kalkulační jednice) podle vztažných (cost drivers), které mají 

příčinnou souvislost se spotřebou těchto aktivit. Aby mohla být metoda ABC účelně 

využívána i v zásobování, je nutné zajistit plánování a sledování těchto vztažných veličin. 

 

Při použití metody Activity Based Costing v zásobování je nejprve nutné zjistit 

všechny vykonávané aktivity v souvislosti se zásobováním a náklady s nimi spojené. 

Následně je potřeba definovat, kolik jednotlivé nákladové objekty (střediska, kalkulační 

jednice) těchto aktivit spotřebovávají . Tato spotřeba je definovaná v rámci vztažných veličin 

(cost drivers).  
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V oblasti zásobování se mohou rozdělit jednotlivé aktivity (procesy) následovně:  

• skladování pod širým nebem, 

• skladování v nevytápěných halách, 

• ve vytápěných, 

• v chladících prostorách, 

• v mrazících boxech, apod. 

 

Pro zajištění plánování a sledování vztažných veličin lze využít:   

• m2/KJ -kalkulační jednici (položku zásob ),  

• m3/KJ, 

• min//KJ -  náročnost  na manipulaci skladovacím zařízením, 

• m2dny/KJ, 

• m2dny/KJ. 

 

Pokud podniky implementují metodu Activity Based Costing při řízení nákladů na 

držbu zásob, získají tím detailnější a užitečnější informace. Budou vědět, které zásoby 

vyvolávají největší náklady a proč. Mohou tak zjistit, že i malé množství zásob např. 

polystyrenu může vyvolat větší náklad na držbu 1 Kč zásob než například dlažba. Je to 

způsobeno tím, že i když je polystyren de facto hmotnostně lehčí, zabírá větší skladovací 

plochu než např. dlažba.  

 

Použití metody Activity Based Costing lze uvést na příkladě z potravinářského 

průmyslu. Podnik by měl na skladě dva druhy skladový položek. Jeden druh nevyžaduje 

úpravu teploty skladovacích prostor, druhy druh potřebuje chlazení v rozmezí +4 až +6 oC. 

Jsou tak vykonávány dva druhy skladování (dvě aktivity). Aplikací metody ABC se budou 

náklady těchto aktivit rozvrhovat na skladové položky (kalkulační jednice), které tyto aktivity 

spotřebovávají. To znamená, že jen na skladové položky vyžadující chlazení by se rozvrhly 

náklady spojené s jeho zajištěním, např. pomocí vztažné veličiny „dm3.den“, která by zajistila, 

že skladová položka zabírající v chladícím prostoru více místa a je delší dobu takto 

skladovaná, by na sebe rozvrhla více nákladů na chlazení. 

 

Při definování hodnot vztažných veličin je v podnicích přínosem možnost vycházet 

z existujících informací v katalogových listech. Zde je uvedeno např. kolik objemu výrobků 
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(položek zásob, kalkulačních jednic) se vejde na paletu a jakou má tato paleta hmotnost nebo 

rozměry. Z těchto informací lze zjistit kolik skladové plochy jednotlivé skladové položky 

potřebují. 

 
 

Metoda Activity Based Costing je z hlediska implementace do řízení nákladů 

spojenými se zásobami velmi efektivní. Implementace metody Activity Based Costing 

v podniku je velmi náročná z důvodů nutnosti nahlížení na náklady jako na procesy, kde se 

jedná o změnu v myšlení, a to vyžaduje časovou náročnost. Při správné využití metody 

Activity Based Costing ve spojení se zásobami získá podnik konkurenční výhodu v řízení 

nákladů. 
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Závěr  

 
 

Metoda ABC (Activity Based Costing) je nástrojem manažerského účetnictví, která při 

správném použití dodává důležité informace vrcholovému vedení podniku. 

 

Metoda ABC pracuje na základě využití vztažných veličin (cost drivers), které 

vyjadřují příčinnou souvislost mezi nákladem a danou aktivitou a nákladovým objektem, 

který tuto aktivitu spotřebovává.  Náklady na aktivity  vykonávané v daném podniku se tak 

rozvrhují pomocí vztažných veličin na jednotlivé nákladové objekty (střediska, kalkulační 

jednice). Vztažnou veličinou  může být prakticky cokoliv, co vyvolalo konkrétní  aktivitu. 

Pokud by nebylo možné vztažné veličiny definovat, metoda ABC by se nedala uplatnit. 

Zjištění vztažných veličin je proto klíčové.  

 
První část práce se zabývá obecnými zásadami použití metody ABC. Je zde uvedeno, 

že tato  metoda slouží ke zlepšení řízení nákladů v podniku. V souvislosti s metodou ABC je 

definována i kalkulace ABC.  Výhodou kalkulací ABC je, že dokáží přiřadit náklady právě 

tam, kde opravdu vznikly nebo vznikají. Ovšem zavedení kalkulace ABC je v podniku velmi 

náročné na čas a přípravu. Informace o přínosech, použití, zavádění a jednotlivých částech 

metody Activity Based Costing se věnuji podrobně v první kapitole práce. 

 

Dále se první kapitola práce podrobněji věnuje pohledu obecného zavedení metody 

ABC do podniku. Zde je zachyceno, jakým postupem lze tuto metodu aplikovat. 

Zjednodušeně se jedná o identifikaci činností, důkladný popis všech procesů, které se 

v podniku uskutečňují, určení tzv. ovladačů nákladů a použití údajů pro kalkulaci veškerých 

nákladů na činnost nebo produkt. 

 

Zavedení metody Activity Based Costing má velký přínos pro podnik do budoucna. 

Podnik získá lepší přehled o nákladech a tím zvýší hlavně efektivnost a přehlednost svých 

výkonů.  

 

Druhá část práce se zabývá definováním požadavků na informační zajištění metody 

ABC. V rámci informačního zajištění této metody je nutné zajistit plánování a sledování 

definovaných vztažných veličin, které mají příčinnou souvislost se spotřebovávanými 
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aktivitami. Vztažné veličiny jsou používány v rámci rozvrhové základny, podle které se 

rozvrhují režijní náklady.  Problém nastává při hledání zdrojů dat, které by umožnily získat 

správnou rozvrhovou základnu. V praxi podniky volí rozvrhovou základnu podle toho, jaká 

data jsou dostupná pro rozvržení daných režijních nákladů. Dobré informace lze využít a tím 

i získat (vztažné veličiny) např. z katalogového listu, který obsahuje důležité informace 

o rozměrech, hmotnostech a dalších kritériích skladové položky (kalkulační jednice). Zjištěné 

informace se dají použít pro rozvržení nákladů.  

 

Třetí část práce je věnována posouzení možností využití  metody  Activity Based 

Costing při řízení nákladů spojených se zásobami. Tato oblast zahrnuje především náklady 

spojené s pořízením, skladováním a vyskladněním. Náklady mohou být dále rozděleny podle 

druhu zásob na suroviny, hotové výrobky nebo rozpracované výrobky apod.   

 

Podniky by měly zajistit plánování a sledování cost drivers, které mají příčinnou 

souvislost s jednotlivými aktivitami v zásobování, aby tak mohlo dojít k rozdělování režijních 

nákladů spojených s držbou zásob na nákladové objekty (položky zásob – kalkulační jednice). 

 

Jednotlivé aktivity v oblasti zásobování se mohou rozdělovat z pohledu možných 

druhů skladů (pod širým nebem, vytápěné haly, nevytápěné haly, chladící prostory apod.).  

Pro plánování a zajištění skladových veličin se využívají m2/KJ (kalkulační jednice), m3/KJ 

nebo m3dny/KJ  aj.  

 

Pokud podniky implementují metodu ABC v oblasti zásob, získají důležité informace 

o tom, jaké zásoby vyvolávají jaké náklady. 

  

Pokud se metoda Activity Based Costing aplikuje v podniku, určitě přinese hodně 

přínosů do oblasti řízení nákladů, a to nejen ve spojení se zásobami. Zajistí lepší průhlednost 

v nákladech a přehled o aktivitách v podniku. Implementace této metody v podniku je náročná 

především z důvodu , že se jedná o úplně odlišný způsob myšlení. Hodně  podnikům se tato 

implementace nezcela podařila. V České republice není ještě tento způsob vedení nákladů 

moc rozšířený oproti např. Německu nebo Rakousku. 
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