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Abstrakt 

Tato práce popisuje vyuţití metody Activity Based Costing (ABC) v rozpočtu. Cílem práce je 

zhodnocení obecných zásad pouţití metody ABC, pouţití metody ABC při rozvrhování 

reţijních nákladů vedlejších středisek na hlavní střediska a posouzení vhodnosti vztaţných 

veličin pro vyuţití v rámci metody ABC. Pouţitelnost metody závisí na zjištění a určení 

vhodných vztaţných veličin, podle kterých se přiřazují jednotlivé aktivity nákladovým 

objektům. V případě, ţe by se nedaly vztaţné veličiny v podniku zjistit, je metoda ABC v 

praxi nepouţitelná. Tato metoda je určena k rozvrhování reţijních nákladů vedlejších 

středisek na hlavní střediska, nebo k rozvrhování reţijních nákladů hlavních středisek na 

kalkulační jednici pomocí vztaţných veličin. Vztaţné veličiny vyjadřují příčinnou souvislost 

mezi aktivitou a spotřebovanými náklady. 

Klíčová slova: 

Activity Based Costing, metoda ABC, aktivity, vztaţné veličiny, reţijní náklady 

 

Abstract 

This work describes the usage of the Activity Based Costing (ABC) method in the budget 

calculation. Objectives of this work are the evaluation of general fundamentals for the ABC 

method usage, usage of the ABC during allocation of overhead expenses from the subsidiary 

centers to the main centers and suitability recognition of cost drivers for the ABC method 

usage. Applicability of this method depends on finding and assessment of suitable cost 

drivers, which allocate individual activities to cost objects. If it is not possible to recognise 

cost drivers, the ABC method can not be used in practice. This method is designed for 

allocation of overhead expenses from the subsidiary centers to the main centers, or for 

allocation of overhead expenses of the main centers to calculation unit with the help of cost 

drivers. Cost drivers express causality between activity and costs spent. 

Keywords: 

Activity Based Costing, ABC method, activities, cost drivers, overhead expenses 
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Úvod 

Manaţerské účetnictví, které úzce souvisí s metodou Activity Based Costing a metodou 

Activity Based Management, vzniklo na počátku 20. století ve Spojených státech amerických. 

Jeho důvodem vzniku bylo, ţe tradiční finanční účetnictví nebylo schopno dostatečně odráţet 

potřeby operativní manaţerské kontroly a hodnocení výkonnosti produkce firem. Prvotní 

podoba byla zaměřena na produkty, zobrazovala související náklady, výnosy a zisk. To 

umoţňovalo sledovat a hodnotit nákladovost a ziskovost jednotlivých výrobků. Další fáze 

manaţerského účetnictví byla spojena s potřebou kontroly a efektivního operativního řízení 

výrobního procesu, to se týkalo především pracovní síly, coţ vedlo k motivaci všech 

pracovníků. Třetí fáze vznikala z důvodu potřeby informací pro budoucí rozhodování 

manaţerů, nejdříve na operativní a taktické úrovni, posléze i pro strategickou úroveň.  

Activity Based Costing (ABC) podává informace o nákladech a výkonech jednotlivých 

procesů, aktivit a zdrojů. Nevyuţívá rozmístění nákladů na kalkulační jednici přes nákladová 

střediska, ale přes aktivity, které jsou nezbytné pro tvorbu výkonu. ABC je schopno 

odpovědět na otázku, co bylo důvodem vzniku nákladů při změnách na procesech, proto se dá 

říct, ţe se vrací ke vztahu příčina – následek (vztah nákladů k příčině jejich vzniku). 

Zavedení metody ABC přinese lepší orientaci a vidění v nákladech a výkonech 

v podniku, zejména v reţijních nákladech, a lepší přehled o aktivitách ve firmě. Zavedení 

metody ABC do chodu podniku je velmi náročné, a to jak z důvodu změny myšlení a časové 

náročnosti, tak z důvodu vnímání nákladů jako procesu. 

Cílem práce je zhodnotit obecné zásady pouţití metody Activity Based Costing, kterým 

je věnována první část této práce. Zde jsou uvedeny základní výhody aplikace metody ABC, 

kdy se nejčastěji pouţívá a z jakého důvodu můţe být pro podnik přínosem. Tato část je 

důleţitá pro správné zavedení a efektivní vyuţití metody ABC v podniku. Dalším cílem je 

pouţití metody ABC při rozvrhování reţijních nákladů vedlejších středisek na hlavní 

střediska. Tento cíl je zpracován v druhé části práce, kde je uvedeno, co jsou reţijní náklady, 

rozdělení podniku na hlavní a vedlejší střediska a následně rozvrhování reţijních nákladů 

mezi tato střediska pomocí vztaţných veličin, které jsou v této části také popsány. Posledním 

cílem práce je posoudit vhodnost vztaţných veličin pro vyuţití v rámci metody ABC. Tato 

problematika je zpracována ve třetí části této práce.   
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1. Metoda Activity Based Costing 

Metodu Activity Based Costing představil širokému publiku Robin Cooper a Robert 

Kaplan vydáním několika článků v Harvard Business Rewiev na prestiţní Harvardské 

univerzitě roku 1988. Prezentovali ABC jako moţný postup řešení problémů v tradičním 

systému řízení nákladů. Tradiční nákladové účetnictví bylo omezeno v moţnosti přesného 

určení výrobních nákladů a souvisejících sluţeb. Z toho důvodu dělali manaţeři svá 

rozhodnutí na základě nepřesných dat. Naproti tomu ABC rozlišuje jednotlivé záleţitosti a 

efektivní vazby na základě objektivně určených nákladů. [13] – str. 1. Je to metoda pro 

přiřazování reţijních nákladů i pro měření a hodnocení jak nákladů, tak i výkonnosti procesů 

a jejich aktivit. [14] – str. 23. 

Hnací silou podnikání jsou správné informace doručené správným uţivatelům ve 

správném čase. „Activity Based Costing lze popsat jako kalkulaci nákladů na činnost. 

Activity Based Management je způsob řízení, který se orientuje na podnikové procesy a 

vyuţívá k měření metodu ABC. Tato metoda dokáţe při správné aplikaci dodat vrcholovému 

vedení podniku podstatné informace o spotřebě podnikových zdrojů, probíhajících procesech 

a ziskovosti produktů, zákazníků, segmentů trhu, prodejních kanálů apod.“ [15] – str. 1. 

Zatímco Ing. Vladimír Staněk definuje „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 uţití 

těchto zdrojů a náklady aktivit jsou znovu přiřazeny nákladovým objektům na základě 

proporcionálního uţití těchto aktivit nákladovými objekty. ABC vyuţívá kauzální vztahy 

mezi nákladovými objekty a aktivitami a mezi aktivitami a zdroji.“. [11] – str. 96. 

Jaromír Řezáč uvedl, ţe „ABC/ABM jsou jen nástroje, které managementu umoţňují 

rychlá a kvalifikovaná rozhodnutí dovolující nalézt kvalitní řešení v rámci jimi pouţívaných 

podnikatelských postupů.“ Z hlediska managementu jde o přechod z tradičních metod 

rozhodování zaměřených hlavně na porovnávání plánu s dosaţenými výsledky na proaktivní 

metody, které se zaměřují na budoucnost. Proaktivita je zde myšlena jako spojení měření a 

hodnocení podnikové výkonnosti a řízení nákladových kalkulací v rámci plánování metody 

ABC se zobrazením do strategie, taktiky i operativy. [10] – str. 112 – 113. Activity Based 

Management (ABM) lze chápat jako informační podporu pro řízení podnikových aktivit a 

procesů. Pro své fungování vyuţívá metodu Activity Based Costing, Cost Drivers (viz 
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kapitola 1.6) a systém plánů a rozpočtů zvaný Activity Based Budgeting (ABB). [4] – str. 27. 

Realizace ABC modelu a jeho rozšíření v ABC/ABM, doplněné o ABB, umoţňuje provádět 

kvalitnější operativní, taktická i strategická manaţerská rozhodnutí na základě přesnějších, 

včasnějších a ekonomicky věrohodnějších informací, poskytnutých touto manaţerskou 

koncepcí. [7] – str. 469. 

„ABC je nástrojem pro procesně orientované řízení firem s cílem zdokonalovat a 

zefektivňovat výkony a eliminovat neefektivní činnosti a s nimi spojené náklady.“ Ing. Soňa 

Krčová. [4] – str. 27. 

Activity Based Costing sama o sobě procesy neměří, ale vyuţívá veličin, které jsou 

důleţité pro vykonávání konkrétních procesů a jsou v podniku zavedeny na různých místech. 

Tyto veličiny výborně odráţejí spotřebu nákladů na těchto procesech. Zmiňovaná metoda 

dokáţe současně aplikovat finanční i nefinanční měření. Pro pouţití metody ABC platí 

jednoduchý předpoklad. Zákazník chce od podniku produkt, jehoţ dodací doba závisí na 

splnění určitých procesů, podnikové procesy potřebují ke svému provedení zdroje (lidské, 

materiálové, výrobní apod.) a ty spotřebovávají peníze, tedy náklady. Tady vidíme, ţe metoda 

ABC vychází od zákazníka, ten by měl být v podniku jako nejdůleţitější i přes procesně 

orientovanou organizační strukturu. Pro pouţití ABC je potřeba přesně popsat podnikové 

procesy, vytvořit vhodné skupiny zákazníků, dodavatelů, segmentů trhu atd. Nezbytně 

nutnou, nikoliv zcela postačující podmínkou pro fungování celého systému, je vytvoření 

vhodné struktury vnitropodnikových útvarů. Po vytvoření všech daných prvků systému je 

moţno zahájit pravidelné sledování a vyhodnocování dle metody Activity Based Costing. 

Zároveň je potřeba dbát na to, aby daný postup zaměstnance podniku příliš nezatíţil při 

zvládání jejich pracovní náplně a také na to, aby dokázal poskytnout důleţité a věrohodné 

informace. Při uplatňování metody ABC je nejvhodnější navázat její vstupy a výstupy na 

strategii celého podniku, na měření a vyhodnocování hlavních cílů. [15] – str. 1 – 2. 

„Standardní nákladové účetnictví člení náklady podle vztahu k útvarům. Procesně 

orientované účetnictví člení náklady podle vztahu k aktivitám, a to bez ohledu na organizační 

členění. Jeden organizační útvar můţe tedy vykonávat více různých aktivit anebo jedna 

aktivita můţe být realizována několika organizačními útvary.“ [4] – str. 27. 
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1.1 Použití metody Activity Based Costing 

Po zavedení metody ABC je firma schopna jasně a podrobně popsat veškeré činnosti a 

procesy, jejich vstupy a výstupy a vzájemné návaznosti. Dále je zřejmé rozdělení reţijních 

nákladů na jednotlivé aktivity a co tyto náklady ovlivňuje (Cost Drivers). V podniku je znám 

zákazník kaţdé aktivity a lze určit náklady a ziskovost nejen na výrobky, ale i na konkrétní 

zákazníky. [10] – str. 114. 

Nejčastěji se metod ABC používá v případech kdy firmy: 

 rostou, zvětšují se, 

 ztrácejí flexibilitu a zastaví se jejich růst, 

 chtějí rozsah operací sníţit, 

 zjišťují nedostatek vlastních kapacit, 

 chtějí zlepšit výkonnost – zisk, vyuţijí informace o příčinách zrodu reţijních nákladů 

jejich řízením a měřením. [4] – str. 28. 

1.2 Základní výhody aplikace metody Activity Based Costing 

 Zpřesňuje určení reţijních nákladů, které jsou spojené s konkrétními výkony (klienty, 

produkty, sluţby), 

 podává údaje o tom, jak jsou vyuţívány zdroje podniku, 

 poskytuje přesnou analýzu nákladů spojených s jednotlivými aktivitami a procesy, 

 informace o rozsáhlé analýze nákladů, coţ napomáhá ke kontrole, optimalizaci 

a hledání úspor.  

Protoţe ke zjištění uvedených informací je potřeba velké mnoţství údajů a dat, 

způsobuje toto zjišťování a poskytování informací dodatečné náklady. [12] – str. 353. 

1.3 Koncepce Activity Based Costing 

Mezi komplexní manaţerskou koncepci ABC patří operativní (ABC), taktické (ABCM) 

a strategické (ABM) řízení aktivit ve firmě. Na obrázku č. 1 je schéma celkové koncepce 

ABC/ABM zobrazené prostřednictvím flexibilního procesního hodnotového přístupu 

orientovaného přednostně na trh a zákazníky. [6] – str. 139. 
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ABC /ABM 

ABC: transformuje 

zdroje – náklady svou 

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, coţ 

umoţňuje provádět 

efektivní koncepci 

neustálého zlepšování. 

ABM: na základě nových 

informací (ABC a 

ABCM) provádí aktivní 

řízení aktivit a procesů 

pomocí jejich 

hodnotových 

charakteristik. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 – Komplexní koncepce ABC/ABM (zpracováno dle [6] – str. 140). 

 

Cílem těchto koncepcí je zvýšení firemní efektivity, ekonomické výkonnosti, zvýšení 

zisku a trţní hodnoty podniku za pouţití pruţnějších a kvalitnějších manaţerských informací 

a zavedením nových nákladových systémů. [16] – str. 2. „Výkonný manaţer potřebuje ke 

svým řídícím, kontrolním, plánovacím a hodnotícím aktivitám vedoucím k dosaţení firemních 

cílů velké mnoţství a různé druhy nákladů, nákladových technik i zisku.“ [6] – str. 68. 

Aby bylo moţné aplikovat nejrůznější metody ke zjednodušení řízení podniku a ke 

sniţování nákladů, je potřeba znát účel jejich vynaloţení. [8] – str. 47. Jednotlivé nákladové 

techniky, druhy a mnoţství nákladů jsou určeny konkrétním manaţerským rozhodnutím a 

obecně poptávkou. [6] – str. 68. Proto je moţné jednoduše popsat příčinu, která vyvolala 

spotřebu nákladů. K tomu slouţí pojem nákladový objekt. [8] – str. 47. 

Nákladovým objektem můţe být jakýkoliv výkon či aktivita, u které se poţaduje 

samostatné sledování nákladů a určení účelovosti vzniklého nákladu na nákladový objekt. [8] 

– str. 47. Nákladový objekt je výstupem z metody ABC. [14] – str. 23. 

1.3.1 Řízení nákladů 

Přístup k řízení nákladů se neustále vyvíjí. Jeho postupným vývojem můţeme systém, 

který hodnotí, měří a řídí firemní výkonnost, rozdělit do čtyř hlavních kategorií. Manaţerský 

systém řízení nákladů (MSŘN): 
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 MSŘN-1 je historicky nejstarším systémem zaloţeným na finančním účetnictví, které 

není schopno poskytnou správné podklady pro manaţerské rozhodování. [16] – str. 2. 

Je nedostatečně flexibilní a často zkresluje vstupní data, analýzy a kalkulace 

vnitropodnikového hospodaření a hodnocení výkonnosti podniků. [6] – str. 108. 

Systém zpracovává nevhodně strukturovaná účetní data, která neodpovídají 

produktové, odpovědnostní, organizační ani procesní linii firmy. Náklady, jak přímé, 

tak nepřímé, jsou chybně přiřazovány. [16] – str. 2. Firmě nepřináší dostatečnou 

přidanou hodnotu a často přispívá k reálnému zaostávání za konkurencí. Obtíţná 

zpětná kontrola interního auditu, který nemá dostatečné, ekonomicky věrohodné 

podklady pro efektivní činnost. [6] – str. 107, 109. 

 MSŘN-2 je mnohem více propracovaný, kontrolovatelný a schopný poskytnout údaje 

o výkonnosti a nákladovosti konkrétních středisek v produktové linii. Systém je 

postaven na manaţerském účetnictví a je schopen poskytnut finanční - účetní výsledky 

konkrétních firemních úrovní, jako oddělení, ziskových, nákladních i investičních 

divizí a středisek, případně podniku jako celku. Takové zjištěné podklady jsou 

vhodnější pro manaţerské potřeby v oblasti rozhodování, plánování, kontroly a řízení 

nákladů. [6] – str. 110. Nedostatkem je schopnost přiřadit nepřímé administrativní a 

reţijní náklady, které se dějí dle objemu přímých nákladů (např. hodiny přímé práce, 

objemy mzdových prostředků apod.) a určit výkonnost konkrétních nákladových 

objektů a důleţitých procesů. [16] – str. 2. Interní audit je efektivně kontrolovatelný 

zvláště na operativní úrovni. [6] – str. 110. 

 MSŘN-3 znázorňuje nový a odlišný pohled na náklady v podniku, na jejich plánování, 

řízení a kontrolu. Manaţeři získávají kvalitnější a věrohodnější informace pro účinné 

rozhodování. Uţívá principů nákladového systému ABC v produktové linii, tzn. ţe 

vhodně určuje nepřímé náklady produktům na základě vztahu mezi náklady a 

aktivitami. [16] – str. 2 – 3. 

 MSŘN-4 je plně sjednocený systém řízení nákladů za vyuţití modelů ABC/ABM, 

které zvládají vyhodnocení a řízení efektivity produktů a procesů, umí zvyšovat 

přidanou hodnotu pro zákazníky v maximální míře a celkově pomáhají k maximalizaci 

zisku podniku. [16] – str. 3. 
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1.3.2 Důvody vývoje nové metody řízení nákladů 

Nové metody řízení vznikly z důvodu velkých změn ve výrobních odvětvích, v dopravě, 

bankovnictví, pojištění i podnikatelských procesech. Tyto změny můţeme popsat následně: 

 Náklonnost zákazníků a odběratelů k centralizovaným nákupům vede ke změně 

struktury provedení výkonu – poţadování komplexních zakázek (např. dům na klíč). 

Sortiment výroby je menší, ale v důleţitém mnoţství. 

 Odběratelé usilují o minimalizování vlastních zásob a poţadují u dodavatelů dodávky 

širokého sortimentu výroby v časových intervalech co nejniţších. 

 Roste mnoţství nabízených výkonů, coţ se postupně, ale zřetelně projevuje na 

zkracující se době ţivotnosti produktů (např. spotřební elektronika). 

 Rozvoj v oblasti spotřebního zboţí poţaduje jedinečnost výrobků i u jediného druhu 

(např. notebook, mobilní telefon). 

 Významně rostou poţadavky na kvalitní výkon, coţ má negativní dopad na 

ekonomiku firem z důvodu zvyšující se nákladovosti moţných reklamací. 

 Mění se způsob realizace výkonů – pokles podílu lidské práce, a naopak zvýšení 

automatizovaných procesů, které vyţadují pečlivou nákladovou koordinaci.  

Ve struktuře výrobních nákladů se tyto změny projevují sníţením jednicových nákladů 

v poměru k nákladům reţijním. Fixní náklady tvoří velkou část reţijních nákladů, proto je 

potřebné optimálně zuţitkovat kapacitu, která je úzce spojena s těmito náklady. Nárůst 

reţijních nákladů k zajištění obsluţných, informačních, pomocných, kontrolních, plánovacích 

a strategicky orientovaných činností je velmi významný. Pomocí tradičních kalkulačních 

postupů je souvislost s konkrétním druhem výkonu obtíţně měřitelná, a také je náročné určit 

funkční vztah a souvislost těchto nákladů na změnách v rozsahu a struktuře konečných 

výkonů, i kdyţ se jedná o variabilní náklady v souvislosti s konkrétní aktivitou. Příkladem 

jsou náklady na vývoj a výzkum nových výrobků, jejich řízení výroby, seřízení strojů na 

výrobu, kontrolu kvality, prodejní a zásobovací činnost většího mnoţství výrobků.[4] – str.26. 

1.4 Efekty využití Activity Based Costing 

Aby byl efekt ze zavedení metody ABC maximální, je potřeba, aby podnik začal tzv. 

"ABC myslet" a oprostil se od tradičních přístupů řízení, které přinášejí pouze omezený počet 

informací. [15] – str. 2. 
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Metoda ABC se využívá: 

 Ke zlepšení účinnosti procesů a výkonů, 

 k řízení projektů, 

 ke sniţování nákladů a rozsahu výrobních operací, 

 k určení a optimalizaci výkonnostní kapacity, 

 k odhadu nákladů po jednotlivých činnostech (rozpočetnictví), 

 ke stanovení nabídkové ceny pro zákazníka (odhadu), 

 k přidělení cílových nákladů, kdyţ cena výrobků je stanovena trhem. [4] – str. 29. 

Metoda Activity Based Costing je nejvíce vyuţívána v odvětvích s širokým 

sortimentem prováděných výkonů, k jejichţ realizaci je zapotřebí mnoho náročných činností. 

Velmi snadno se dá pouţít i v menších podnicích. [12] – str. 356. 

Praktické vyuţití metody ABC se zatím omezilo na nadnárodní firmy a korporace 

působící zejména v oblasti informačních technologií, jako jsou například Apple Computer, 

Nokia, Siemens, Olympus, Coca Cola, a další. K aplikování koncepce ABC/ABM nedochází 

v masivní míře, o postupný přechod k těmto metodám se zaslouţil tlak ekonomického 

prostředí. [16] – str. 1. 

Česká republika, co se vyuţití ABC přístupu týče, patří k relativním nováčkům. Míra 

vyuţití u nás je niţší neţ např. v pobaltských zemích nebo na Slovensku. „V roce 2004 byl na 

Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně realizován výzkum, který se zabýval otázkami přístupu 

organizací ke konceptu ABC. V rámci toho výzkumu byl zkoumán vzorek 140 českých 

průmyslových firem, kde 51 % firem se ABC přístupem nikdy nezabývalo, celých 18 % firem 

se aplikací metody ABC zabývalo, ale následně její vyuţití zavrhlo. 23 % firem o aplikaci 

reálně uvaţuje, 3 % firem byly ve stadiu realizace a pouze 5 % firem metodu ABC aktivně 

vyuţívalo.“ Zajímavý je poměrně vysoký podíl firem, které o zavedení ABC/M uvaţovaly, 

ale nakonec aplikaci zavrhly. Jejich důvodem byly náročnost metody na rozsah 

zpracovávaných dat, špatný informační systémem, široký sortiment výrobků, nevhodný 

charakter výroby, popřípadě nízký podíl reţijních nákladů. Ty organizace, které se metodou 

nikdy nezabývaly, uvádějí jako důvod zejména neznalost, nedostatek informací o pouţití 

metody, nesamostatnost vedení z důvodu rozhodování vlastníka firmy. [8] – str. 164. 
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1.5 Zavedení metody Activity Based Costing 

Metody ABC je tvořena následujícími kroky: 

 identifikace podstatných aktivit firmy, 

 označení a přiřazení nákladů aktivitám, 

 přiřazení nákladových "tras" k jednotlivým aktivitám, 

 tvorba měřítek pro ocenění hodnoty výstupu, 

 analýza nákladů. [4] – str. 30 – 31. 

1.5.1 Identifikace klíčových aktivit 

Prvním krokem je navrţení aktivity firmy a její rozloţení do dílčích částí. Proces je 

sloţen z několika aktivit na sebe navazujících, které jsou jasně identifikovatelné. [9] – str. 93. 

Činnosti (aktivity) jako vstupy jsou řídícími prvky zpracovány na výstupy. Výstupem z 

činnosti je přeměněný vstupní materiál nebo informace. Přeměnu provádějí mechanismy, 

kterými jsou ve většině případů stroje nebo lidé. Řídící prvky ovládají úpravu vstupů na 

výstupy. [4] – str. 30. Tato etapa definuje aktivity, které budou prováděny v podniku.  

[9] – str. 93. 

1.5.2 Označení a přiřazení nákladů k činnostem 

V této fázi jsou identifikovaným aktivitám přiřazeny všechny zachycené náklady, které 

udávají spotřebu zdrojů na danou činnost. [9] – str. 93. Náklady by se měly zachycovat a 

přiřazovat v nejniţších organizačních úrovních firmy (řídící skupiny, týmy či oddělení), 

protoţe čím je vyšší úroveň, tím obtíţnější a nepřesnější je přiřazování nákladů ke konkrétním 

aktivitám. Náklady se dělí na: 

 Pracovní sílu – dají se přiřadit ke konkrétním činnostem, jsou velmi významné (přímé 

mzdy). 

 Provozní materiál – bývají evidovány, ale v niţších organizačních úrovních mohou být 

záznamy nepřesné a v tu chvíli vznikají problémy. 

 Materiál k přímé spotřebě – přiřazují se snadno např. podle kusovníků, norem. 

 Investiční majetek – odpisy tohoto majetku tvoří náklady, které se často zobrazují 

v reţijních nákladech. 
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 Reţijní náklady – znamenají nejproblematičtější náklady z hlediska přiřazení.  

[4] – str. 30. 

1.5.3 Přiřazení nákladových "tras" k jednotlivým činnostem 

Kategorie organizačních činností: 

 Řídící – přímo nepřispívají k tvorbě výstupů, rozdělují se mezi podpůrné a operační. 

 Podpůrné – také nepřispívají k tvorbě výstupů přímo, ale jsou důleţitou součástí pro 

chod firmy. Náklady vynaloţené na tuto činnost je nutné přerozdělit. 

 Operační – přímo se podílejí na tvorbě výstupů. 

Poté se mezi jednotlivými aktivitami vytvoří trasy a přiřadí se k nim náklady. Nejdříve 

se zařazují náklady přímé a následně náklady nepřímé. A to takovým způsobem, aby se 

vydařilo zachytit vzájemné vazby mezi aktivitami. [4] – str. 31. 

1.5.4 Tvorba měřítek 

V předcházejících krocích se model aktiv tvořil a transformoval nákladová data do 

tohoto modelu. Dále je nutné určit vztahy mezi výstupními činnostmi a náklady na 

individuální činnosti při tvorbě výstupů (Output Driver). 

 Rozbor výstupů a výkonů konkrétních činností – kaţdá činnost je specifická, proto je 

nutné zodpovědět následující otázky: 

o Co je výstupem jednotlivé činnosti? Bývá to produkt, dokument, zakázka, 

projekt, rozhodnutí apod. 

o Kolik času je potřeba k vyprodukování výstupu? Zjišťuje se na základě měření, 

pozorování nebo z interních záznamů firmy. 

 Volba jednotky hodnoty výstupu – z informací určených v předcházejících bodech se 

vybere jednotka hodnoty výstupu a nákladů na činnosti. 

 Přiřazení nákladů na jednotku výstupu – podle zvolené jednotky výstupu a výdajů na 

činnosti se určí matematickým výpočtem. 

 Záznam o činnostech: 

o označení aktivit, 

o určení výstupů, 
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o definování procesu, 

o všechny potřebné informace. [4] – str. 31. 

1.5.5 Rozbor nákladů 

Následuje etapa, ve které je model činnosti kontrolován a analyzován. Vyhledávají se 

aktivity, jeţ jsou nadbytečné a ty se postupně odstraňují. V tomto vysoce odborném procesu 

se hodnotí nashromáţděné údaje z předchozích fází metody Activity Based Costing. Při 

zavedení metody ABC se pouţívají další pomocné metody, jako jsou Paretová analýza, 

Benchmarking atd. [4] – str. 31 – 32. 

„Zavedením ABC/ABM můţe dojít k identifikaci neefektivnosti v činnostech firmy a 

v důsledku toho k poklesu objemu personálních výdajů, popřípadě přímo k poklesu výhod 

manaţerů. Personální výdaje se skládají z platů manaţerů i jejich podřízených. Sníţení 

personálních výdajů ve svém důsledku znamená také sníţení uţitku manaţerů.“  

Z toho lze odvodit, ţe systém ABC/ABM manaţeři zavádějí, pouze pokud jim přináší 

uţitek. Manaţeři nemají zájem aplikovat ABC/ABM, pokud k zefektivnění činnosti firmy 

dochází na úkor výhod manaţerů a personálních výdajů. Zavádějí je, kdyţ produkce roste.  

[16] – str. 6 – 7. 

1.6 Základní výstupy metody ABC: 

 Podrobné a důkladné popsání nákladů na aktivitu, 

 setřídění do výkonů a procesů – měřítka výkonnosti (čas, kvalita, produktivita), 

 k jednotlivým činnostem přiřazení příslušného zdroje a alokace nákladů.[10] – str.114. 

 Cost Drivers (příčiny nákladů, vztaţné veličiny) – zdroje jsou rozpočítávány a 

přiřazeny jednotlivým nákladovým objektům na základě jejich skutečného vyuţití ve 

vynaloţené aktivitě nebo činnosti (ve výkonu) pomocí těchto vyvolávačů nákladů. [6] 

– str. 144. Jeden výkon můţe být sklouben s více neţ jedním Cost Driver. [4] – str. 28. 

Cost Drivers jsou faktory, které zodpovídají za vyuţití procesů a s nimi spojenými výkony. 

[5] – str. 54. 
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Poţadavky na Cost Driver: 

 snadné porozumění, 

 spočitatelnost, 

 poměrnost k výsledkům procesu – k výstupům, 

 snadné zajištění informací o hodnotě měřítka. [4] – str. 28. 

Výsledné informace získané na základě aplikace metody ABC jsou převáţně pro 

skupinu ve vedení podniku. Uţ během zpracování informací jsou manaţeři na střední úrovni 

vedení v podniku schopni vyuţívat získané údaje, protoţe poţadují především informace 

týkající se "jejich" zdrojů a procesů. Pokud mají výstupní data slouţit k rozhodování, je 

potřeba informace stále zpracovávat. [15] – str. 2. 

Po získání výstupních informací z metody Activity Based Costing je podnik schopen 

zlepšovat nejen operativní výsledky, jako jsou náklady, toky procesů, organizace a průběţná 

doba, ale také získá podklady pro budoucí strategická rozhodnutí, jako je reorganizace firmy, 

změna zákazníků či dodavatelů a změna portfolia výrobků, aby mohla růst trţní hodnota 

podniku. [10] – str. 114. 

Výstup by měl podávat následující parametry:  

 reprezentativnost – ukazovat na všechny náklady a na úsilí připisované dané činnosti, 

 měřitelnost – měřitelný objektivní metodou (údaje) nebo subjektivními metodami 

(odhad), 

 homogenita dat – srovnatelné údaje, 

 podrobné vymezení vztahů a rozdělení nákladů, 

 posouzení důleţitosti aktivity – nevýznamné činnosti není potřeba uvádět ani 

podrobně rozvádět a ověřovat. [4] – str. 31. 

1.7 Úskalí metody Activity Based Costing 

Jedním z nejčastějších problémů, který se vyskytuje při realizaci ABC, je mnoţství času 

a úsilí potřebné pro osobní rozhovory s lidmi a sběr dat. To bývá obtíţné v organizacích, kde 

řetězce aktivit jsou dlouhé a komplikované a ve velkém rozsahu překračují hranice mezi 

jednotlivými středisky. Experti na ABC varují před nebezpečím zapadnutí do nadměrných 

detailů a kalkulací. Analýza by se měla určit pro maximálně osm klíčových aktivit v kaţdém 
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středisku. Metoda ABC se stane riskantní, pokud bude zaloţena na zjednodušených 

předpokladech vyvozených vrcholovým managementem, ţe ABC změní organizaci 

restrukturalizací informací o nákladech. ABC není všeobecným nástrojem, který se dá pouţít 

pro jakýkoli účel. Aplikace ABC není omezena jen na prostředí výrobních závodů, ale je 

uţitečná i pro hodnocení celého řetězce tvorby hodnoty v organizaci, od návrhu produktu a 

nákupu po logistiku, marketing a prodej. [1] – str. 117 – 118. 

1.8 Použití informací ke snižování nákladů na aktivity 

Jedním z hlavních a podstatných výstupů z modelu ABC je ocenění konkrétních aktivit 

ve společnosti. Tato informace je pro organizaci vlastně úplně nová, protoţe vedení firmy 

poprvé zjistí, kolik která aktivita stojí, které činnosti jsou nejnákladnější a proč. Takovéto 

zprůhlednění toku nákladů a jejich původ je prvním předpokladem ke sníţení zdrojů, tedy ke 

sníţení nákladů. Sníţit náklady na aktivity lze pomocí zjednodušení aktivit, zlepšováním 

parametrů aktivit, jako je zvýšení vyuţití zdrojů, zlepšení kvality, zvýšení tvorby přidané 

hodnoty a zkrácení průběţných dob. Metoda ABC zde funguje jako zdroj informací o 

nákladech a jejich příčinách. Tím slouţí jako základ pro stanovení priorit a konkrétních cílů 

podniku.  

Výchozí informace z metody Activity Based Costing slouţí nejen pro jednorázové 

podstatné změny fungování organizace, ale také pro změny pomalejší, které jsou trvalého 

charakteru. ABC totiţ pracuje jako nástroj, prostřednictvím kterého podnik a jeho 

zaměstnanci lépe pochopí, jak jejich firma funguje. „Logickým způsobem odhalí, jak tečou 

náklady od zdrojů přes aktivity aţ k nákladovým objektům.“  

Metoda ABC vyhledá činnosti s velkou schopností ke zlepšení. Jedná se o oblasti, 

jejichţ lepší fungování se projeví v nákladech. Model ABC také dokáţe sledovat jednotlivé 

oblasti, zdali v nich dochází ke zlepšení, které je pak schopen změřit. Jako příklad zlepšení 

v programu sniţování výrobních cen lze uvést asociaci Visa International, které se v roce 

1998 podařilo sníţit cenu čipových karet z 8 dolarů na 2,6 dolaru. 

Operativní model Activity Based Costing se především vyuţívá pro sniţování nákladů 

na aktivity, protoţe je dostatečně podrobný, co se týče počtu aktivit, nákladových objektů a 

tedy i příčin. Většinou není zaměřen na všechny procesy, převaţují nefinanční příčiny. 

Předkládá výstiţné informace o příčinách a velikosti nákladů na aktivity, poukazuje na 
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moţnosti zdokonalení a také toto zdokonalení sleduje a měří.  Protékání nákladů modelem je 

opakované, periodické a zaměřuje se na zlepšování procesů. Týmy, které vyuţívají informace 

z operativního ABC, mohou zvýšit vyuţití aktivit a jejich zdrojů, sníţit náklady nebo zvýšit 

kapacitu (obecně zlepšit kvalitu, čas, náklady). Operativní model ABC je na rozdíl od 

strategického ABC náročnější, protoţe vyţaduje jemnější strukturu modelu. To znamená 

dodatečné měření kvality, času a dílčích nákladů. Ale je přesnější ve zjišťování nákladově 

náročných činností, umoţňuje jednodušší stanovení priorit a poskytuje přesnější informace 

pro posouzení při nakupování od dodavatelů. Přínosem v této oblasti je hlavně zkrácení 

průběţných dob a zvýšení kvality, coţ vede ke sniţování nákladů. [11] – str. 190 – 192. 

Strategický model ABC není tak podrobný jako operativní model ABC, vyuţívá finanční i 

nefinanční příčiny spotřeby. Frekvence protékání nákladů strategickým modelem ABC je 

většinou nepravidelná jednorázová studie, která se můţe provádět jednou za několik let 

s aktualizací firemní strategie. [11] – str. 133. 
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2 Použití metody ABC při rozvrhování režijních nákladů 
vedlejších středisek na hlavní střediska 

Metoda Activity Based Costing se pouţívá k rozvrhování reţijních nákladů vedlejších 

středisek na hlavní střediska nebo nákladů hlavních středisek na kalkulační jednici. 

K rozvrhování se pouţívají vztaţné (vztahové) veličiny, které vyjadřují příčinnou souvislost 

mezi náklady na spotřebovanou aktivitu a subjektem rozvrhování (hlavní středisko, kalkulační 

jednice). Kalkulace ABC se snaţí co nejpřesněji formulovat vztah nákladů k příčině jejího 

vzniku.  

Okruh alokace nákladů výkonům nespočívá jen ve stanovení metod přiřazení 

společných nákladů skupiny výkonů nebo středisek konkrétně specifikovanému výkonu 

(kalkulační jednici). Na postupu vytváření externího výkonu se podílí celá řada středisek, 

mezi nimiţ se vytváří vazby v návaznosti na organizační strukturu podniku, dělbu a návaznost 

činností, existující pracovní a technologické postupy atd. „Obdobně jako v souvislosti 

s přiřazováním nákladů konkrétním výkonům, kdy je nutno najít odpověď na dvě úzce 

propojené otázky: „jak přiřadit náklady výkonu“ a „proč je přiřazovat, tj. pro jakou 

rozhodovací úlohu“, je i v souvislosti s přiřazováním nákladů mezi střediska pomocí tzv. 

alokačních fází nutno řešit dva problémy.“ Prvním je zařazení vnitropodnikových středisek 

podle detailně členěné organizační struktury podniku do tří základních druhů činností, na 

hlavní, servisní a správní činnosti (servisní a správní činnosti jsou vykonávány vedlejšími 

středisky). Dále se jedná o početně technické přiřazování nákladů s významem určení 

postupných kroků návaznosti přiřazení nákladů mezi vnitropodnikovými středisky a vyuţití 

vhodné metody pro přiřazení společných nákladů výkonů a středisek. [2] – str. 232 – 233.  

2.1 Režijní náklady 

Aby bylo moţno účinně optimalizovat, řídit či sniţovat náklady, je potřeba poznat a 

pochopit individuální nákladové poloţky, které vznikají v podniku. Členění nákladů podle 

různých hledisek a kritérií je hlavním předpokladem pro zavedení dalších nástrojů 

manaţerského účetnictví. [8] – str. 34. 
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Členění nákladů podle účelu 

Z pohledu nutnosti zjištění efektivnosti prováděných operací, je druhové členění 

nákladů nepostačující. Pro určení vztahu jednotlivých druhů nákladů k jednotlivým výkonům 

(výrobkům, činnostem) a tím vzniku předpokladu pro nalezení efektivnosti těchto výkonů se 

vyuţívá účelové členění nákladů. [5] – str. 47 – 48. Umět klasifikovat náklady ve vztahu 

k účelu, k němuţ byly vynaloţeny, je základním předpokladem úspěšného nákladového 

řízení. [8] – str. 36. Nedůleţitějším v praxi pouţívaným účelovým členěním nákladů je 

členění nákladů na jednicové a reţijní. [5] – str. 48.  

Pro určení vztahu jednotlivých nákladů k podnikovým výkonům se pouţívá členění nákladů na:  

 Náklady technologické – vyvolány výrobní technologií nebo s ní účelově souvisí, 

například náklady, kterými jsou odpisy zařízení slouţícího k výrobě nebo spotřeba 

materiálu konkrétního mnoţství a kvality. 

 Náklady na obsluhu a řízení – náklady zajišťující doprovodné činnosti výrobního 

procesu, např. mzdy pracovníků, spotřeba energie či vytápění budov.  

Pro praktické vyuţití při rozhodovacích procesech je velmi obtíţné určit, která 

nákladová poloţka souvisí s technologií a která je vyvolána obsluhou transformačního 

procesu. Určení nákladů ve vztahu k jednotce výkonu v podniku je závislé na tomto rozdělení. 

Pro rozhodování je nevyhnutelné vyjádřit náklady ve vztahu k určitému výkonu nebo jednici.  

Proto dělíme náklady na: 

 Náklady jednicové – část technologických nákladů, které nesouvisí pouze 

s technologickým procesem, ale také přímo souvisí s jednotkou prováděného výkonu, 

jako je například jeden výrobek. 

 Náklady reţijní – zahrnují náklady na obsluhu a řízení a zároveň část technologických 

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

celkem. Tyto náklady lze těţkým způsobem vztáhnout ke konkrétní činnosti nebo 

výkonu. „Nejednoznačnost mezi jeho spotřebou a účelem jeho vynaloţení je 

záleţitost, která komplikuje snahy manaţerů o poznání struktury nákladů a jejich 

vztahů k výkonům.“ [8] – str. 36 – 37. 
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Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik 

Řízení efektivnosti, hospodárnosti a účinnosti nekončí rozpoznáním příčinného vztahu 

nákladu k nositeli, který jejich vznik vyvolal. Je potřeba konkretizovat vztah k určitému 

vnitropodnikovému útvaru, v němţ aktivita probíhá a jehoţ pracovníci odpovídají za 

vynaloţení či zhodnocení nákladů. Vnitropodnikové útvary, kterým jsou přiřazovány náklady 

do odpovědnosti, se nazývají odpovědnostní střediska. V ekonomické struktuře podniku se 

z hlediska stupně pravomoci a odpovědnosti za hodnotově vyjádřené výsledky rozlišuje šest 

základních typů středisek: nákladové, ziskové, rentabilní, investiční, výnosové a výdajové. 

Úkolem organizační struktury podniku je definovat oblasti a úrovně odpovědnosti a 

pravomoci převáţně vedoucích pracovníků útvarů v jejich věcné podobě. [3] – str. 70. 

Klasifikace nákladů podle objemu prováděných výkonů 

Toto členění nákladů je jedním z nejvýznamnějších nástrojů řízení nákladů, také bývá 

povaţováno za speciální nástroj manaţerského účetnictví. Na rozdíl od výše uvedených tříd, 

které byly zaměřeny na jiţ spotřebované náklady (minulé), je členění ve vztahu k výkonům 

určeno ke studování chování nákladů za předpokladu různých budoucích variant objemu 

výkonů. Jedním ze základních nástrojů pro manaţerské rozhodování se stává poznání reakce 

nákladů na změnu v objemu výkonu. „Objem výkonů můţe být v praxi měřen celou řadou 

ukazatelů, jako je počet prodaných nebo vyrobených kusů, odpracovaných hodin, 

obslouţených zákazníků, ujetých kilometrů nebo jakýchkoli jiných měřítek výkonu aktivity 

organizace.“ Klasifikace těchto nákladů se provádí pouze k určité časové periodě. Podle 

objemu výkonů se náklady dělí na tyto kategorie: 

 Variabilní náklady – výše těchto nákladů se při změně objemu výkonu změní. 

o Proporcionální náklady – nejdůleţitější sloţka variabilních nákladů, jejich výše 

se mění přímo úměrně s úrovní činnosti (např. úkolová mzda dělníků, spotřeba 

energie k provozu strojů, spotřeba přímého materiálu). 

o Nadproporcionální náklady – náklady rostou rychleji neţ objem produkce (např. 

mzdové náklady dělníků při zavedení noční či víkendové směny, kdy hodinový 

tarif dělníků je vyšší neţ ve standardních směnách). 

o Podproporcionální náklady – náklady rostoucí pomaleji neţ objem produkce 

(např. materiálový náklad, na který dodavatel poskytne mnoţstevní slevu při 

nákupu většího mnoţství). 
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 Fixní náklady – výše nákladů v průběhu času zůstane nezměněná při různých úrovních 

firemních aktivit. Jedná se například o odpisy budov, leasing automobilů. Celkové 

fixní náklady se při různých úrovních aktivity v podniku nemění, ale fixní náklady 

vztahující se na jednotku produkce se sniţují. 

 Smíšené náklady – obsahují jak variabilní, tak fixní sloţku nákladů (např. spotřeba 

elektrické energie, kde část nákladů má fixní charakter – osvětlení haly, vytápění, a 

část nákladů má proporcionální charakter – energie na provoz výrobní linky při 

plynulé výrobě). [8] – str. 39 – 41. 

2.1.1 Druhy režijních nákladů 

Reţijními náklady jsou mazadla a oleje na údrţbu výrobního zařízení, energie na 

vytápění, elektrická energie na osvětlení, odpisy hmotného majetku, náklady na údrţbu, 

mzdové náklady nevýrobních pracovníků, mzdové náklady pracovníků spojené s výrobou 

různých druhů výrobků v jednom časovém úseku (soustruţník obsluhující v daném časovém 

úseku více počítačově řízených soustruhů, které opracovávají více druhů výrobků), náklady 

pomocných, obsluţných a servisních středisek apod.  

Reţijní náklady se v podniku nejčastěji třídí podle funkce, kterou plní při obsluze, řízení 

a zajištění výrobního procesu. Vznikají tak: 

 Výrobní reţie – tvoří je náklady na zajištění, obsluhu a řízení výroby. Také ta část 

technologických nákladů, které nesouvisí s konkrétní jednotkou dílčího nebo finálního 

výkonu. Například odpisy výrobních strojů, spotřeba energie, opravy strojů.  

 Zásobovací reţie – náklady související s pořízením, skladováním a výdejem materiálu, 

jedná se např. o mzdu skladníka, nájemné nebo náklady na přepravu materiálu. 

 Správní reţie – náklady spojené se správou, řízením a organizací podniku jako celku 

nebo jeho dílčích nezávislých částí. Příkladem mohou být náklady na výpočetní 

techniku, telefonní sluţby, mzdy řídících pracovníků, náklady na personalistiku, na 

vzdělávání zaměstnanců apod.  

 Odbytová reţie – náklady související se skladováním hotových výrobků, s jejich 

přípravou na odbyt a realizací prodeje výkonu. Tvoří je propagační akce, balení, 

značení, prodej atd. [17] – str. 49 – 50. 
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2.2 Druhy středisek 

Nejobecněji se útvary podniku dělí na střediska hlavní, servisní a správní, eventuálně 

speciální činnosti. Tato klasifikace je natolik univerzální, ţe se dá vyuţít pro kteroukoliv 

oblast činnosti, nejen pro výrobní podniky, ale i pro firmy poskytující sluţby, obchodní 

podniky, ale i pro nepodnikatelské subjekty, jako jsou školy, nemocnice a lékařská zařízení. 

Z pohledu potřeb metody ABC je dostačující členění činností v rámci hlavních a vedlejších 

středisek. 

2.2.1 Střediska hlavní činnosti 

Jsou podstatou kaţdého určitého podnikatelského procesu. Tato střediska se 

bezprostředně podílejí na vytváření externích výkonů a jejich realizaci a to podle konkrétních 

postupů, technologií a organizací činnosti. Střediska hlavní činnosti zajišťují výkon od 

okamţiku jeho převzetí z fáze výzkumu a vývoje v podobě prototypu, aţ do okamţiku 

prodeje. Ve výrobních podnicích začíná hlavní činnost logistikou a nákupem, pokračuje přes 

střediska technické přípravy výroby, hlavní výroby a je ukončena středisky distribuce a 

prodeje. U některých oborů jsou součástí externího výkonu i poprodejní sluţby. Jejich 

dostupnost a kvalita je velmi důleţitá pro vybudování pozice v konkurenčním prostředí. 

Externí výkon je v těchto střediscích přítomen v etapě svého vytvoření a dokončení. Cílem 

středisek hlavních činností, tvořících různorodé externí výkony, je podílet se na tvorbě zisku 

podniku jako celku. [2] – str. 233 – 234. 

2.2.2 Vedlejší střediska 

Servisní střediska (vedlejší střediska) poskytují sluţby hlavním střediskům, popřípadě 

jiným vedlejším střediskům uvnitř podniku. Jedná se o tradiční útvary dopravy, oprav a 

údrţby, výroby energie, ale i pro chod firmy stále významnější útvary informačních 

technologií. Servisní střediska vytvářejí podmínky pro celkové zajištění hlavní činnosti, avšak 

hlavní výkony servisními středisky neprocházejí. Malé podniky většinou nemají vlastní 

pomocné útvary, ale nakupují jejich sluţby externě. Vedle zcela běţně zajišťovaných činností 

jako je úklid, ostraha, stravování, údrţba, vzdělání nebo doprava, organizace v současné době 

často pouţívají externí dodavatele i pro vysoce kvalifikované sluţby, hlavně v oblastech 

informačních technologií, daňového a účetního poradenství, projektového řízení atd. Hlavním 
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důvodem pro zajišťování externích činností nákupem výrobků nebo sluţeb od dodavatelů, je 

potřeba sníţit časovou náročnost na řídící pracovníky a jejich poţadavek soustředit se na 

hlavní činnost. Významným cílem vedlejších středisek je poskytovat interní sluţby za niţší 

náklady, neţ které by byly vynaloţeny na externí zajištění. Další důleţitou příčinou pro 

existenci interních sluţeb je jejich specializace a pohotovost.  

Mezi vedlejší střediska patří i správní útvary a útvary řízení, které plní základní 

manaţerské funkce a zajišťují řízení celého podniku. Mezi tyto útvary patří útvary 

vrcholového vedení podniku jako celku a dále útvary řízení jeho o stupeň niţších 

organizačních úrovní (divizí, závodů apod.). Činnost útvarů správy a řízení většinou nemá 

vztah k určitým výkonům běţného období, ale znázorňuje společné náklady pro organizační 

jednotku jako celek, které jsou neadresné ke konkrétním výkonům. V útvarech správy a 

vrcholového řízení obvykle není rozumné definovat a měřit jejich výkony. Řízení nákladů 

těchto středisek  je pravomocí vlastníků podniku, eventuálně samotného vrcholového vedení 

podniku. Náklady na správu a řízení nemohou být klasifikovány podle konkrétních činností a 

výkonů, ale podle celkové finanční stability podniku. Podnik si tyto náklady můţe dovolit,  

jelikoţ jejich efekty nelze téměř změřit, zvláště v kratších časových intervalech.  

Mezi útvary vrcholového řízení patří ty, které se zabývají strategickým řízením – útvary 

strategického marketingu, útvary výzkumu a vývoje atd. „Na rozdíl od útvarů správy a řízení, 

které nemají vztah ke konkrétním výkonům, jsou v řadě případů náklady výzkumu a vývoje a 

strategické marketingové náklady příčinně vyvolány druhem či skupinou výkonů. Řešení 

otázky, zda je vhodné povaţovat i tyto strategické náklady za společné náklady podniku jako 

celku, za náklady na budování jeho know-how, či naopak za náklady pouze konkrétního 

druhu či skupiny výkonů, závisí na konkrétních podmínkách činnosti podniku, na posouzení 

míry nejistoty budoucích přínosů strategických činností a na posouzení příčinného vztahu 

mezi přínosy těchto činností a konkrétními výkony.“ Takovéto rozhodování značně ovlivňuje 

měření a zhodnocení přínosu konkrétních výkonů. [2] – str. 235 – 236. 

2.3 Rozvrhování režijních nákladů  

Cílem alokace nákladů je poskytovat informace o nákladech, které jsou pro určité 

rozhodnutí podstatné. Zásada, kterou je třeba respektovat, jak uvádí Bohumil Král, zní velmi 

jednoduše: „neexistuje univerzálně správný nebo špatný způsob přiřazení nákladu 
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příslušnému výkonu. Kaţdý způsob alokace musí respektovat nejen vztah nákladů k objektu, 

ale zejména rozhodovací úlohu, která bude na základě tohoto přiřazení řešena.“ [3] – str. 127. 

Alokace nákladů v podniku probíhá v několika fázích. Cílem první fáze je přiřazení 

přímých reţijních nákladů takovému objektu alokace, který příčinně vyvolal jejich vznik. 

Objektem alokace střediskových reţijních nákladů jsou samotná tato střediska. Reţijní 

náklady hlavních středisek se mohou dále rozvrhovat na jednotlivé druhy kalkulovaných 

výkonů (kalkulační jednice).  

Některé náklady nelze při počátečním vstupu do podniku přiřadit určitému středisku, 

protoţe souvisí s činností více středisek nebo s činností podniku jako celku. Pokud tyto 

náklady souvisí s činností více středisek a podíl individuálních středisek na nákladech je 

měřitelný, například u nájemného za vyuţití budovy, kterou pouţívají jiné střediska, je 

vhodné při jejich alokování na střediska postupovat podobně jako při přiřazení nákladů na 

servisní střediska, tedy podle příčinně související rozvrhové základny (např. plochy vyuţitých 

prostor v budově). Jestliţe náklady souvisí s činností podniku bez měřitelné vazby na činnost 

jednotlivých středisek (např. náklady na uskutečnění ekologického auditu), je vhodné je 

alokovat jako náklady správní činnosti. [2] – str. 236 – 237. 

Druhá fáze co nejpřesněji vyjadřuje vztah mezi dílčími objekty alokace a objektem, 

který vyvolal jejich vznik. Tento objekt se stává zprostředkující veličinou, která vyjadřuje 

souvislost mezi finálními výkony a jejich nepřímými reţijními náklady. Tato fáze probíhá 

formou „přetřídění“ nákladů z jednoho objektu na druhý. Příkladem je zúčtování nákladů na 

opravy obráběcích a montáţních strojů na střediska obrobny a montáţe. Tyto náklady mohou 

být zúčtovány podle počtu hodin, které pracovníci středisek oprav strávili při opravování 

v obou střediscích.  

Cílem poslední fáze je nejpřesnější vyjádření podílu nepřímých reţijních nákladů 

připadajících na druh výkonu. Jedná se například o přiřazení části celkových nákladů na 

opravy a údrţbu montáţních strojů konkrétnímu typu výrobku. [3] – str. 129. 

2.3.1 Rozvrhování režijních nákladů vedlejších středisek na hlavní 

střediska 

Při rozvrhování nákladů z vedlejších středisek na hlavní střediska, případně i na jiná 

vedlejší střediska, se postupuje od těch vedlejších středisek, která podávají výkony ostatním 
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střediskům, nikoliv samy sobě, a nemají s ostatními vedlejšími středisky zpětné vazby, 

případně je moţno od nich odhlédnout. Jedná se například o středisko Výroba energie 

(chladu), ten sám tuto energii neodebírá, nebo plocha místností, které zaujímá středisko 

Správa budov, je poměrně velmi malá. Zajištění chodu takovýchto vedlejších středisek 

nevyţaduje výkony ostatních středisek v podniku, pouze spotřebovávají externí náklady. Tyto 

podmínky většinou nejsou splněny, proto závisí na významnosti vztahů, zda se můţe od nich 

při přiřazování nákladů odhlédnout. „Vypovídací schopnost přiřazování nákladů mezi 

středisky a posléze i externím výkonům se nezvyšuje přesností výpočtu nákladových vazeb 

uvnitř podniku, vyuţitím matematických modelů, ale nalezením a oceněním nejdůleţitějších 

příčinných vztahů vzniku nákladů.“ Pro přiřazování nákladů mezi středisky vedlejších 

činností na ostatní vnitropodniková střediska se nejčastěji vyuţívají jako rozvrhová základna 

vztaţné veličiny v naturálním vyjádření – kWh, m
2
, hod. vzdělávání, strojohodiny, počet 

pracovníků, hod. práce opraváře atd. [2] – str. 236 – 237. 

2.3.2 Přiřazování nákladů aktivitám 

Je to etapa modelu ABC, z jejíţ oblasti se získá samotná nákladová alokace. 

Identifikace výše nákladů spojených s výkonem jednotlivých činností přináší přirozenější 

přehled o zdrojích, které jsou jednotlivými aktivitami v podniku spotřebovány. Přiřazení 

nákladů aktivitám se označuje jako procesní nákladová analýza. Neţ začnou být náklady 

alokovány jednotlivým aktivitám, je potřeba určit náklady vstupující do alokačního procesu. 

Před jejich přiřazením je potřeba náklady rozdělit. 

 Přímé náklady – lze je přímo přiřadit k výkonům. Jedná se o náklady s přímým 

charakterem, tzn. ţe například materiálové náklady, které tvoří spotřebu základních 

surovin, budou označeny jako přímé a nebudou do systému ABC zařazeny. Ovšem 

materiálové náklady vynaloţené na seřizování, balení nebo údrţbu nebudou 

povaţovány za přímé náklady, ale budou zahrnuty do oblasti nákladů přiřazených 

jednotlivým aktivitám. 

 Náklady alokované pomocí aktivit – náklady spojené s výkonem určených aktivit, 

mající charakter reţijních nákladů. Např. činnost montáţ výrobku bude obsahovat 

veškeré náklady spojené s výkonem činnosti kromě přímých nákladů, které jsou 

přiřazeny objektu přímo na základě různých technologických výkazů. Za určitých 
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okolností se aktivitě dají přiřadit i přímé náklady, ale v praxi by to přineslo zbytečné 

nepřesnosti při nákladové alokaci a moţné nebezpečí jejich zkreslení.  

 Nealokované náklady – nemají ţádný účelový vztah s výkonem aktivit podniku. Tyto 

náklady není vhodné přiřazovat aktivitám, protoţe mohou představovat riziko 

zkreslení skutečné výše nákladů alokovaných aktivitám. Jedná se o velmi malou 

skupinu podnikových nákladů např. právní nebo soudní poplatky, pokuty, penále, 

odměny statutárním orgánům a další fixní náklady, které bývají často vyloučeny 

z ABC modelu v rámci úpravy účetních dat. [8] – str. 124. 

 „Aktivity, které jsou v rámci ABC systému definovány, tvoří jeho základní stavební 

prvek a jejich správná definice je podmínkou pro úspěšnou aplikaci tohoto nákladového 

systému. Aktivity definované v rámci ABC kalkulace jsou určitou formou implementace 

procesního myšlení do kalkulačního systému podniku.“ [8] – str. 104. Aktivity jsou součásti 

firemních procesů, vymezené jako organizované skupiny oboustranně propojených činností, 

které společně tvoří výsledky cenné pro zákazníky. [9] – str. 95. 

Obecně můţeme aktivity rozdělit: 

 Primární aktivity – aktivity zvyšující hodnotu produktu nebo sluţby o něco, co je 

zákazník ochoten zaplatit. 

 Podpůrné aktivity – přinášejí časové ztráty a náklady, ale z pohledu zákazníka 

nezvyšují ţádnou hodnotu produktu nebo sluţby. Slouţí k pomoci primárních aktivit, 

které přidávají hodnotu, proto alokovat podpůrné aktivity přímo na nákladový objekt 

není vhodné. Zpravidla nezískáme souvislost mezi jejich spotřebou a nákladovými 

objekty. Podpůrné aktivity je vhodné zařadit k primárním aktivitám, protoţe jsou jimi 

spotřebovávány (obrázek č. 2). [8] – str. 103. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 – Skupiny nákladů v ABC systému (zpracováno dle [8] – str. 103). 
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Středisko 120  

Středisko 130   

Středisko 140   

Středisko 210  

Středisko 220  

501 materiál 

502 energie 

511 opravy  

518 sluţby 

521 mzdy 

524 sociální 

551 odpisy 

Personalistika 

IT 

Údrţba strojů 

Nákup 

Plán výroby 

Předvýroba 

Montáţ 

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 5 

Produkt 6 

Středisko 110  

Systém ABC představuje souhrnný model toku nákladů, který dodrţuje skutečný průběh 

individuálních činností a operací vykonaných v organizaci. Náklady vedené na nákladových 

střediscích jsou rozloţeny mezi primární a podpůrné aktivity. Po zohlednění vztahů mezi 

těmito aktivitami jsou přiřazeny jednotlivým nákladovým objektům, podle toho, kolik 

produkty spotřebovaly jednotek aktiv (obrázek č. 3). [8] – str. 103. 

 

Obrázek č. 3 – Tok nákladů v systému ABC (zpracováno dle [8] – str. 104). 

 

Při rozvrhování reţijních nákladů je výše nákladů přiřazená objektu alokace 

nejvýznamněji ovlivněna volbou tzv. rozvrhové základny. Rozvrhová základna tvoří 

„spojovací můstek“, který umoţňuje překlenout pouze zprostředkovaný vztah nepřímých 

reţijních nákladů k objektu alokace. Základním poţadavkem na pouţití rozvrhové základny 

je, aby byla ve vztahu příčinné souvislosti k rozvrhovaným nákladům, ale i k objektu alokace. 

Rozvrhové základny, pouţívané při alokaci reţie, slouţí jako nákladové vztahové veličiny.  

[3] – str. 130 – 131. 

Náklady v rámci určitého nákladového druhu jsou přiřazovány podle zjištěných vztahů 

k jednotlivým aktivitám, které způsobily jejich vznik. Pouţívá se tzv. vztahová veličina 
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nákladů, která mívá charakter měřitelné veličiny, např. počet pracovníků na jednotlivých 

aktivitách. Při alokování nákladů aktivitám se uplatňují náklady roztříděné podle ekonomické 

struktury podniku na konkrétní nákladová střediska, útvary, úseky. Takto utříděné náklady 

usnadňují jejich přiřazování individuálním aktivitám, protoţe do určité míry jednotlivá 

nákladová střediska podniku spojují náklady s určitým typem aktivity. Činnosti mívají 

k individuálním nákladovým střediskům různé vazby. Někdy můţe být spojitost mezi 

aktivitou a nákladovým střediskem unikátní a exkluzivní, tzn. ţe všechny náklady střediska 

alokujeme jedné činnosti, například u aktivity skladování – středisko sklad. Ale ve většině 

případů jsou tyto vazby komplikovanější.  

Struktura podnikových činností je určena podle procesního pohledu, ovšem struktura 

středisek odpovídá zpravidla odpovědnostnímu hledisku. Vazby aktivity-střediska přispívají 

při praktickém přiřazení nákladů středisek aktivitám omezením rozsahu nákladů, které mohou 

být analyzovány z pohledu jejich přiřaditelnosti aktivitám. Pro přiřazení nákladů aktivitám je 

moţno pouţít řadu vztahových veličin nákladů, nejčastěji to bývají: 

 časová analýza pracovního výkonu, 

 přímé přiřazení, 

 kvalifikovaný odhad, 

 měrná jednotka. [8] – str. 125 – 126. 

Náklady přiřazené jednotlivým aktivitám je potřeba přiřadit konkrétním nákladovým 

objektům, tedy jednotlivým hlavním střediskům, výrobkům nebo sluţbám. Pro tyto účely je 

potřeba výkon aktivity měřit a pomocí získaných měřítek vyjádřit vztah nákladů aktivity 

k nákladovému objektu, k tomu se pouţívají vztahové veličiny aktivit. Vztaţné veličiny tvoří 

určité příčinné faktory, které způsobují změnu výše nákladů na aktivity. Proto se někdy 

nazývají jako příčiny. Vztahové veličiny se dělí do tří základních skupin: 

 Transakční veličiny – určují počet provedení určité aktivity. Jedná se například o počet 

objednávek, počet vyexpedovaných palet, počet kontrol. Jde o nejméně náročný typ 

vztahové veličiny co se evidence dat a nákladovosti týká. Bývá však nejméně přesný, 

protoţe přepokládá spotřebu výkonu na aktivitu vţdy ve stejném mnoţství vstupů, coţ 

v praxi nemusí odpovídat skutečnosti. Ovšem pokud nejsou odchylky v objemu 

spotřeby vstupů významné, je pouţití transakční veličiny poměrně přesné. Jestliţe by 

byly odchylky významné a zapříčinily by výrazné nepřesnosti, je vhodnější pouţít 

časovou veličinu.  
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 Časové veličiny – představují mnoţství času, který byl spotřebován pro výkon 

aktivity. Příkladem je počet hodin seřízení strojů nebo počet hodin při jednání se 

zákazníky. Pokud seřízení stroje spotřebuje poměrně krátkou dobu a seřízení jiného 

stroje poměrně dlouhou dobu, je pouţití časové veličiny určitě vhodnější neţ pouţití 

transakční veličiny, která by zprůměrovala potřebnou dobu k seřízení jednotlivých 

strojů v rámci univerzální jednotky aktivity. Uvedené dva přístupy jsou stále přesnější 

neţ rozpouštění těchto nákladů v reţii, jako je tomu u tradičních kalkulací úplných 

nákladů.  

 Silové veličiny – spojují spotřebované zdroje přímo s nákladovým objektem pokaţdé, 

kdyţ je aktivita vyuţita. Silové veličiny umoţňují přímé měření spotřeby zdrojů 

určitou aktivitou ve vztahu k objektu tam, kde časové veličiny tvoří průměrnou 

hodinovou sazbu na aktivitu. [8] – str. 109 – 110. 

„Vztahová veličina nákladů představuje určité měřítko, kterým je výkon dané aktivity 

moţné měřit. Zvolená vztahová veličina aktivit by měla jednak vystihovat příčinný vztah 

nákladů k výkonu aktivity, ale měla by být zvolena tak, aby byla na základě dat dostupných 

uvnitř podniku kvantifikovatelná, tzn., aby data bylo moţné získat.“ [8] – str. 130. Příklady 

moţných vztaţných veličin vyjadřujících příčinnou souvislost s aktivitou a spotřebou na tuto 

aktivitu pro metodu ABC vyjadřuje tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1 – Vztaţné veličiny aktivit (zpracováno dle [8] – str. 131). 

Název aktivity Vztahová veličina Název aktivity Vztahová veličina 

Objednávání materiálu Počet objednávek Projektové řízení Počet hodin 

Příjem a kontrola 

materiálu 
Počet přejímek Fakturace prodeje Počet faktur 

Skladování materiálu Počet paletoden Obsluha zákazníků 
Počet 

zákazníků/hodin 

Plánování výroby Počet plánů Ekonomické činnosti 
Počet účetních 

poloţek 

Přestavba strojů Počet přestaveb Personální činnosti Počet pracovníků 

Vstřikování Počet hodin Výkony IT středisek Počet IT stanic 

Lisování Počet hodin 
Provoz a údrţba 

budov 
Počet m

2
 

Kontrola kvality Počet kontrol Vytápění prostor Počet m
3
 

Vyskladnění, expedice Počet vozidel Strojní údrţba Počet hodin 
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3 Posouzení vhodnosti vztažných veličin pro využití v rámci 
metody ABC 

To jaká bude vazba nákladů aktivit a nákladového objektu, vychází ze stanovení 

odpovídající vztaţné veličiny aktivit. Pro objednávání materiálu, příjem, kontrolu a 

skladování materiálu (proces nákupu) má smysl definovat vztahovou veličinu tehdy, pokud 

existuje moţnost přiřazení konkrétním výrobkům, zákazníkům, nebo projektům. Tedy určení 

kolik objednávek nebo přejímek materiálu bylo vyvoláno určitým výrobkem, zákazníkem 

nebo projektem. Jestliţe nelze zajistit tyto informace, je měření počtu objednávek nebo 

přejímek neúčelné. Jinou moţností je vytvořit speciální nákladový objekt, kterému by byly 

přiřazeny materiálové nebo nakupované poloţky, u kterých je moţnost přímo kvantifikovat 

počty spotřebovaných vztaţných veličin. Náklady procesu nákupu tak jednoduše navýší cenu 

materiálu, která bude vstupovat do dalších fází s jiţ přiřazenými náklady procesu nákupu. 

Taková konstrukce nákladů je sloţitější v rozsahu evidence a zjištění dat, a to nemusí být 

zcela účelné.  

V některých případech můţe dojít k výběru sloţené vztaţné veličiny spojující více 

měřených proměnných. Například u aktivity skladování jsou náklady na skladování dané 

skladové poloţky (materiálu, výrobku) vyvolány jak potřebou skladové plochy (m
2
, paletová 

místa), tak dobou skladování. V tomto případě bude vhodnou vztaţnou veličinou např. 

paletoden, který v sobě zahrnuje dva faktory ovlivňující náklady dané aktivity, protoţe 

vyjadřuje náklady spojené s uskladněním jedné palety na dobu jednoho dne.  

Existuje i určitý rozpor, zda pouţít transakční nebo časovou vztaţnou veličinu. 

Například u aktivity přestavba strojů se nabízí otázka, zda je vhodnější měřit v počtu 

provedených přestaveb nebo v hodinách. Je nutné zjistit, jak daná přestavba stroje vypadá 

v praxi.  Jestliţe se jedná o standardizovanou operaci, která bývá přibliţně stejně časově 

náročná, je vhodným řešením zvolení transakční veličiny, v tomto případě veličiny počet 

přestaveb. Jinak je nutné pouţít časovou veličinu nebo indexní metodu, která dělí jednotlivé 

úrovně výkonu aktivity dle objemu spotřebovaného mnoţství vztahové veličiny. Pouţívá se 

v případě seřízení malého, středního a velkého stroje, jejichţ doba seřízení je časově velmi 

odlišná. [8] – str. 130 – 132. 
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Při posuzování vhodnosti vztaţných veličin pro vyuţití v rámci metody ABC je nutno 

se zaměřit na příčinnou souvislost těchto vztaţných veličin k aktivitám, které daný reţijní 

náklad vyvolaly.  

Pro rozvrhování reţijních nákladů mzdové účtárny na jednotlivá výrobní střediska 

podniku jsou k dispozici dvě moţnosti jejich rozdělení, a to dle objemu mezd za tato 

střediska, nebo dle počtu zaměstnanců těchto středisek. Zde je vhodnější pouţít jako vztaţnou 

veličinu počet zaměstnanců středisek, protoţe na výši nákladů spojených s aktivitou 

zajišťovanou mzdovou účtárnou má větší vliv počet zpracovaných mezd, který vychází 

z počtu zaměstnanců, neţ objem (výše) těchto mezd. Podobně je to také u fakturace, kdy není 

podstatná výše hodnot těchto faktur, ale počet vystavených faktur, které jsou vhodnější 

vztaţnou veličinou ovlivňující náklady spojené se zajištěním této aktivity (fakturace).  

K rozvrhování reţijních nákladů vyvolaných aktivitami typu vstřikování, lisování, 

stříhání, řezání, ţíhání, kalení a podobně na jednotlivé výrobky je vhodnější pouţít časovou 

vztaţnou veličinu neţ transakční vztaţnou veličinu. A to z důvodu, ţe časová náročnost těchto 

činností můţe být pro jednotlivé výrobky odlišná. Proto počet výrobků jakoţto vztaţná 

veličina není pro pouţití vhodný, neboť nemá příčinnou souvislost k aktivitě, která reţijní 

náklad vyvolala.  

Při posuzování vhodnosti vztaţných veličin pro vytápění prostor nebo naopak chlazení, 

je vhodné vycházet z reálných podmínek dané společnosti. Například při rozvrhování nákladů 

na vytápění je nutné znát konkrétní vytápěné prostory (plochu prostoru, výšku stropu), 

abychom se správně rozhodli, zda jako vztaţnou veličinu pouţít m
2
 nebo m

3
. Při 

neakceptování těchto specifických podmínek nelze od pouţití metody Activity Based Costing 

očekávat přesnější způsob rozvrhování reţijních nákladů.  
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Závěr 

Metoda Activity Based Costing je nástrojem manaţerského účetnictví a při jejím 

správném pouţití podává přesnější informace o nákladech spojených se zajištěním 

jednotlivých aktivit a zajišťuje přesnější rozvrţení těchto nákladů z vedlejších středisek na 

hlavní střediska a z hlavních středisek na kalkulační jednice.  

Metoda ABC vyuţívá vztaţné veličiny, které vyjadřují příčinnou souvislost mezi 

nákladovým objektem a nákladem na danou aktivitu, k rozvrhování reţijních nákladů na 

jednotlivé nákladové objekty, jimiţ jsou střediska nebo kalkulační jednice. Vztaţnou 

veličinou se můţe stát cokoliv, co vyvolalo konkrétní aktivitu. Zjištění a určení vztaţných 

veličin je klíčové, protoţe pokud je není moţno určit, metoda ABC se nedá v praxi uplatnit.  

První část práce je zaměřena na zhodnocení obecných zásad pouţití metody Activity 

Based Costing, která zpřesňuje určení reţijních nákladů, poskytuje přesnou analýzu nákladů 

spojených s jednotlivými aktivitami a slouţí ke zlepšení řízení nákladů v podniku. Dále se 

první část práce věnuje výhodám při pouţití metody, pojetí a efekty vyuţití metody Activity 

Based Costing. V první části je věnována pozornost i obecnému zavedení ABC v podniku. 

Jedná se o postup jak tuto metodu aplikovat v podniku. Zavedení metody ABC je velmi 

časově náročné, ale můţe podniku přinést lepší orientaci v nákladech a výkonech, coţ můţe 

vést ke zvýšení efektivnosti a hospodárnosti podniku. Jsou zde uvedeny moţnosti pouţití 

výstupních informací z metody ABC ke sniţování nákladů na aktivity a definování příčin 

nákladů, které jsou podrobněji rozpracovány ve druhé části práce. 

Druhá část práce je věnována pouţití metody Activity Based Costing při rozvrhování 

reţijních nákladů vedlejších středisek na hlavní střediska. V této části jsou nejprve definovány 

reţijní náklady a jejich druhy, rozdělení podniku na hlavní střediska a vedlejší střediska a poté 

se práce věnuje samotnému systému rozvrhování reţijních nákladů vedlejších středisek na 

hlavní střediska. Při rozvrhování reţijních nákladů je zapotřebí znát a umět určit vztaţné 

veličiny, které jsou v této části rovněţ charakterizovány a blíţe rozděleny do tří skupin, a to 

na transakční, časové a silové veličiny. Transakční vztaţné veličiny udávají počet opakování 

určité aktivity, časové vztaţné veličiny znázorňují mnoţství času, který byl spotřebován pro 

výkon aktivity a silové vztaţné veličiny propojují spotřebované zdroje přímo s nákladovým 

objektem pokaţdé, kdyţ je aktivita vyuţita.  
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V třetí části práce je posouzena vhodnost vztaţných veličin pro vyuţití v rámci metody 

Activity Based Costing. Jsou zde uvedeny způsoby určení vhodných vztaţných veličin tak, 

aby zajišťovaly příčinnou souvislost k aktivitám, které daný reţijní náklad vyvolaly. 

Pozornost je věnována posouzení vhodnosti vztaţných veličin jak pro rozvrhování reţijních 

nákladů vedlejších středisek na hlavní střediska, tak pro rozvrhování reţijních nákladů 

hlavních středisek na vedlejší střediska.  

Vyuţití metody Activity Based Costing přináší pro podnik řadu výhod. Jedná se 

především o přesnější rozvrhování reţijních nákladů spojených s konkrétní aktivitou, přínos 

informací o vyuţívání podnikových zdrojů a rozsáhlé analýze nákladů, coţ napomáhá 

kontrole, optimalizaci a hledání úspor v podniku. Ve výrobních podnicích v České republice 

je metoda ABC zatím velmi málo vyuţívána. Metoda ABC však umoţňuje výrazné zpřesnění 

výpočtu výnosnosti jednotlivých výkonů (výrobků), coţ je základním předpokladem 

efektivního řízení podniku, díky kterému lze výrazně zvýšit šanci podniku na přeţití 

v současném krizovém období. 
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