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Anotace 

Předmětem této diplomové práce je analýza současného stavu odděleného řízení 

variabilních a fixních nákladů v podniku ŠKO-ENERGO, s. r. o. Společnost se řadí mezi 

velké organizace mladoboleslavského regionu a zabývá se zejména výrobou a rozvodem 

tepelné energie a elektřiny, dále pak produkuje průmyslovou, pitnou a chladicí vodu, 

stlačený vzduch a zemí plyn, provádí čištění a odvádění odpadních vod z areálu ŠKODA 

AUTO, jež je jejím největším zákazníkem. Dalším velkým zákazníkem je město Mladá 

Boleslav, které zásobuje dodávkami tepla. Variabilní náklady se mění v závislosti  

na změně objemu výkonů. Fixní náklady zajišťují podmínky pro efektivní průběh 

podnikatelského procesu a zůstávají z krátkodobého hlediska při změnách objemu výkonů 

stejné. 
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Annotation 

The subject of this thesis is to analyze the current state of separate management of variable 

and fixed costs in the company ŠKO-ENERGO, Ltd. The company ranks among the great 

organizations in region Mladá Boleslav and is engaged in the production and distribution 

of thermal energy and electricity, and also produces industrial, drinking and cooling water, 

compressed air and natural gas, ensures the cleaning and disposal of sewage from the area 

of ŠKODA AUTO, which is the main customer. Another big customer is the town of 

Mladá Boleslav, which supplies heat supply. Variable costs vary depending the change in 

volume of output. Fixed costs provide the conditions for the effective conduct of the 

entrepreneurial process and in the short-term horizont remain unchanged, even during 

changes in volume of output.  
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Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá odděleným řízením variabilních a fixních nákladů, 

konkrétně ve společnosti ŠKO-ENERGO, s. r. o. Cílem práce je analýza stávajícího řízení 

nákladů ve firmě, přiřazování nákladů jednotlivým výkonům a objasnění tvorby 

produktových kalkulací.  

 

Teoretická část práce obsahuje vysvětlení rozdílného chápání pojetí nákladů ve finančním 

účetnictví a v manažerském účetnictví, rozdělení nákladů podle druhů, účelu, kalkulačního 

hlediska a podle vztahu ke změnám objemu výroby. Zvláštní pozornost je věnovaná 

variabilním a fixním nákladům a jejich využití při tvorbě kalkulací. Dále se teoretická část 

zabývá kalkulacemi jako základním nástrojem řízení nákladů podniku, je zde 

charakterizován kalkulační systém a podrobněji jsou vysvětleny kalkulace plných nákladů 

a kalkulace oddělující variabilní a fixní náklady, jejich klady  

a nedostatky. V praktické části je charakterizována firma, její produkce a postup 

přiřazování nákladů k výkonům. Dále je zde analyzována nákladová struktura a struktura 

středisek ve firmě a provedeno shrnutí ekonomických výsledků za rok 2009. Společnost 

ŠKO-ENERGO využívá specifické rozdělovací metody pro náklady ve své kombinované 

výrobě elektrické energie a tepla. V závěru práce jsou uvedeny příklady plánových 

výrobkových kalkulací. 

 

Důvodem mého výběru tématu z oblasti účetnictví byla samotná podstata účetnictví. 

Účetnictví se snaží pravdivě a poctivě zobrazit aktuální stav a je schopné odpovědět  

na nejrůznější otázky týkající se řízení podniku. V průběhu historického vývoje bylo 

účetnictví rozděleno na subsystémy, mezi které patří finanční, daňové a manažerské 

účetnictví. Manažerské účetnictví je využíváno jako zdroj, ze kterého vycházejí řídící 

pracovníci při svém rozhodování o budoucím vývoji firmy. K vytvoření mé práce mi byla 

umožněna spolupráce s controllingovým oddělením vybrané společnosti. Controlling 

poskytuje informace řídícím pracovníkům a ti pak podle nich rozhodují o případných 

změnách a opatřeních.  
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Nejdůležitější zdroje, ze kterých bylo pro tuto diplomovou práci čerpáno, jsou od autorů 
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1 Podnikové účetnictví 

Účetnictví je uspořádaný systém informací, který v peněžním vyjádření zobrazuje 

podnikatelský proces. Podnikové účetnictví tvoří finanční a manažerské účetnictví. 

Manažerské účetnictví není povinné, je to dobrovolný nástroj řízení, zatímco finanční 

účetnictví je dané legislativou. Tyto dva subsystémy se liší především podle adresátů 

(uživatelů), kterým jsou poskytované informace určeny. U finančního účetnictví mezi 

adresáty patří externí uživatelé, to jsou hlavně vlastníci a věřitelé společnosti, kteří podle 

těchto informací posuzují a hodnotí riziko spojené s investovaným kapitálem. 

Zveřejňované informace finančního účetnictví jsou relativně syntetické také proto, že jsou 

k dispozici i konkurenčním podnikům. Jak už název manažerské účetnictví prozrazuje,  

o tyto informace mají zájem v první řadě manažeři podniku, tedy interní uživatelé, kterým 

tyto informace slouží pro správná  rozhodnutí o dalším úspěšném budoucím vývoji řízení 

podniku. Manažerské účetnictví sleduje informace o činnosti jednotlivých 

vnitropodnikových útvarů, zaměřuje se na minulý, současný a budoucí vývoj. Finanční 

účetnictví se zajímá o informace o podniku jako celku, výsledek hospodaření je zjišťován 

za podnik jako celek, orientuje se na výsledky dosažené v minulosti. Účetním obdobím 

finančního účetnictví je účetní rok, souhrnné účetní výkazy bývají tedy vydávány jednou 

ročně. Součástí finančního účetnictví je také daňové účetnictví, které má za úkol zobrazit 

podnikatelský proces primárně s ohledem na správné zjištění základu daně z příjmů. 

Subjekty s relativně jednoduchou činností, které nejsou povinny vést účetnictví, vedou 

pouze tzv. daňovou evidenci.1  

 

1.1 Pojetí nákladů ve finančním a v manažerském účetnictví 

Manažerské účetnictví vyžaduje více informací o nákladech než finanční účetnictví, aby 

pracovníci podniku mohli rozhodovat o řízení podnikatelského procesu, o kterém už bylo 

rozhodnuto (viz nákladové účetnictví) nebo aby mohli rozhodovat o budoucích variantách 

tohoto procesu (viz manažerské účetnictví). Pojem nákladů je tedy v obou subsystémech 

vymezen rozdílně. 

 

                                                 
1 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJAKOVÁ, L.; WAGNER, J., Nákladové a manažerské účetnictví, s. 18. 
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Definice nákladů ve finančním účetnictví 

Náklady jsou snížením ekonomického prospěchu, k němuž došlo za účetní období, které se 

projevilo úbytkem nebo snížením užitečnosti aktiv nebo zvýšením závazků a které vedlo 

ke snížení vlastního kapitálu jiným způsobem, než rozdělením kapitálu vlastníkům. 

Hlavním cílem finančního účetnictví je poskytnout věrný a poctivý obraz o majetku 

podniku a o hospodaření s ním. 

 

Definice nákladů v manažerském účetnictví 

Náklady představují hodnotově vyjádřené a účelné vynaložení ekonomických zdrojů, které 

účelově souvisí s uskutečňováním předmětu činnosti podniku se zdůrazněním potřeby 

zajistit hospodárnost vynaložených nákladů. U takto vymezených nákladů musí platit, že 

se jedná o spotřebu účelovou a účelnou.  

 

Účelovost 

Účelovost znamená, že za náklady je považována pouze taková spotřeba, kde je patrný  

a výrazný vztah  vynaložených nákladů ke konkrétní činnosti, či konkrétnímu podnikovém 

středisku.  

 

Účelnost 

O účelnosti se hovoří, když je spotřeba nákladů racionální a přiměřená vzhledem 

k výsledku činnosti.  

 

Hospodárnost 

Kritériem pro vyjádření racionality vynaložených ekonomických zdrojů je hospodárnost, 

kdy průběh nákladů je takový, při kterém podnik dosahuje požadovaných výstupů s co 

nejmenší spotřebou vstupních faktorů. Hospodárnost má dvě formy (účinnostní  

a úspornostní), popř. se využívá jejich kombinace. Úspornosti se dosahuje zajištěním 

žádoucích výkonů s co nejnižšími ekonomickými zdroji, sníží se tak absolutní výše 

nákladů na daný objem výkonů. Účinnosti naopak dosáhneme, pokud s danými náklady 

vyrábíme co největší množství produkce, pak se jedná o relativní snížení nákladů.  
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Efektivnost 

Kritériem racionality podnikatelské činnosti je ekonomická efektivnost, která je vyjádřena 

porovnáním dosažených výstupů a vynaložených vstupů. Efektivností se tak rozumí 

schopnost podniku zhodnotit zdroje vložené do podnikání. 2 

 

1.1.1 Manažerské účetnictví 

Rolí manažerského účetnictví je zjišťování, třídění, analýza a prezentace informací 

způsobem, který umožní řídícím pracovníkům cílevědomě ovládat podnikatelskou činnost, 

tedy řídit vztah mezi vynaloženými zdroji a dosaženými výsledky, podporovat výkonnost 

podniku a zlepšovat tak jeho finanční pozici.3 

 

Manažerské účetnictví zpracovává informace s minimálním časovým zpožděním  

za skutečným průběhem, srovnává skutečné informace s předem stanoveným vývojem, aby 

umožnilo managementu aktivně měnit chování podniku. V manažerském účetnictví jsou 

náklady peněžně oceňované vstupy, které se poměřují s peněžně oceňovanými výstupy, 

což jsou výnosy z prodejů výkonů. Manažerské účetnictví poskytuje informace, které 

umožňují vedoucím pracovníkům řídit vztah mezi použitými zdroji a dosaženými 

výsledky. Data získaná z manažerského účetnictví využívají manažeři pro vnitřní řízení 

podniku, tedy pro: 

1. plánování činností, 

2. rozhodování, 

3. kontrolu činností. 

 

Podle Bohumila Krále by manažerské účetnictví mělo poskytovat informace o útvarech, 

výkonech a struktuře nákladů. Mělo by zabezpečit dobré fungování kalkulačního systému, 

útvarového odpovědnostního řízení, běžné kontroly nákladů, podnikových rozpočtů, 

rozpočtů režie, rozpočtů střediskových nákladů a výnosů a zabezpečovat podklady  

a výpočty pro rozhodovací úlohy.4 

 

                                                 
2 KRÁL, B., Manažerské účetnictví, s. 44. 
3 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJAKOVÁ, L.; WAGNER, J., Nákladové a manažerské účetnictví, s. 25. 
4 KRÁL, B., Manažerské účetnictví, s. 27. 
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Manažerské účetnictví  svou pozornost zaměřuje především na interní části podniku než  

na podnik jako celek. Nemusí se řídit legislativně upravenými pravidly, podnik ho nemá 

povinnost vést vůbec. Součástí manažerského účetnictví jsou kalkulace, rozpočetnictví  

a nákladové účetnictví. Manažerské účetnictví lze  rozdělit do dvou subsystémů.   

 

Nákladové účetnictví 

Historicky starší je systém nákladového účetnictví, které potřebuje účetní informace pro 

řízení již daného podnikatelského procesu. Hlavním úkolem nákladového účetnictví je 

dávat podklady pro řízení výrobního procesu v podmínkách, kdy o základních parametrech 

tohoto procesu už bylo rozhodnuto. Nákladové účetnictví může být orientováno na jednu 

z obou linií řízení nákladů: 

 

1. linii výkonovou, ve které se zjišťují vztahy nákladů k jednotlivým výkonům 

(výrobkům); 

2. linii odpovědnostní (útvarovou), kdy se zjišťuje, ve kterém vnitropodnikovém 

středisku (útvaru) náklad vznikl. 

 

Manažerské účetnictví v užším významu 

Účetní informace pro rozhodování o variantách podnikatelského procesu do budoucnosti 

využívá manažerské účetnictví (v užším významu).  

 

Prostřednictvím těchto subsystémů jsou zpracovávána data do informací, které slouží pro 

řízení podniku. Porovnávají skutečnou výši jednotlivých nákladů s náklady předběžně 

stanovenými, zjišťují odchylky, porovnávají různá období či střediska. Je to důležité pro 

řízení nákladů i pro motivaci jednotlivých středisek. 5 

 

Rozhodovací proces 

Získávání informací je první fází rozhodovacího procesu. Zjišťuje se realita, skutečně 

vynaložené náklady, dosažené výnosy a zisk podle výkonů, činností a procesů a podle 

jednotlivých vnitropodnikových středisek. Ve druhé fázi se zjištěné skutečné veličiny 

porovnávají se žádoucími, které byly dříve naplánovány a vypočítávají se odchylky.  

                                                 
5 HRADECKÝ, M.; LANČA, J.; ŠIŠKA, L. Manažerské účetnictví, s. 72. 
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Ve třetí fázi se manažerské účetnictví snaží vyhodnocovat různé varianty budoucího 

vývoje podniku.  

 

1.1.2 Způsob vyjádření a ocenění nákladů v manažerském účetnictví 

V účetnictví se vychází z trojího pojetí nákladů. 

 

Finanční pojetí nákladů 

Finanční pojetí se nejčastěji využívá pro potřeby finančního účetnictví. Náklady zobrazené 

ve finančním účetnictví vyjadřují skutečně spotřebované, peněžně vyjádřené ekonomické 

zdroje. Náklady jsou podloženy reálným výdejem peněz a jsou oceněny ve skutečných 

(historických) pořizovacích cenách. 

 

Hodnotové pojetí nákladů 

Hodnotové pojetí se rozvinulo hlavně kvůli nákladovému účetnictví, které poskytuje 

informace pro běžné řízení a kontrolování reálného průběhu aktuálních procesů. Toto 

pojetí nákladů zobrazuje ekonomické zdroje za podmínek v současnosti, ne v době jejich 

pořízení. Objevují se zde náklady, které nejsou bezprostředně spojené s výdejem peněz,  

příkladem jsou kalkulační odpisy. Majetek se neoceňuje historickými cenami, ale  

tzv. reprodukčními cenami, které odpovídají jeho současné hodnotě. 

 

Ekonomické pojetí nákladů 

Ekonomické pojetí využívá manažerské účetnictví pro rozhodování o výběru optimálních 

budoucích alternativ. Náklady v tomto pojetí znamenají maximum hodnoty, které je možné 

vyprodukovat díky zvolené alternativě. Oportunitní náklady jsou vymezeny jako 

maximální ušlý efekt, který byl obětován v důsledku využití ekonomického zdroje  

ve zvolené alternativě. Jde o oceněný prospěch, který podnik nezískal kvůli tomu, že tento 

zdroj nevyužil jiným možným způsobem. Těmto nákladům se podnik vyhnul tím, že 

nerealizoval jinou v úvahu přicházející možnost.6 Ukazují ušlý efekt z nejlepší varianty, 

který byl obětován pro vybranou variantu. 

                                                 
6 KRÁL, B., Manažerské účetnictví, s. 61. 
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1.1.3 Controlling 

Oddělení controllingu v podniku má na starost poskytování finančně vyjádřených 

informací podnikovému vedení. Pomocí výše jmenovaných subsystémů controlleři 

přeměňují hodnotově vyjádřená data na informace, které interpretují a prezentují 

manažerům a ti následně rozhodují o případných opatřeních. Mezi oblasti působení patří 

plánování, kontrola a reporting. Controlleři tvoří plán a rozpočet pro následující rok, 

připravují předběžné kalkulace pro jednotlivé druhy výkonů. Na základě údajů 

z nákladového účetnictví  o skutečných nákladech hospodářských středisek a jednicových 

nákladech výkonů srovnávají skutečné náklady s plánovanými a následně vypočítávají 

odchylky. Informují manažery prostřednictvím zpráv o hospodaření a finanční situaci 

v konkrétních oblastech, za které jsou příslušní manažeři zodpovědní. Samotný controlling 

se dělí na naturální controlling, který souvisí s řízením věcné stránky podnikatelského 

procesu (controlling zásob, výroby, prodeje), finanční a nákladový conrolling, který je 

obsahově nejbližší manažerskému účetnictví.  

 

Vztah manažerského řízení a controllingu 

Manažerské účetnictví se historicky začalo rozvíjet v anglosaské oblasti, zatímco 

controlling vznikal od 70. let v germanofonní oblasti. Účetnictví je historicky spojováno se 

zobrazením skutečnosti, úlohou manažerů je pouze analytické členění nákladů a výnosů. 

Controlling je metoda řízení. Informační podpora řízení (funkce manažerského účetnictví) 

je součástí funkcí controllingu. 

 

Controller sám neplánuje a neřídí, o to se stará management podniku, controller připravuje 

podklady pro plánování a rozhodování, informuje o odchylkách, připravuje kalkulace, 

rozpočty, informuje o změnách v okolí podniku a představuje poradce managementu.  

Na druhé straně řídící pracovník má pravomoc plánovat a rozhodovat, na zjištěné odchylky 

reaguje, využívá informací z připravených kalkulací a rozpočtů a akceptuje controlling 

v procesu řízení.7  

 

 

                                                 
7 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJAKOVÁ, L.; WAGNER, J., Nákladové a manažerské účetnictví, s. 34. 
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1.2 Náklady 

Náklady je nutné odlišit od peněžních výdajů. Výdaje znamenají úbytek peněžních fondů 

podniku (hotovosti nebo peněz na účtech) bez ohledu na účel jejich využití. Např. nákup 

stroje je peněžní výdaj, ale ne náklad. V tomto případě jsou nákladem až odpisy, kterými 

cenu stroje převádíme do nákladů, odpisy zase nejsou peněžním výdajem. Náklady vždy 

musí souviset s výnosy v příslušném období a musí být tedy zajištěna věcná a časová 

shoda výnosů a nákladů s vykazovaným obdobím. 

 

1.2.1 Členění nákladů 

Náklady jsou důležitým ukazatelem kvality činnosti podniku. Úkolem managementu je 

usměrňovat je a řídit. Předpokladem kvalitního řízení nákladů je jejich členění a analýza. 

Náklady se liší podle toho, jakou plní funkci v procesu, z jakých ekonomických zdrojů jsou 

pořizovány a jak se projevují a jak reagují na působení různých faktorů. U manažerského 

účetnictví i finančního účetnictví se hovoří o dvojím členění, a to druhovém členění (podle 

nákladových druhů) a kalkulačním účelovém členění. Hlavně druhové členění je důležité 

ve finančním účetnictví, protože výkaz zisku a ztrát je sestavován podle nákladových 

druhů, údaje v něm jsou podkladem pro výpočet mnoha ukazatelů jako pro vyčíslení 

hrubého provozního, finančního i mimořádného výsledku hospodaření, k vyčíslení 

obchodní marže či přidané hodnoty. Druhové členění nákladů najdeme v účtovém rozvrhu 

účetní jednotky v účtové třídě 5. Naopak účelové členění se využívá především pro 

vnitropodnikové řízení, protože ukazuje informace o nákladech vynaložených pro určitý 

účel. 

 

V manažerském účetnictví se dále člení náklady podle závislosti na změnách objemu 

výroby a podle potřeb rozhodování. 

 

1) Druhové členění 

Druhové členění je reprezentováno účtovou třídou 5, která se člení na náklady provozní, 

finanční a mimořádné: 
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a. náklady provozní – náklady, které jsou vyvolány běžnými účetními případy, 

které se s činností účetní jednotky opakují a souvisí s běžným provozem 

(přepravné, odpisy, mzdové náklady, cestovné); 

b. náklady finanční – náklady, které jsou vyvolány finančními operacemi, 

které vznikají při činnosti účetní jednotky (vztahy k dodavatelům, poplatky, 

úroky, vznikají ve vztahu k externím uživatelům); 

c. náklady mimořádné – náklady, které se vyskytují pouze nahodile, jsou 

neobvyklé, mají jednorázový charakter (manka a škody, pokuty a penále). 

 

Nákladovými druhy chápeme věcně stejnorodé skupiny nákladů, považují se za ně: 

a) spotřeba materiálu včetně spotřeby energie, 

b) spotřeba a použití externích prací a služeb, 

c) mzdové a ostatní osobní náklady, 

d) odpisy dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku, 

e) finanční náklady. 

 

Ne všechny náklady se mohou členit podle druhů. Nákladové druhy jsou charakteristické 

tím, že jde o náklady prvotní  (zachycujeme je hned při vstupu do podniku) a jsou zároveň 

i náklady externími (vznikají spotřebou prací, služeb a výrobků externích dodavatelů, 

nemohou vznikat uvnitř podniku). Můžeme také říci, že jsou to náklady jednoduché (už je 

nelze dále členit na jednodušší složky). Toto členění podává informace o spotřebě 

příslušných ekonomických zdrojů a o vztahu podniku k okolí. Používá se ve výkazu zisku 

a ztrát a při stanovení rozpočtů. Opakem prvotních nákladů jsou náklady druhotné, které 

jsou spojeny se spotřebou vnitropodnikových výkonů. Prvotní náklady jsou ve své podstatě 

náklady externími, druhotné náklady jsou interními náklady. V případě interních nákladů 

je podnik vlastně dodavatelem. Jak už název složené (komplexní) náklady napovídá, jsou 

složené z několika druhů prvotních nákladů. Jednoduché náklady jsou externí náklady 

vstupující do procesu poprvé, tedy prvotní. Komplexní náklady jsou náklady druhotné, 

tvořené řadou prvotních a tudíž i externích nákladových druhů. Příklady externích nákladů: 

spotřeba nakupovaných prostředků, výkonů, mzdové náklady, opotřebení nakoupeného 

dlouhodobého majetku, který přímo souvisí s danou aktivitou. 
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Příklady interních nákladů: spotřeba polotovarů vyrobených v podniku, spotřeba výkonů 

jiných středisek podniku. 

 

Význam druhového členění: 

1. Náklady představují celkovou výši peněžních prostředků, které byly vynaloženy  

na danou aktivitu, a to v určitém logickém členění. Lze tak sledovat přiměřenost 

vydaných prostředků na jednotlivé nákladové druhy a zjistit informace 

o hospodárnosti a účinnosti vynaložených zdrojů. 

2. Rozpoznání správné proporce mezi potřebou určitých položek a výší zdrojů  

na jejich pořízení. 

3. Druhové členění sladí aktivity zajišťující zdroje s aktivitami uskutečňujícími hlavní 

činnost podniku, aby nevznikaly např. nadměrné zásoby nebo nedostatek. 

4. Je možné sumarizovat různé informace jako je třeba celková spotřeba materiálu, 

když v podniku existuje několik samostatných útvarů. 

5. Zajišťuje podklady pro zpracování části účetní závěrky, výkazu zisku a ztrát (tzv. 

výsledovky).8 

 

2) Účelové členění nákladů 

Jde o členění nákladů podle aktivit, které tyto náklady vyvolávají. Cílem aktivity může být 

např. výroba výrobků, prodej zboží, poskytnutí služeb, oprava zařízení apod. Při svém 

vzniku musí mít náklad vymezenou svou účelovost, podle hlediska účelovosti se sledují 

náklady ve vztahu k výkonům nebo ve vztahu k útvarům. Účelové členění je základem 

stanovení racionálního nákladového úkolu, se kterým je poměřována skutečná spotřeba 

nákladů. Náklady se rozčlení do širších okruhů, jako je výrobní činnost, pomocné činnosti 

a obslužné činnosti. Tam jsou náklady dále podrobněji členěné podle jednotlivých aktivit 

nebo operací. Obecně je tímto způsoben identifikován věcný nositel, který vznik nákladů 

vyvolává.9 

 

Technologické náklady 

Týkají se stanovené kalkulační jednice (technologického celku), vznikají jen v daném 

technologickém procesu při výrobě daného výkonu, technologických celků může být 
                                                 
8 ČECHOVÁ, A., Manažerské účetnictví, s. 70. 
9 KRÁL, B., Manažerské účetnictví, s. 68. 
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v podniku několik. Náklady vstupují do výrobku a tvoří jeho podstatu. Při rozšiřování  

výroby, zavedení nového výrobku se zvyšuje jejich spotřeba. Technologické náklady se 

dělí na jednicové a režijní 

 

Náklady na obsluhu a řízení výroby 

Náklady na vytvoření, zajištění a udržení podmínek průběhu daného procesu, mohou být 

společné pro několik technologických celků. Při rozšíření výroby, či naopak omezení nebo 

dokonce zrušení určitého výrobku zůstávají stejné nebo se mění jen částečně. Stále se 

rozvíjející specializace způsobuje vyčleňování určitých činností mimo hlavní 

technologický proces, to by mělo přispět k lepšímu využití zdrojů v podniku. 

 

Náklady jednicové 

Mají poskytovat objektivně správné informace o obsahu a rozsahu nákladů vztahujících se 

k určité aktivitě a umožnit analyzovat význam jednotlivých složek nákladů v konkrétních 

podmínkách. Vykazují se ve vztahu ke stanovené jednici výkonu. Patří sem jednicový 

materiál, jednicové mzdy, ostatní jednicové náklady. Jsou to hlavně náklady technologické, 

ale lze mezi ně přidat i některé náklady na obsluhu a řízení, v zásadě jde o přímé náklady. 

Předem stanovený nákladový úkol v oblasti těchto jednicových nákladů se stanovuje podle 

norem spotřeby. 

 

Náklady režijní  

Na rozdíl od jednicových nákladů jsou vyjádřeny v komplexních položkách a člení se 

podle jejich funkce v určitém procesu. Patří sem zásobovací režie, výrobní režie, správní 

režie a odbytová režie. Jsou to společné náklady druhu výkonu, útvaru atd.  Hospodárnost 

těchto nákladů se zajišťuje pomocí rozpočtu režijních nákladů útvarů. Rozpočet režijních 

nákladů je nástroj řízení nákladů, které jsou nutné pro daný výkon, stanovuje úkol 

konkrétnímu útvaru na určité období a pro vymezenou činnost.10 

 

o Zásobovací režie 

Nákup materiálu na výrobu má na starosti obvykle útvar zásobování. Náklady na tuto 

činnost jsou rozpočítávány na ostatní střediska, pro které zásobování materiál zajišťuje. 

                                                 
10 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJAKOVÁ, L.; WAGNER, J., Nákladové a manažerské účetnictví, s. 104. 
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o Výrobní režie 

Ve výrobním útvaru vznikají jak jednicové, tak i režijní náklady, jsou společné pro tento 

útvar a nelze je přiřadit k jednotce výkonu. Musí se tedy zase rozpočítat na kalkulační 

jednici pomocí tzv. kalkulačních technik. 

 

o Správní režie 

Náklady vznikající v útvarech podniku, které  zajišťují plynulý chod celého podniku. Jedná 

se např. o mzdy administrativních pracovníků, musí být rozpočítány. 

 

o Odbytová režie 

Vzniká podobně jako správní režie v útvarech, které nevykazují přímé výkony. 

 

Aktivity podniku jsou rozloženy do různých útvarů a sledování procesu je pak velice 

obtížné. Náklady se dají sledovat vzhledem k jednotlivým střediskům, to zajišťuje 

sledování věcných a časových souvislostí mezi objemem výkonů a potřebným množstvím 

zdrojů. Cílem je tak optimální využití těchto zdrojů v daných útvarech a zajištění 

optimálních proporcí mezi jednotlivými útvary. Toto členění přiřazuje vzniklé náklady 

konkrétnímu vnitropodnikovému útvaru, ve kterém činnost probíhá, pracovníci 

konkrétního útvaru jsou odpovědní za racionální vynaložení těchto nákladů. 

Z vnitropodnikových útvarů se stávají odpovědnostní střediska. Podle úrovně pravomoci  

a odpovědnosti za hodnotově vyjádřené výsledky se dělí odpovědnostní střediska  

na několik typů: nákladové, ziskové, rentabilitní, investiční, výnosové a výdajové. 

Propojení mezi jednotlivými středisky je pomocí systému vazeb. Tzv. interní náklady 

vznikají odebírajícímu středisku, jsou oceněné vnitropodnikovými cenami. Jde o náklady 

druhotné, protože se na vstupu objeví podruhé, poprvé se objevily ve středisku, které 

výkon provedlo a složené, dají se analyzovat ve vztahu k jednotlivým složkám – druhům, 

které byly při druhotném výkonu spotřebovány a odhalit i možné úspory. 

 

3) Kalkulační členění nákladů 

Jedním z nástrojů vnitropodnikového řízení je sestavování kalkulací. Pro potřeby kalkulace 

dělíme náklady na kalkulovatelné a nekalkulovatelné. Náklady kalkulovatelné dělíme 
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podle toho, jak jsme schopni je početně vyčíslit ke konkrétní kalkulační jednici, na přímé  

a nepřímé. 

 

Typový kalkulační vzorec 

1. přímý materiál 

2. přímé mzdy 

3. ostatní přímé náklady 

4. výrobní neboli provozní režie 

vlastní náklady výroby (provozu) 

5. správní režie 

6. zásobovací režie 

vlastní náklady výkonu 

7. odbytové náklady 

úplné vlastní náklady výkonu 

8. zisk případně ztráta 

9. cena výkonu 

 

Kalkulovatelné náklady 

Běžné náklady, se kterými se pravidelně setkáváme, určíme je předem nebo dodatečně. 

 

Nekalkulovatelné náklady 

Náklady mimořádné, které se objevují jen nahodile. 

 

Náklady přímé  

Lze je jednoznačně a spolehlivě vyčíslit současně s příslušným výkonem, bezprostředně 

souvisí s daným výkonem, jsou to všechny náklady jednicové. Pomocí jednoduchých 

matematických postupů je možno je vyčíslit na kalkulační jednici. 

 

Náklady nepřímé  

Jsou vynaloženy pro více aktivit dohromady. Nelze je přímo přiřadit určitému výkonu, ale 

přiřazují se pomocí nepřímých postupů. Pomocí různých kalkulačních technik se rozpouští 

na jednotlivé druhy výkonu a následně na kalkulační jednice.  
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Náklady jednicové jsou vždy náklady přímými. Náklady přímé jsou charakteristickým 

znakem skoro všech technologických nákladů. Náklady režijní jsou obvykle nepřímé. 

Náklady nepřímé jsou většinou náklady na obsluhu a řízení výroby.  

 

4) Náklady ve vztahu ke změnám objemu výroby 

Členění nákladů podle jejich závislosti na objemu výkonů se začalo využívat ve dvacátých 

letech 20. století ve Spojených státech. Toto členění umožňuje relativně rychle ukázat 

změny v tržním prostředí v porovnání s plánovaným vývojem, na tyto změny lze pak 

rychle reagovat. Je důležité proto, že se manažerské účetnictví zaměřuje nejen na sledování 

nákladů, které byly vynaloženy, ale též se jedná o budoucí vývoj nákladů. Ukazuje, jakým 

způsobem se budou náklady měnit, dojde-li v budoucnu ke změně produkce (objemu 

výkonů). Náklady z krátkodobého hlediska jsou funkcí objemu výroby N = f (x), což je 

krátkodobá nákladová funkce. 

 

Celkové náklady znamenají celkovou výši nákladů vynaložených na přesný objem 

výkonů, získáme je součtem variabilních a fixních nákladů. 

 

Průměrné náklady představují podíl celkových nákladů na jednu jednotku výkonu.  

 

Přírůstkové náklady vyjadřují, jak se zvýší celkové náklady při změně objemu výroby. 

Ale jen do výše hraničního bodu, kdy po jeho překročení dojde ke změně fixních nákladů. 

 

Relevantní náklady jsou důležité z hlediska daného rozhodnutí. Při uskutečnění 

uvažované varianty se tyto náklady vhledem k původní variantě mění. 

 

Irelevantní náklady jsou pro dané rozhodnutí nedůležité, protože při změně varianty 

nejsou ovlivněny. 

 

Rozdílové náklady se počítají jako rozdíl nákladů před uvažovanou změnou a po změně, 

tedy před a po realizaci varianty. 
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Různé náklady se chovají při změně objemu výroby různě. Toto dělení je pro 

vnitropodnikové řízení nákladů nejdůležitější. 

 

Fixní náklady 

Náklady, které se z krátkodobého hlediska nemění, za určitých okolností zůstávají stejné, 

pevné. Nejsou závislé na objemu výroby, tudíž se se změnami objemu výroby nemění. 

Jsou spojené se zdroji, které se nedají rozdělit.  Musí se do konkrétního procesu začlenit 

jednorázově v rozsahu podle jejich potencionální výkonnosti, protože jsou nedělitelné. 

Tyto zdroje se vkládají opakovaně po vyčerpání kapacity. Pomocí fixních nákladů lze 

vyrobit více výkonů v daném časovém období, zajišťují určitou kapacitu.  

 

Zpravidla jde o tzv. kapacitní náklady, které zajišťují podmínky pro efektivní průběh 

podnikatelského procesu. Kapacitu lze vyjádřit jako maximální objem výkonů, který je 

možný při dané výši fixních nákladů v určitém časovém intervalu vyrobit. Teoretická 

kapacita představuje největší rozsah, zahrnuje ideální výrobní pohotovost, která je 

k dispozici vždy v určitém časovém období. Dosažení teoretické kapacity je ale skutečně 

nereálné, její úroveň se po zohlednění očekávaných překážek v práci snižuje na praktickou 

kapacitu. Fixní náklady zabezpečující danou kapacitu můžeme rozdělit na využité  

a nevyužité. Fixní náklady využité odpovídají skutečnému využití kapacity, nevyužité fixní 

náklady znamenají podíl fixních nákladů k nevyužité kapacitě. Rozdělení je pouze 

modelové, protože vlastností fixních nákladů je nedělitelnost a nemožnost pružně reagovat 

na výši skutečného objemu výkonů. Využití kapacity je důležitým kritériem řízení 

hospodárnosti nákladů.11 

                                                 
11 FIBÍROVÁ, J.,  Nákladové účetnictví (manažerské účetnictví I), s. 118. 
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FN ...................... fixní náklady 

FN ........................fixní náklady nevyužité 

FV ........................fixní náklady využité 

QS ........................skutečný objem výkonů 

QM .......................objem výkonů při maximálním využití kapacity 

 

Obr. 1: Fixní náklady využité a nevyužité  

Zdroj: FIBÍROVÁ, J.,  Nákladové účetnictví (manažerské účetnictví I), s. 119. 

 

Na Obr. 1 lze vidět, že v krajním případě nulového využití kapacity by byly veškeré fixní 

náklady nevyužité, při maximálním využití jsou naopak všechny fixní náklady využité. Pro 

libovolné využití kapacity lze lehce určit výši využitých a nevyužitých fixních nákladů. 

 

( )
M

SMN
Q

FN
QQF ∗−=          (1) 

 

M
Sv

Q

FN
QF ∗=           (2) 

 

Variabilní náklady 

Můžeme je označit také jako náklady proměnlivé nebo závislé, jelikož se mění v závislosti 

na změnách objemu výkonů. Při vyšších výkonech se jejich absolutní hodnota zvyšuje, při 

poklesu se snižuje. Jedná se o vklady, které lze technicky i ekonomicky dělit, tudíž se  

Q 

N 

FN 

FN 

FV 

QM QS 

Kapacitní 
omezení 
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do výrobního procesu vkládají přesně v množství, které je potřeba na plánovaný objem 

výroby konkrétního výrobku. Variabilní náklady se dělí podle tempa růstu objemu výroby. 

Proporcionální rostou v průměru na jednotku výkonu stejně, podproporcionální pomaleji 

(čím víc se vyrobí, tím nižší jsou průměrné náklady na jednotku), nadproporcionální 

rostou rychleji (čím více se vyrobí, tím se průměrné náklady na jednotku zvyšují). 

 

 

CN ...........................................celkové náklady 

Q .............................................objem produkce 

FN ..........................................fixní náklady 

 

Obr. 2: Průběh celkových nákladů 

Zdroj: KRÁL, B., Manažerské účetnictví, s. 76. 

 
 

1.3 Využití informací o variabilních a fixních nákladech v praxi 

Poskytnuté informace o závislosti nákladů na objemu produkce velmi zkvalitňují 

hodnotové řízení ve všech oblastech transformačního procesu. Stanovit v praxi, jestli je 

konkrétní náklad variabilní či fixní může být někdy obtížné. K rozpoznání pomáhají určité 

typické vlastnosti. Variabilní náklady bývají spojeny s jediným výkonem. S každým 

výkonem je jejich prospěch spotřebován a pro uskutečnění dalšího výkonu se musí náklad 

znovu vynaložit. Existují ale i variabilní náklady vyvolané určitým objemem výkonů. Fixní 

náklady zajišťují pro tvorbu výkonů podmínky, je možné pomocí nich vytvořit větší 

množství výkonů. Zpravidla souvisí s určitým časovým obdobím. Intervaly vkládání těchto 

nákladů jsou různě dlouhé. Z toho vyplývá, že pokud jsou náklady předem stanovené  

FN 

CN 
nadproporcionální 
náklady proporcionální 

náklady 

podproporcionální 
náklady 
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na naturální jednotku výkonu nebo skupině výkonů, jsou řízené jako variabilní. Na jednu 

jednotku se náklady stanoví v případě jednicových nákladů pomocí normy spotřeby  

a v případě režijních nákladů podle zkušeností z minulosti, podle normativů nebo podle 

podobné činnosti. Pokud budou náklady stanovené na určité období, pak jsou řízeny jako 

fixní. Určí se pro ně maximální částka (limit), jenž je možno na daný účel vynaložit.12 

 

1.3.1 Členění a vývoj nákladů v lineárním nákladovém modelu 

V manažerském účetnictví se tento model využívá k vyjádření vývoje nákladů a výnosů  

ve vztahu k objemu výkonů. Bývá často charakterizován jako zjednodušení průběhu 

nákladů nelineárního nákladového modelu používaného v ekonomické teorii, což není 

zcela správné vysvětlení. Lineární model v manažerském účetnictví ukazuje modelové 

zobrazení vývoje nákladů té části obecného nelineárního modelu, která se nejvíc blíží 

proporcionálnímu vývoji variabilních nákladů, v tzv. relevantním rozpětí využití kapacity, 

fixní náklady jsou konstantní. Základní vztahy hodnotových kategorií v lineárním modelu 

nákladů a výnosů jsou důležitým teoretickým východiskem praktického řízení nákladů, 

výnosů a zisku. 

 

 

Obr. 3: Relevantní rozpětí 

Zdroj: FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJAKOVÁ, L.,; WAGNER, J., Nákladové a manažerské účetnictví,  

s. 149. 

                                                 
12 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJAKOVÁ, L.; WAGNER, J., Nákladové a manažerské účetnictví, s. 146. 

celkové náklady 

variabilní náklady 

náklady 

objem výkonů relevantní rozpětí 

fixní náklady 



 33

Relevantní rozpětí představuje takový rozsah činnosti podniku, objemu vytvořených 

výkonů, v jehož rámci rostou variabilní náklady lineárně (proporcionálně), nevznikají 

požadavky na dodatečnou kapacitu, tudíž fixní náklady je možno považovat za konstantní.  

 

„V souvislosti s řízením nákladů vystihuje předpoklad proporcionálního vývoje 

variabilních nákladů a konstantních fixních nákladů v rámci relevantního rozpětí základní 

tendenci vývoje variabilních nákladů, která: 

• odpovídá analýze skutečně vynaložených nákladů v minulých obdobích; 

• vyjadřuje způsob stanovení nákladového úkolu (předem stanovených nákladů) pro 

další období.“13 

 

Základní předpoklady lineárního modelu nákladů a výnosů 

• Vymezení výkonu užitnými vlastnostmi a kvalitou; 

• předem stanovená struktura výkonů; 

• konstantní cena prodávaného výkonu; 

• náklady rozdělené na variabilní a fixní; 

• fixní náklady v konstantní výši; 

• konstantní variabilní náklady na jednotku výkonů; 

• stálá technologie, produktivita práce a vlastnosti výkonů. 

 

Základní parametry lineárního modelu nákladů a výnosů v případě homogenní 

činnosti podniku 

• objem výkonů v naturálním vyjádření (Q) 

• prodejní cena na jednotku výkonů (cj) 

• variabilní náklady na jednotku (vj) 

• celková výše fixních nákladů na vymezené období (FN) 

 

Metody stanovení a konkrétní hodnoty výše uvedených parametrů souvisí s ostatními 

nástroji manažerského účetnictví (kalkulacemi, rozpočty, plány, způsoby stanovení cen 

atd.). Lineární model je pomáhá propojit a odvodit další veličiny, významné pro hodnotové 

řízení jako jsou celkové výnosy z prodeje, celkové variabilní náklady, marže a zisk. 
                                                 
13 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJAKOVÁ, L.; WAGNER, J., Nákladové a manažerské účetnictví, s. 149. 
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Celkové výnosy z prodeje (CV) 

Vyjadřují celkové výnosy z prodeje z určitého rozsahu výkonů. V lineárním modelu se 

stanoví jako součin objemu prodaných výkonů (Q) a prodejní ceny za jednotku výkonů (cj) 

 

QcCV j ∗=            (3) 

 

 

Obr. 4: Celkové výnosy z prodeje 

Zdroj: FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJAKOVÁ, L.; WAGNER, J., Nákladové a manažerské účetnictví,  

s. 151. 

 

Celkové  variabilní náklady (VN) 

V lineárním modelu rostou přímo úměrně s objemem výkonů, stanoví se jako součin 

objemu výkonů (Q) a variabilních nákladů na jednotku výkonu (vj). Při změně výše 

variabilních nákladů na jednotku dochází ke zlomu v lineárním průběhu a rozdělení 

relevantního rozpětí vývoje proporcionálních nákladů na dva vymezené rozsahy činnosti. 

 

QvVN j ∗=            (4) 

 

Průměrné variabilní náklady 

V lineárním modelu jsou konstantní. 

 

Celkové fixní náklady (FN) 

Jsou konstantní, se změnou objemu výkonů se nemění. Pokud přece jen dochází  

od určitého rozsahu činnosti ke změně celkové výše fixních nákladů, projeví se to 

relevantní rozpětí 

CV 

Q 0 
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CN 

v lineárním modelu tzv. skokem, tedy jednorázovým zvýšením. Podobně jako  

u variabilních nákladů se relevantní rozpětí rozdělí na dva rozsahy činnosti. 

 

Průměrné fixní náklady (f j) 

S rostoucím objemem výkonů klesají, jde o tzv. degresi fixních nákladů. 

 

Q

FN
fj =            (5) 

 

Celkové náklady (CN) 

Vyjadřují výši nákladů, kterou je potřeba vynaložit na daný objem výkonů. Celkové 

náklady jsou funkcí, kde nezávisle proměnnou je objem výkonů. 

 

FNVNFNQvCN j +=+∗=         (6) 

 

 
Obr. 5: Celkové náklady 

Zdroj: vlastní 

 
Průměrné celkové náklady (nj) 

Znamenají podíl celkových nákladů a objemu výkonů. Při rostoucím objemu výkonů mají 

v lineárním modelu klesající průběh, příčinou jsou klesající průměrné fixní náklady. 
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Marže výkonu (mj) 

Propojením vývoje nákladů a výnosů může podnik odvodit marži a zisk. Marže znamená 

rozdíl mezi cenou výkonu a jeho variabilními náklady, je to příspěvek výkonu na úhradu 

fixních nákladů a tvorbu zisku. Je nejdůležitějším kritériem, které manažerské účetnictví 

využívá pro řízení zisku, rozhodování o optimálních výkonech atd. 

 

jjj vcm −=            (9) 
 
 
Celková marže (CM) 

Představuje rozdíl mezi celkovými výnosy z prodeje a celkovými variabilními náklady 

(součet marží všech prodaných výrobků) za dané období. Celková marže se proporcionálně 

zvyšuje s objemem prodaných výrobků, nejprve se z ní uhradí (odečtou) fixní náklady  

a rozdíl pak představuje zisk. 

 

              (10) 

 

(11) 

 

 
Obr. 6: Celková marže 

Zdroj: FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJAKOVÁ, L.; WAGNER, J., Nákladové a manažerské účetnictví,  

s. 155. 
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Celkový zisk (CZ) 

Kvantifikace celkového zisku je výsledkem propojení všech základních parametrů a jeho 

vývoj jde vyjádřit různě: 

 

       (12) 

 

(13) 

 

(14) 

 

 

 
 
Obr. 7: Lineární model nákladů, výnosů z prodeje a zisku 

Zdroj: FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJAKOVÁ, L.; WAGNER, J., Nákladové a manažerské účetnictví,  

s. 156. 

 

Podíl variabilních nákladů k prodejní ceně výkonu (vjp) 

Vyjadřuje, kolik variabilních nákladů připadá na korunu výnosů z prodeje.  

 

CV

VN

c

v
v

j

j
jp ==                               (15) 

 

FNQmCZ

FNQvQcCZ

FNVNCVCZ

j

jj

−∗=

−∗−∗=

−−=



 38

Podíl marže k prodejní ceně výkonu (příspěvek k tržbám ptjp) 

Udává, kolik z každé koruny výnosů z prodeje připadá na úhradu fixních nákladů a tvorbu 

zisku. Každou peněžní jednotku výnosů z prodeje lze rozčlenit na část uhrazující variabilní 

náklady a část uhrazující fixní náklady a tvořící zisk. Jednotlivé výkony mají rozdílně 

vysoké variabilní náklady na jednotku a různé marže na jednotku, jsou tak variabilní 

náklady na jednu peněžní jednotku výnosů a příspěvek k tržbám vázány na konkrétní 

strukturu výkonů. 

 

(16) 

 

 

(17) 

 

 

(18) 

 

Celkové náklady (CN) lze vyjádřit jako: 

 

(19) 

 

Celkový zisk (CZ) lze vyjádřit následujícími způsoby: 

 

     (20) 

 

(21) 

 

(22) 

 

Výše uvedené způsoby vyjádření vývoje nákladů a zisku se používají hlavně v lineárním 

modelu nehomogenních výkonů. Lineární model v tomto případě vychází z výše 

variabilních nákladů na jednotku výnosů, ne výkonů jako u homogenního produktu. 
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Variabilní náklady na peněžní jednotku (vjp) 

Pro nehomogenní výrobu se průměrné variabilní náklady na jednu korunu výnosů 

z prodeje předem stanovené struktury výkonů rovnají poměru celkových variabilních 

nákladů na předem stanovenou strukturu výkonů a celkových výnosů z prodeje za prodej 

předem stanovené struktury výkonů.14 

 

(23) 

 

 

1.3.2 Využití lineárního modelu pro rozlišení fixních a variabilních 

nákladů 

Lineární model může společnost využít k ověření, jestli původní rozlišení fixních  

a variabilních nákladů odpovídá celkovému vývoji nákladů a výnosů. K rozlišení nákladů 

je možné využít informace o vývoji skutečných nákladů a vytvořených výkonech, které 

jsou zachycené v nákladovém účetnictví z minulých období. Vztah mezi vývojem nákladů 

a objemem výkonů  lze najít pomocí matematicko-statistických metod jako je metoda 

nejmenších čtverců nebo metoda dvou bodů. Předpokladem pro využití těchto metod je 

časová řada porovnatelných informací o nákladech a objemu výkonů očištěných o nahodilé 

a neopakující se vlivy. 

 

Metoda nejmenších čtverců 

Podnik pomocí ní může určit základní parametry lineární funkce: 

 

 (24) 

x..........objem výkonů (v naturálních či peněžních jednotkách) 

y..........celkové náklady 

a..........fixní náklady 

b..........variabilní náklady na naturální jednotku výkonu 

 

 

                                                 
14 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJAKOVÁ, L.; WAGNER, J., Nákladové a manažerské účetnictví, s. 158. 
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Tuto obecnou rovnici můžeme konkretizovat: 

 

(25) 

 

Metoda dvou bodů (období) 

Porovnává informace o celkových nákladech a objemu výkonů ve dvou obdobích  

a předpokládá: 

 

(26) 

 

(27) 

 

Rozdíl celkových nákladů je závislý na variabilních nákladech na jednotku a změně 

objemu výkonů. 

 

(28) 

 

Variabilní náklady na jednotku jsou zjištěny jako podíl změny ve výši celkových nákladů 

a změny objemu výkonů. Fixní náklady se pak zjistí dosazením variabilních nákladů  

na jednotku do kterékoliv z rovnic.15 

 

 (29) 

 

(30) 

 

(31) 

 

 

                                                 
15 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJAKOVÁ, L.; WAGNER, J., Nákladové a manažerské účetnictví, s. 162. 
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1.3.3 Využití členění nákladů na fixní a variabilní při řízení zisku 

Lineární model vývoje nákladů bývá využit hlavně ve fázi plánování zisku při zjišťování 

nejlepších variant činnosti. Základní rovnici vývoje zisku: 

 

(32) 

 

jde využít pro výpočet samotného zisku, ale i pro zjištění výše některé proměnné z rovnice. 

Hovoříme o stanovení bodu zvratu a požadované úrovně zisku, maximální výše fixních 

nákladů při daném objemu výkonů, minimální ceny nebo maximální výše variabilních 

nákladů na jednotku daného výkonu.  

 

Úhrada nákladů prostřednictvím dosažených výnosů z prodeje neboli způsob návratnosti je 

u variabilních a fixních nákladů odlišná. Pro variabilní náklady platí, že jsou vyvolané 

konkrétním výkonem, proto by měly být uhrazeny z ceny každého prodaného výkonu. 

Fixní náklady jsou naopak do procesu vloženy v určité výši na určité období a prodaný 

výkon na jejich úhradu jen přispívá. 

 

Bod zvratu 

Bod zvratu slouží ke zjištění minimálního rozsahu výkonu, který je potřebný k úhradě 

celkových nákladů a podnik při něm realizuje nulový zisk nebo při kterém je zajištěn 

požadovaný zisk. Rozdíl mezi cenou výkonu a variabilními náklady na tento výkon je 

marže výkonu, neboli příspěvek výkonu na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku.  

Po uhrazení fixních nákladů vytváří marže zisk. Součtem marží u všech prodaných výkonů 

vzniká celková marže za konkrétní období. Objem prodeje vyšší než bod zvratu přináší 

podniku zisk. Vzorec pro výpočet bodu zvratu jde odvodit z jeho základní definice (objem 

výkonů, při kterém se rovnají celkové náklady a celkové tržby). 

 

(33) 

 

(34) 
 

(35) 
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Požadovaný zisk (Zp) je potřeba uhradit z dosažené marže. Pro výpočet objemu výkonů 

má vzorec tuto podobu: 

 

(36) 

 

 

Obr. 8: Bod zvratu 

Zdroj: FIBÍROVÁ, J.,  Nákladové účetnictví (manažerské účetnictví I), s. 122 

 
 
Stanovení maximální výše fixních nákladů 

Pokud jsou fixní náklady aspoň zčásti ovlivnitelné, lze lineární model využít pro jejich 

stanovení, aby při předpokládaném objemu výkonů (QP) dosáhl podnik požadovaného 

zisku.16 

 

( ) péeneovlivnitjjéovlivnite ZFNvcQpFN −−−= lnln *               (37) 

 

Stanovení maximální výše variabilních nákladů na jednotku (v0) 

Tento ukazatel není až tak významný. Lze zjistit pomocí vztahů nákladů výnosů a zisku. 

 

p

p
j

Q

ZFN
cv

+−=0                              (38) 

Stanovení minimální prodejní ceny (c0) 

                                                 
16 FIBÍROVÁ, J.,  Nákladové účetnictví (manažerské účetnictví I), s. 123. 
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Cena by krátkodobě neměla klesnout pod úroveň variabilních nákladů. Je možné vypočítat, 

jakou minimální cenu má podnik požadovat za daný výkon, aby při plánovaném objemu 

výkonů dosáhl požadovaného zisku. 

 

(39) 

 

 

Využití členění nákladů na variabilní a fixní při řízení zisku u nehomogenních 

výkonů 

Vývoj zisku je v takovém případě závislý na prodejních cenách (cji) a variabilních 

nákladech (vji) na jednotku jednotlivých výkonů, na struktuře těchto výkonů a na fixních 

nákladech.  

 (40) 

 

∑ −∗= FNQmCZ iji                                                                       (41) 

 

Z tohoto vztahu plyne, že celkovou marži i celkový zisk ovlivňuje marže na jednotku 

výkonů (mji), nikoli příspěvek k tržbám. Výrobek s vyšší marží víc přispívá k celkové 

marži a k celkovému zisku a je pro podnik výhodnější. Příspěvek k tržbám je závislý  

i na prodejní ceně výkonu, neplatí tedy, že výkon s vyšším příspěvkem k tržbám přispívá 

více i k tvorbě zisku. 

 

Kvantifikace objemu výkonů pro dosažení bodu zvratu a požadovaného zisku při 

nehomogenních výkonech 

V případě nehomogenních výkonů závisí vývoj nákladů a zisku na předem stanoveném 

sortimentu výkonů. Kvantifikace bodu zvratu a požadovaného zisku vychází z následující 

rovnice: 

 

FNCVVCZ jp −−= *)1(               (42) 
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Z předešlé rovnice lze odvodit výnosy z prodeje potřebné k dosažení bodu zvratu: 

 

(43) 

 

Postup pro výpočet bodu zvratu jde použít při výpočtu nulového zisku, ale i na výpočet 

požadovaného (plánovaného zisku). Marže tak musí uhradit nejen fixní náklady, ale  

i zajistit požadovaný zisk. Výše výnosů z prodeje pro dosažení bodu zvratu  

či požadovaného zisku je závislá na příspěvku k tržbám jednotlivých výkonů.17 

 

(44) 

 

Pokud mají výkony stejně vysoké příspěvky k tržbám, změna struktury prodeje na výši 

výnosů pro dosažení bodu zvratu nemá vliv, vliv ale má na naturální objem výkonů 

potřebný k dosažení bodu zvratu. V opačném případě, kdy mají výkony stejnou marži  

na jednotku, se se změnou struktury změní výše výnosů z prodeje, která je potřeba 

k dosažení bodu zvratu. Naturální objem výkonů při dosažení bodu zvratu bude stejný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJAKOVÁ, L.; WAGNER, J., Nákladové a manažerské účetnictví, s. 176. 
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2 Základní nástroje řízení nákladů podniku 

Informace nákladového účetnictví lze sledovat ve dvou průřezech vnitropodnikové 

struktury, a to pro řízení po linii výkonů nebo řízení po linii odpovědnosti. 

 

Řízení po linii výkonů 

Cílem řízení po linii výkonů je zjistit, jaké jsou náklady prováděných výkonů, jak správně 

řídit jejich hospodárnost, jakým způsobem měřit přínos z prodeje konkrétních výkonů  

a tím zjistit, který druh výkonů vydělává a kolik, která činnost je pro podnik nejefektivnější 

a které zákaznické skupiny jsou zajímavé a perspektivní. Podle zjištěných odpovědí  

na předešlé otázky se podnik rozhoduje o svých preferencích, zda má rozšířit, či naopak 

zúžit sortiment prodávaných výkonů. Zjištěné informace mu pomáhají při cenových 

jednáních se zákazníky, při rozhodování o zavedení nových výkonů, ale i pro řízení vývoje 

nákladů, výnosů a zisku.. Důležitá je proto kalkulace nákladů (marže, ceny) výkonů, je 

základním nástrojem řízení z výkonového hlediska. 

 

Řízení po linii odpovědnosti 

Hlavním cílem manažerského účetnictví je tentokrát zjistit, jaké výsledky přinášejí 

jednotlivá vnitropodniková střediska. Sledují se jednotlivé náklady ve vztahu 

k odpovědnosti za jejich vznik, tedy ve kterém útvaru náklad vznikl, bez ohledu na to,  

ze kterého útvaru je výsledný produkt. Důležitou roli hraje motivování a odměňování 

pracovníků a přesné vymezení činnosti v jednotlivých střediscích, jejich pravomoci  

a odpovědnosti.18 

 

2.1 Kalkulace 

Kalkulace je základním nástrojem manažerského řízení po linii výkonů. V obecném slova 

smyslu se kalkulací rozumí přiřazení nákladů, zisku, marže, ceny nebo jiné hodnotové 

veličiny na naturálně vyjádřenou jednotku výkonu, kterou může být výrobek, práce, služba 

apod. Kalkulace se dá podrobněji členit až na dílčí části výrobku, činnosti, výrobní operace 

nebo naopak na větší celek. Zobrazuje vztahy mezi naturálně vyjádřeným výkonem a jeho 

                                                 
18 ČECHOVÁ, A., Manažerské účetnictví, s. 79. 
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finančním ohodnocením. Nejčastěji se kalkulace využívají pro stanovení nákladů  

na konkrétní jednotku výkonu. Samotný pojem kalkulace má tři základní významy: 

 

a) činnost směrovaná ke zjištění nákladů na výkon, který je přesně druhově, množstevně  

a jakostně vymezen; 

b) výsledek této činnosti; 

c) část informačního systému podniku, která tvoří součást manažerského účetnictví. 

 

Metoda kalkulace 

Je způsob stanovení předpokládané výše nebo následné zjištění skutečných nákladů  

na daný výkon podniku. Je závislá na vymezení předmětu kalkulace, způsobu přiřazování 

nákladů předmětu kalkulace a na struktuře nákladů, ve které se zjišťují nebo stanovují 

náklady na kalkulační jednici. 

 

Předmět kalkulace 

Předmětem by měly být všechny výkony, které podnik vytváří.  Pokud je to příliš náročné 

a složité, provádějí se kalkulace jen u nejdůležitějších druhů nebo jejich skupin. Předmět 

kalkulace je vymezen kalkulovaným množstvím a kalkulační jednicí, což je konkrétní 

výkon vymezený měrnou jednotkou a druhem, na který se zjišťují náklady. Kalkulované 

množství tvoří určitý počet kalkulačních jednic, pro které se stanovují celkové náklady. 

Stanovení tohoto množství je důležité pro zjištění průměrného podílu fixních nákladů  

na jednotku výkonu (kalkulační jednici), protože fixní náklady k jednotlivým výrobkům 

nelze přímo vztahovat. U výsledných kalkulací je postup snazší než u kalkulací plánových, 

množství skutečně vyrobených výrobků je už známé.19 

 

V každém podniku je struktura nákladových položek vyjadřována individuálně  

v tzv. kalkulačním vzorci, který ovšem nemá jednoznačně danou formu.  

 

 

 

 
                                                 
19 ČECHOVÁ, A., Manažerské účetnictví, s. 80. 
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Přiřazování nákladů předmětu kalkulace 

Způsob přiřazování nákladů předmětu kalkulace byl tradičně spjat hlavně s členěním 

nákladů na přímé a nepřímé. V současných podmínkách, kvůli nutnosti rychlé reakce  

na měnící se podmínky tržního prostředí, se využívá členění: 

 

• podle způsobu stanovení nákladového úkolu (jednicové a režijní náklady); 

• podle závislosti na objemu výkonů (variabilní a fixní náklady); 

• podle toho, jestli bude výše nákladů ovlivněna konkrétním rozhodnutím o předmětu 

kalkulace (relevantní a irelevantní náklady).  

 

Přímými náklady jsou vždy náklady jednicové zjištěné z účetnictví, ze samostatných účtů 

vydělené skutečným počtem výkonů (dělení kalkulovaným množstvím). Je možné je 

přiřadit kalkulační jednici již v okamžiku jejich vynaložení. Dále se mezi přímé náklady  

za určitých podmínek řadí režijní náklady (tzv. ostatní přímé náklady) sloužící na zajištění 

výkonu jako jsou např. odpisy jednoúčelových zařízení. U přímých nákladů se nemusí 

vždy jednat o proporcionální charakter, který je typický pro jednicové náklady. Skupina 

tzv. ostatních přímých nákladů obvykle zahrnuje značnou část nákladů fixních, které mají 

jiný vztah k objemu výkonů. Je proto účelné v kalkulacích sledovat přímé jednicové  

a přímé režijní náklady odděleně.  

 

Nepřímé náklady jsou vynaloženy na širší sortiment výrobků, jsou společné pro větší 

skupinu. Typickými nepřímými náklady jsou např. odpisy  společného technologického 

vybavení nebo mzdy administrativních pracovníků. Pro přiřazení těchto nákladů  

na kalkulační jednici je možné využít složitější a méně přesné kalkulační techniky: 

 

a) kalkulace dělením 

a. prostá; 

b. poměrovými čísly; 

b) kalkulace přirážková 

a. sumační; 

b. diferencovaná. 
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U první skupiny kalkulací dělením se náklady přiřazují výkonům ve vztahu k počtu různě 

vyjádřených kalkulačních jednic. Naopak přirážkové metody využívají naturálně nebo 

peněžně vyjádřené rozvrhové základny. Pro obě skupiny by měl být základním principem 

přiřazování nepřímých nákladů princip příčinné souvislosti mezi náklady a výkony. 

 

• Kalkulace prostým dělením 

Používá se při výrobě jednoho druhu nebo v případě několika stejně náročných druhů. 

 

• Přiřazování nákladů dělením s poměrovými čísly 

Společné náklady jsou přiřazovány jednotlivým výkonům na základě jejich vztahu 

k přepočtené jednici, která vyjadřuje rozdílnou nákladovou náročnost konkrétních výkonů. 

Přirážková metoda využívá pro přiřazování společných nepřímých nákladů výkonům 

hodnotově nebo naturálně vyjádřené rozvrhové základny, klíče. 

 

• Přirážková  sumační metoda  

Využívá jedinou rozvrhovou základnu (hodina práce, spotřeba materiálu, spotřeba 

strojového času) na jednotlivé druhy výkonů a předpokládá, že všechny nepřímé náklady 

se vyvíjejí úměrně k ní.  U složitějších činností je tato metoda nevhodná. 

 

• Diferencovaná přirážková kalkulace 

Používají se různé rozvrhové základny. U peněžních základen je přirážka nepřímých 

nákladů vypočtena v procentech ve vztahu ke zvolené peněžní základně (např. přímý 

materiál, přímé mzdy) 

 

 (46) 

 

PP ......................procento přirážky režijních nákladů 

NRN...................nepřímé režijní náklady 

 
Výhodou peněžních základen je jejich snadné a přesné zjišťování, nevýhodou je slabý 

příčinný stav, podléhají častým změnám. 

 

( ) 100
.

∗=
Kčzákladnarozvrh

NRN
PP
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U naturálních základen se vypočítá sazba nepřímých nákladů v peněžních jednotkách (Kč) 

na jednu naturální jednotku základny (např. hodinu práce nebo kilogram materiálu) 

způsobem: 

 

 (47) 

 

 

Výhodou naturálních základen je vyloučení působení cenových vlivů, ale jejich zjišťování 

je složitější. Jejich výběr závisí buď na zkušenostech nebo na konkrétních technicko-

ekonomických rozborech.20 

 

 

2.2 Kalkula ční systém 

Kalkulační systém představuje všechny kalkulace sestavované v podniku a vztahy mezi 

nimi. Jednotlivé kalkulace se liší tím, jestli zobrazují vztah plných nebo dílčích nákladů  

na kalkulační jednici, nebo metodami přiřazení nákladů na kalkulační jednici, nebo podle 

doby sestavení a vztahem k časovému horizontu jejich využití. Slouží jako podklad 

strategického rozhodování, střednědobého (taktického) řízení, preventivního, běžného 

(operativního) řízení nebo následného ověření průběhu provádění podnikových výkonů. 

 

Kalkulace nákladů jsou základním nástrojem řízení, jejich využití je mnohostranné: 

• při sestavování plánů a rozpočtů; 

• podklad pro rozhodování o optimální struktuře výkonů a způsobu jejich provádění; 

• při tvorbě vnitropodnikových cen, kdy z kalkulace nákladů vycházejí ceny 

vnitropodnikových výkonů a podle nich se pak určí interní náklady a výnosy 

středisek; 

• jako nástroj řízení hospodárnosti, hlavně při řízení jednicových, případně dalších 

variabilních nákladů výkonů; 

• tvorba návrhu cen odběratelům. 

 

                                                 
20 KRÁL, B., Manažerské účetnictví, s. 125. 
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Typy kalkulací 

1) Kalkulace úplných nebo dílčích nákladů; 

a. kalkulace plných nákladů; 

b. kalkulace variabilních nákladů. 

2) Dle metody sestavení nákladů; 

a. fázová metoda; 

b. stupňová metoda; 

c. zakázková metoda. 

3) Dle časového hlediska. 

 

 

 

Obr. 9: Kalkulační systém z časového hlediska 

Zdroj: FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJAKOVÁ, L.; WAGNER, J., Nákladové a manažerské účetnictví,  

s. 224. 

 

• Propočtová kalkulace 

Sestavuje se zpravidla v etapě výzkumu a vývoje nového výkonu ještě před zahájením 

výroby a prodeje. Ještě nejsou k dispozici jeho spotřební nebo výkonové normy, vychází se 

tedy z předpokládaných vlastností a parametrů, např. podle podobných výrobků. Je 

nepřesná, nemůže být použita ke stanovení nákladového úkolu. Tradičním cílem této 

kalkulace je vyjádřit nákladovou náročnost výkonu a poskytnout podklady pro zpracování 

cenové nabídky. Kalkulační vzorec se sestavuje na úrovni plných nákladů, včetně prodejní 

a správní režie. 

 

kalkulace nákladů 

předběžná výsledná 

propočtová normová 

plánová operativní 
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• Normová kalkulace 

Na rozdíl od propočtové kalkulace se sestavuje v době, kdy jsou už známé spotřební  

a výkonové normy vycházející z existujícího stavu konstrukčního řešení výkonu, dané 

technologie a zvolené organizace výroby. Je přesná, vyjadřuje nákladový úkol. Normové 

kalkulace se rozlišují na plánové a operativní. 

 

• Plánová kalkulace 

Sestavuje se na určité rozpočtové období a vyjadřuje velikost nákladů, které by měly být  

v daném období dosaženy. Má velký význam u výkonů, které se provádějí opakovaně  

v průběhu delšího období. Součástí je stanovení výchozích spotřebních a výkonových 

norem. Lze ji vyjádřit ve dvou formách. Plánová kalkulace dílčího období vyjadřuje 

úroveň nákladů v jednotlivých časových intervalech, které následují po realizaci 

předpokládaných změn. Plánová kalkulace celého rozpočtového období se stanoví jako 

vážený aritmetický průměr jednotlivých úrovní předem stanovených nákladů, které reagují 

na plánované změny ve výrobních podmínkách. Vahami je předpokládaný objem výkonů. 

 

• Operativní kalkulace 

Vyjadřuje úroveň nákladů, které by mělo být při daných technologických a konstrukčních 

podmínkách dosaženo. Lze ji opět vyjádřit ve dvou formách. Operativní kalkulace dílčího 

období odráží skutečný průběh změn podmínek činnosti. Operativní kalkulace celého 

sledovaného období  se stanoví jako vážený aritmetický průměr dílčích operativních 

kalkulací, kdy vahami je plánovaný objem výkonů. Využívá se při zadávání nákladových 

úkolů výrobním útvarům a při kontrole jejich plnění.  

 

• Výsledná kalkulace 

Vyjadřuje úroveň nákladů výkonu, které byly skutečně či v průměru vynaloženy  

na jednotku výkonu vyrobenou v určitém období nebo dávce. Při porovnání s operativní 

kalkulací slouží jako podklad pro kontrolu hospodárnosti výroby. Podle potřeby se 

sestavuje v různém obsahu i struktuře položek, od jednicových nákladů po plné náklady. 
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2.2.1 Kalkulace plných nákladů (absorpční kalkulace) 

Jedná se o kalkulaci zahrnující všechny náklady, které byly vynaložené na vytvoření 

daného výkonu, včetně fixních nákladů. Tato kalkulace rozděluje celkové náklady  

na přímé a nepřímé. 

 

Absorpční kalkulace je vhodné využít při:  

• dlouhodobých analýzách nákladové náročnosti finálních výkonů; 

• při stanovení cen individuálně prováděných zakázek; 

• pro vyjádření vázanosti nákladů ve vytvářených (prodávaných) vnitropodnikových 

zásobách; 

• k vyjádření dlouhodobého přínosu prodávaných výkonů k celkovému zisku; 

• pro věrné zobrazení změny stavu vnitropodnikových zásob; 

• pro rozsáhlou skupinu tzv. reprodukčních úloh.21 

 

Kalkulace plných nákladů používá pro přiřazení nákladů typový kalkulační vzorec: 

1. přímý materiál 

2. přímé mzdy 

3. ostatní přímé náklady 

4. výrobní neboli provozní režie 

vlastní náklady výroby (provozu) 

5. správní režie 

6. zásobovací režie 

vlastní náklady výkonu 

7. odbytové náklady 

úplné vlastní náklady výkonu 

8. zisk případně ztráta 

9. cena výkonu 

 

Nevýhodou absorpčních kalkulací je jejich aplikování jako nástroje ocenění vytvářených 

výkonů v účetnictví, konkrétně u přímých a nepřímých režijních nákladů přiřazených  

na kalkulační jednici podle předpokládaného objemu a struktury kalkulovaného množství. 
                                                 
21 KRÁL, B., Manažerské účetnictví, s. 148. 



 53

Pokud je předpokládaný objem jiný než skutečný, liší se v účetnictví skutečné a „uznané“ 

náklady. Jde o nástroj statického zobrazení kalkulovaných hodnotových veličin výkonu. 

Základní vlastností kalkulace plných nákladů je vztah k jedné variantě činnosti dané 

konkrétním množstvím a strukturou výkonů, proto není vhodná pro rozhodování  

o struktuře a variantách výkonů, o jejich prodejní ceně ani pro posouzení přínosu 

konkrétního výkonu k tvorbě zisku. Plné náklady zahrnují všechny náklady výkonu,  

u některých položek jsou přiřazeny i relativně nesourodé náklady. Absorpční kalkulace 

nejsou vhodným nástrojem rozhodování a řízení.  

 

Omezení kalkulace plných nákladů 

Tato kalkulace má statické vypovídací schopnosti. Společné fixní náklady byly vyvolány 

rozhodnutím, které nemají příčinnou souvislost s výkony vytvořenými v daném období. 

Skutečné náklady je možné zjistit až po určité době. Nedostatkem typového kalkulačního 

vzorce je, že jsou k sobě přiřazovány různorodé položky nákladů. S růstem objemu výroby 

průměrné fixní náklady klesají, což tento vzorec nezohledňuje. Rozvržení režijních 

nákladů na kalkulační jednici není přesné.22 

 

2.2.2 Kalkulace oddělující variabilní a fixní náklady 

Kalkulace variabilních nákladů bere v úvahu nedostatky kalkulace plných nákladů  

a reaguje na ně. Odděluje variabilní náklady od fixních nákladů, které příčinně nesouvisejí  

s kalkulační jednicí, ale s časovým obdobím. V této kalkulaci se třídění nákladů na fixní  

a variabilní stává nejdůležitějším hlediskem, podle něj jsou seřazeny nákladové položky  

v kalkulačním vzorci. Bohumil Král ve své knize uvádí: „Nejdůležitějším myšlenkovým 

přínosem odděleného řízení, sledování a hodnocení variabilních a fixních nákladů je tedy 

vyjádřit úroveň nákladů vyvolaných jednotkou výkonu odděleně od nákladů, vyvolaných 

jinými rozhodnutími, o rozsahu kapacity, nikoliv požadavek, aby fixní náklady nebyly 

přiřazovány kalkulační jednici vůbec.“23  

 

Předpokládá se, že variabilní náklady zahrnující zpravidla jednicové náklady a variabilní 

složku režie jsou příčinně vyvolané jednicí konkrétního výkonu a mění se se změnou 
                                                 
22 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJAKOVÁ, L.; WAGNER, J., Nákladové a manažerské účetnictví, s. 199. 
23 KRÁL, B., Manažerské účetnictví, s. 152. 
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objemu výroby. Sledují se jako náklady produktu. Tato kalkulační metoda chápe fixní 

náklady jako nedělitelné bloky, které je potřeba vynaložit k zajištění výroby a prodeje 

výkonu v daném časovém období, na objemu prodeje nezáleží. Sledují se jako náklady 

období. 

 

Kalkulace variabilních nákladů – vzorec 

Podrobněji si všímá struktury vykazovaných nákladů. Účelně vykazuje odděleně náklady 

ovlivněné změnami v objemu výkonu  (variabilní) a náklady fixní. 

 

Cena po úpravách 

- Variabilní náklady výrobku 

� přímé (jednicové) náklady 

� variabilní režie 

Marže (krycí příspěvek) 

- Fixní náklady v průměru připadající na výrobek 

Zisk v průměru připadající na výrobek 

 

Oddělené kalkulování fixních a variabilních nákladů rozvíjí rovněž dynamická kalkulace  

a kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů. 

 

• Dynamická kalkulace 

Využívá tradičního kalkulačního vzorce a vychází ze členění nákladů podle závislosti na 

objemu výkonů. Funguje na informačním základě typového kalkulačního vzorce, jen je 

jeho vypovídací schopnost rozšířena o odpověď na otázku, jak budou náklady 

v jednotlivých fázích ovlivněny změnami v objemu prováděných výkonů. Hlavní využití je 

pro ocenění vnitropodnikových výkonů předávaných na různé úrovně podnikové struktury.  

 

Její možná podoba je: 

1. Přímé (jednicové) náklady 

2. Ostatní přímé náklady  

- variabilní 

- fixní 



 55

Přímé náklady celkem 

3. Výrobní režie 

- variabilní 

- fixní 

Náklady výroby 

4. Správní režie 

- variabilní 

- fixní 

Náklady výkonu 

5. Odbytová režie  

- variabilní 

- fixní 

Plné náklady výkonu 

 

 

Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů 

Fixní náklady neposuzuje jako nedělitelný celek. Je modifikací kalkulace variabilních 

nákladů. 

Cena po úpravách 

- variabilní náklady výrobku 

Marže I 

- fixní náklady výrobku 

Marže II 

- fixní náklady skupin výrobků 

Marže III 

- fixní náklady podniku 

Zisk (ztráta) v průměru připadající na výrobek 

 

Vyhodnocení kalkulace variabilních nákladů 

Tradiční pojetí podnikového zisku, resp. ztráty podle kalkulace plných nákladů, spojuje 

jeho vznik pouze s fází prodeje a vyjadřuje ho jako lineární funkci objemu prodaných 

výkonů. Fixní náklady související se zajištěním výroby výkonů jsou chápány jako budoucí 
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prospěch, zvyšující ocenění výkonů jako podnikových aktiv. Reálnost tohoto prospěchu se 

projeví až při prodeji daného výkonu, když se porovná s prodejní cenou. Na druhé straně 

pojetí vycházející z kalkulace variabilních nákladů, spojuje měření zisku nebo ztráty  

s hodnoceným časovým obdobím. Lze říci, že fixní náklady souvisejí více s vytvořením 

podmínek pro průběh celého podnikatelského procesu než s konkrétními výkony. Je nutné 

fixní náklady reprodukovat v období jejich vzniku, bez ohledu na to, jestli byly výkony 

vytvořené v tomto období prodány. Pokud se liší vyrobené a prodané množství, 

v tradičním pojetí bude výše zisku jiná než při kalkulaci variabilních nákladů. Řízením 

variabilních nákladů se stanovuje nákladový úkol a je zde snaha minimalizovat odchylky 

od tohoto úkolu. Řízením fixních nákladů je snaha o optimální využití daných kapacit.24 

 

Omezení kalkulace variabilních nákladů 

Základním omezením této kalkulace je nutnost vymezení fixních a variabilních nákladů. 

V zásadě neměnný charakter fixních nákladů se prosazuje spíše v kratších časových 

intervalech. V delším období je možné, že se z fixních stanou náklady variabilní. Manažeři 

se orientují na krátkodobá rozhodnutí, která mohou být v rozporu se strategickými zájmy 

podniku. Nezahrnutím fixních nákladů do ocenění výkonů je kalkulace variabilních 

nákladů úplně vypouští a jejich odečtením v absolutní výši od celkových výnosů z prodeje 

jsou neadekvátně syntetizovány bez ohledu na jejich různý příčinný vztah k výkonům. 

Tato omezení však řeší kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů, která 

odděluje fixní náklady výkonu, několika druhů výkonů a celého výrobního sortimentu. 

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                 

 
 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                  

                                                 
24 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJAKOVÁ, L.; WAGNER, J., Nákladové a manažerské účetnictví, s. 210. 
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3 Obecná charakteristika společnosti 

ŠKO-ENERGO kompletně zajišťuje zásobování ŠKODA AUTO elektrickou energií, 

teplem, průmyslovou, pitnou a chladicí vodou, stlačeným vzduchem a zemním plynem. 

Dále pak provádí čištění a odvádění odpadních a povrchových vod z celého areálu 

ŠKODA AUTO a zásobuje město Mladá Boleslav teplem. 

 

3.1 Základní údaje o společnosti 

ŠKO-ENERGO, je provozní společnost. Vznikla společně s finanční společností  

ŠKO-ENERGO FIN, s. r. o., která vlastní zařízení, především teplárnu a společnosti  

ŠKO-ENERGO ho pronajímá. Podnětem k založení ŠKO-ENERGO bylo rozhodnutí 

společnosti ŠKODA AUTO o vyčlenění svého energetického hospodářství.  

ŠKO-ENERGO, s. r. o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. června 1995 . Sídlem 

společnosti  je Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60. Předmětem 

podnikání je výroba a rozvod tepelné energie, elektřiny a stlačeného vzduchu, výroba pitné 

a užitkové vody, rozvod plynu, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a provozování 

vodovodů a kanalizací. 

 

Společnost zaměstnává 240 zaměstnanců trvale a snaží se pro ně zajišťovat co nejlepší 

pracovní podmínky. To působí na téměř nulovou fluktuaci, minimální počet pracovních 

úrazů a minimální nemocnost. 

 

Objem elektřiny dodaný pro ŠKODA AUTO a. s. a do veřejné sítě v roce 2009 byl  

531 MWh, v roce 2008 činil 534 MWh. Společnost tak prokázala svoji stabilitu, navzdory 

celosvětové finanční krizi a recesi v automobilovém průmyslu. Základem této stability je 

bezchybný provoz všech zařízení, dlouhodobé smlouvy na nákup surovin a loajální 

pracovní tým. Ani odběry tepla se výrazně nezměnily, zákazníkům ve městě a společnosti 

ŠKODA AUTO bylo v roce 2009 dodáno celkem 446 tis. MWh tepla, v roce 2008  

457 tis MWh. V roce 2009 dosáhla společnost rekordního obratu  2 089 mil. Kč  

a plánovaného zisku 2 mil. Kč. Kvůli požadavkům svého hlavního zákazníka  

ŠKODA AUTO snižovala společnost své náklady. Hlavní úsporná opatření spočívala  
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ve zvýšení poměru spalování levnějšího hnědého uhlí a biomasy. Část černého uhlí byla 

nakoupena kvůli výhodným cenám na Ukrajině. 

 

3.1.1 Strategie společnosti 

Poslání společnosti 

ŠKO-ENERGO zajišťuje komplexní péči o svého největšího zákazníka ŠKODA AUTO 

uspokojením jeho energetických potřeb. Současně pečuje o tepelnou pohodu obyvatel, 

podniků a institucí ve městě Mladá Boleslav a zajišťuje tak dobré podmínky pro jejich 

práci a soukromí. 

 

Vize budoucnosti 

ŠKO-ENERGO je multiutilitní, konkurenceschopná společnost, která včasně reaguje  

na potřeby trhu, vhodným způsobem investuje, vykazuje přiměřený zisk a minimalizuje 

škodlivé dopady na životní prostředí. Pečuje o své zaměstnance a je dobrým partnerem 

města Mladá Boleslav. 

 

Cíle pro majitele a bankovní instituce 

Zajistit požadovaný zisk a návratnost investic a splacení úvěrů. 

 

Cíle pro zákazníky 

Poskytnout ŠKODA AUTO cenově výhodné dodávky energií a služeb. Poskytnout všem 

zákazníkům bezpečné a spolehlivé dodávky energií. Získávat nové zákazníky v Mladé 

Boleslavi a zvyšovat prodej tepla. Nabízet obyvatelům a podnikům města Mladá Boleslav 

dodávky tepla pod úrovní cen tepla z plynu. Umožnit připojení na dálkové teplo v nových 

oblastech Mladé Boleslavi. Zvyšovat u zákazníků pozitivní mínění o společnosti. 

 

Cíle pro zaměstnance a okolní komunitu 

Kvalifikovaní, motivovaní a spokojení zaměstnanci. Společnost jako dobrý a vyhledávaný 

zaměstnavatel. Dobré vztahy s okolními komunitami. 
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Environmentální cíle 

Provádět ochranu životního prostředí na základě vlastního pocitu odpovědnosti a vlastní 

iniciativy. Minimalizovat zatěžování životního prostředí používáním nových postupů  

a ekologickým počínáním. Při stavbě a provozování všech zařízení používat moderní 

techniky a standardy, pokud je to technicky proveditelné a ekonomicky přijatelné. 

Udržovat vysoký standard v minimalizaci emisí vypouštěných do ovzduší. Vést otevřený 

dialog se zájmovými skupinami a poskytovat jim informace sloužící k pochopení přijatých 

cílů a výsledků environmentálních programů. 

 

Cíle interních procesů 

• Řízení společnosti 

Koordinovat firemní procesy, optimalizovat využívání zdrojů a kontrolních mechanismů. 

Využívat procesní řízení a trvale procesy zlepšovat. Postupovat v souladu s politikou 

majitelů. 

• Finanční řízení 

Zajistit návratnost investic a dodržení stanovených finančních cílů efektivním řízením 

nákladů. Řídit efektivní využívání zařízení na výrobu elektřiny a tepla a koordinovat 

výrobu s nákupem. Řídit cenovou politiku společnosti v souladu s pokyny regulátora. 

Využívat efektivně finanční instrumenty k snižování kursových rizik a k prodeji povolenek 

CO2. 

• Řízení lidských zdrojů 

Zajistit, aby na každé pracovní pozici byli kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci. 

Zvyšování kvalifikace a rozvoj zaměstnanců podle potřeb společnosti. Zapojovat 

zaměstnance do řízení, zvyšovat jejich informovanost.  

• Strategický nákup 

Zabezpečit jistotu dodávek a cen hnědého uhlí a biomasy dlouhodobými smlouvami  

a minimalizovat náklady na nakupované černé uhlí. Zajišťovat ceny nakupované elektřiny 

a plynu. 

• Péče o majetek 

Pečovat o svěřená zařízení a udržovat je v provozuschopném stavu tak, aby zajišťovaly 

nepřetržitý a bezpečný provoz. Investovat do oblastí, které zajišťují snižování nákladů, 

jistotu provozu a navyšování prodeje tepla. 
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• Výroba, služby a distribuce 

Optimálně využívat kapacitu zařízení a snižovat počet neplánovaných přerušení dodavek 

energií. Snižovat podíl drahých paliv a zvyšovat podíl biomasy v palivovém mixu. 

Zabezpečovat ekologický provoz. 

• Prodej a marketing 

Aktivně vyhledávat nová připojení ve městě Mladá Boleslav a zvyšovat prodej tepla. 

Podporovat vybrané aktivity a činnosti ve městě Mladá Boleslav. Výhodně prodávat 

elektřinu, kterou nespotřebuje ŠKODA AUTO pro svoji výrobu. 

• Informatika 

Využívat moderní informační technologie a systémy. Naplňovat koncepci založenou  

na systémech SAP a Energis. 

 

3.1.2 Produkty 

 
Obr. 10: Hlavní procesy 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti  2009, s. 10. 

 
• Teplo 

Jádrem společnosti je teplárna. Řadí se k ekologicky nejšetrnějším teplárnám v Evropě, 

neboť byla postavena již s přihlédnutím k přísným ekologickým předpisům Evropské unie.  
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Hlavními výrobními jednotkami jsou dva fluidní kotle spalující černé a hnědé uhlí. 

Rezervou při případném výpadku je parní kotel se základním palivem zemní plyn. 

Zásobování teplárny chladicí vodou je zajištěno z chladicího systému s chladicí věží  

a ventilátorovým chlazením. Dalším zařízením jsou tři horkovodní kotle sloužící jako 

záloha a k pokrytí špiček. Pro vytápění vedlejšího závodu firmy ŠKODA AUTO v Česaně 

(část Mladé Boleslavi) a v závodu Vrchlabí slouží plynové kotelny. 

 

• Elektrická energie 

Připojení elektrických sítí teplárny je provedeno přes dva blokové transformátory  

a všeobecný transformátor na existující venkovní rozvodnu 110 kV a rozvodnu 22 kV E25, 

propojující výrobní provozy Škoda Auto s touto rozvodnou. K propojení firmy  

ŠKO-ENERGO s veřejnou sítí slouží rozvodna 110 kV. Pro vysokou důležitost zásobování 

firmy Škoda Auto byly vybudovány 4 nezávislé přívody ze soustavy ČEZ, a. s. 

 

• Stlačený vzduch 

Pro výrobu stlačeného vzduchu slouží dvě kompresorové stanice. Stlačený vzduch je 

využíván ve ŠKODA AUTO pro technologické účely, obzvláště v provozech svařovna, 

montáž a lakovna. K dosažení požadované kvality stlačeného vzduchu bylo nutné 

nainstalovat sušící zařízení. Pro speciální pracoviště svařovny, zejména pro roboty, slouží 

šroubové kompresory. 

 

• Průmyslová a chladicí voda 

V roce 1999 bylo zprovozněno nové zařízení chemické úpravy vody, které slouží  

na výrobu přídavné napájecí vody pro fluidní kotle – demineralizační stanice. Konečným 

produktem je demineralizovaná (DEMI) voda shromažďovaná v zásobních nádržích  

a pomocí čerpadel dopravovaná do teplárny a lakovny. Zdroj provozní vody Bradlec 

využívá vodu z řeky Jizery, tu upravuje pro potřebu ŠKODA AUTO a teplány ŠKO-

ENERGO neutrálním čeřením a poté filtrací. Celkový objem této vody je 2 mil. m3 za rok, 

je dopravována do 6 km vzdáleného závodu gravitačním potrubím.Pomocí čerpacích stanic 

se přečerpává dešťová voda z větší části závodu do čističky, do lagun a přímo  

do zalužanské vodoteče. Pro potřebu výrobních provozů ŠKODA AUTO, hlavně  
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pro svařovny a lakovny slouží několik stanic chladicí vody. Chladicí voda se využívá např. 

na chlazení robotů. 

 

• Zemní plyn 

Zemní plyn je do regulační stanice přiváděn z venkovního vysokotlakého rozvodu.  

Ve stanici se redukuje tlak plynu na stanovené potřebné provozní hodnoty a je pak dále 

rozváděn k vlastním spotřebičům. Do teplárny je dodáván nadzemním plynovodem, tam se 

používá pro zapalování kotlů, stabilizaci výkonu kotlů a jako záložní, popř. běžné palivo 

pro spalování v parních a horkovodních kotlích. 

 

Vlivem slabší poptávky na trhu v prvním čtvrtletí roku 2009 byla ŠKODA AUTO nucena 

omezit výrobu. Kleslo tak množství vyráběných a nakupovaných energií. Od druhého 

čtvrtletí roku se situace stabilizovala, příčinou bylo zavedení šrotovného v sousedních 

zemích a oživení poptávky na čínském trhu. Výsledkem byl jen velmi nízký meziroční 

pokles ve spotřebě hlavních energií (viz tab. 1). 

 

Tab. 1: Zpráva o činnosti společnosti v roce 2009 

Objemy dodávek  2009 2008 

El. energie (tis. MVh) 531 534 

       - z toho ŠKODA AUTO 479 493 

       - z toho dodávky do sítě 52 41 

Teplo (tis. MVh) 446 457 

       - z toho ŠKODA AUTO 274 279 

       - z toho CENTROTHERM 164 170 

       - z toho ostatní 8 8 

Stlačený vzduch (tis. m3) 315 239 312 928 

Zemní plyn (GWh) 151 160 

DEMI voda (tis. m3) 159 146 

Pitná voda (tis. m3) 407 494 

Průmyslová voda (tis. m3) 468 565 

Odpadní voda (tis. m3) 1 066 1 158 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti 2009, s. 22. 
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3.1.3 Nákladová struktura 

Firma ŠKO-ENERGO má sestavený vlastní seznam nákladových druhů: 

• paliva; 

• nákup el. energie; 

• likvidace variabilní (teplárna); 

• ostatní energie - stočné 

• opravy a údržba; 

• režijní materiál a DHIM; 

• nájemné a odpisy majetku Š–E; 

• personální náklady; 

• vedlejší personální náklady; 

• ostatní služby (porad., komunikace, dopr.); 

• poplatky a daně (vč. emisí); 

• ostatní náklady (vč. účetních a mimořád. nákl. a výnosů); 

• likvidace fixní (úklidy, kaly); 

• pojištění. 

 

Podrobnější členění na jednotlivé nákladové účty viz příloha A. 

 

3.1.4 Struktura st ředisek 

Organizační struktura středisek firmy je poměrně složitá. Má svoji technickou část  

a ekonomickou část, jednotlivé části jsou označeny čísly a dále se dělí. Podrobnější členění 

viz příloha B. 

• 2000 Technická oblast 

o 2100 Teplárna 

� 2110 Provoz 

• 2111Kotle parní 

• 2112 Kotle horkovodní 

• 2113 Zauhlování + alternativní paliva 

• 2114 Parní potrubí a Armatury v rámci KVET 
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• 2115 Kotelní napájecí voda (DEMI) 

• 2116 Hork. potrubí + parní jen pro teplo 

• 2117 Likvidace zbytk. látek 

• 2118 Olejové hospodářství 

• 2119 Rozvodna teplárny 

� 2120 El. proud výroba 

• 2121 Turbogenerátor 1 

• 2122 Turbogenerátor 2 

• 2123 Trafo strojní 

• 2124 Chladicí voda 

� 2140 Údržba teplárny 

� 2150 Česana výtopna 

o 3300 Ostatní energie a infrastruktura 

� 3310 Provoz 

• 3311 Dispečink 

• 3312 Česana technologické centrum 

• 3313 Kosmonosy výtopna 

• 3314 Vrchlabí výtopna 

• 3315 El. proud – nákup 

• 3316 Stlačený vzduch 

• 3317 Úprava odpadních vod 

• 3318 Průmyslová voda 

• 3319 Chladicí voda 

• 3320 DEMI voda 

� 3330 Dodávky třetím – služby 

• 3331 Zemní plyn 

• 3332 Pitná voda 

• 3333 Technické plyny 

• 3334 Potrubní systémy v majetku ŠKODA 

• 3335 Horkovody v majetku ŠKO-EN 

• 3336 Horkovod pro CENTROTHERM 
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• 3337 El. sítě ŠKO-ENERGO 

• 3338 El. sítě – rozvody závod 

� 3340 Údržba 

� 3350 Ekologie 

� 3360 Technika 

• 4000 Ekonomická oblast 

 

3.1.5 Ekonomické výsledky roku 2009 

Pro společnost je důležitý co nejnižší růst nákladů a stabilní zisk. Fixní náklady jsou 

dlouhodobě bez nárůstu s výjimkou personálních nákladů. Zde byl respektován výsledek 

kolektivního vyjednávání a nárůst mezd. Náklady na energie a suroviny rostou v souladu 

s vývojem na trhu. Ekonomické výsledky této společnosti jsou závislé hlavně  

na kogenerační (současné) výrobě elektřiny a tepla. Na výsledcích se tedy projevuje 

výrazně odběr tepla, který závisí na počasí. 

 

Meziroční nárůst výnosů i nákladů byl proporcionální, zisk společnosti ve výši 2,2 mil. Kč 

se tak meziročně nezměnil. Výnosy roku 2009 činí 2 132,9 mil. Kč, což je o 55,7 mil. Kč 

víc než v roce 2008 (navýšení o 2,7 %). Nižší prodej tepla snižuje efektivitu kogenerační 

výroby. Nárůst nákladů znamenal zvýšení cen prodávaných energií, aby si společnost 

zachovala stejný zisk jako v předešlém roce. 

 

Příčinou nárůstu nákladů je hlavně růst ceny nakupovaných komodit, zvláště pak elektrické 

energie. Cena nakupované elektřiny stoupla meziročně o 10,7 %, cena vody o 6,4 %. Ceny 

nakupovaných energií vzrostly o 5,6 %.  Náklady se ve srovnání s rokem 2008 zvýšily  

o 2,6 %.  

 

Náklady na vlastní výrobu energií však i přes zdražení některých vstupních surovin jako 

jsou uhlí a biomasa lehce poklesly. Díky dlouhodobé smlouvě vzrostla cena hnědého uhlí 

pouze o 3,5 %, cena černého uhlí o 13,2 %. U cen zemního plynu pro teplárnu nastal již 

vlivem krize pokles o 12,9 %. Nejvyšší zásluhu na poklesu nákladů na suroviny a energie 

má jejich nižší spotřeba v důsledku nižší poptávky po energiích ve ŠKODA AUTO. 
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Vyšší ceny energetických vstupů řeší společnost optimalizací palivového mixu, zejména 

zvýšením podílu spalování hnědého uhlí a biomasy. To působí velmi pozitivně a meziroční 

nákladové úspory tak činí cca 20 mil. Kč. Na anuitní nájemné, které tvoří 29,1 % 

veškerých výdajů, nemá společnost vliv. Ostatní provozní náklady vzrostly hlavně vlivem 

většího množství oprav a vyšších mezd. Finanční výnosy stouply hlavně v důsledku 

kladných kursových rozdílů při nákupu ukrajinského černého uhlí. Celkový finanční 

výsledek je meziročně vyšší o 1,6 mil. Kč. 

 

Obr. 11: Struktura provozních nákladů a výnosů v roce 2009 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti 2009, s. 24. 

 
Tab. 2: Ekonomické výsledky roku 2009 

Položka 2009 
(v tis. Kč) 

2008 
(v tis. Kč) 

Rozdíl 
(v tis. Kč) 

% 

VÝNOSY     
Provozní výnosy 2 127 588 2 075 394 52 194 2,5 
Finanční výnosy 5 314 1 782 3 532 198,2 
Celkem 2 132 902 2 077 176 55 726 2,7 
NÁKLADY     
Provozní náklady 2 115 473 2 063 708 51 765 2,5 
 - z toho výrobní mat. a energie 681 969 696 292 -14 323 -2,1 
- z toho nakupovaná energie 365 907 346 432 19 475 5,6 
- z toho nájemné 616 251 616 748 -497 -0,1 
- z toho ostatní 451 346 404 236 47 110 11,7 
Finanční náklady 12 571 10 627 1 944 18,3 
Celkem 2 128 044 2 074 335 53 709 2,6 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

4 858 2 841 2 017 71 

Daň  -2 668 -630 -2 038 323,5 
Výsledek hospodaření za úč. 
období 

2 190 2 211 -21 -0,9 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti 2009, s. 25. 
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3.2 Specifikum rozdělovací metody pro náklady v KVET  

 
Po 8 letech fungování starého (již nevyhovujícího) ekonomického modelu bylo potřeba 

vytvořit nový model. 

 

3.2.1 Důvody zavedení nového ekonomického modelu 

Hlavním důvodem zavedení nového ekonomického modelu bylo značné zastarání 

stávajícího modelu, který vznikal v jedné z prvních verzí programu Microsoft Excel. 

Tehdy nebyly počítače dostatečně výkonné a měly malou kapacitu (nebyly obsaženy 

všechny nákladové druhy, byla tedy neúplná účtová osnova, účty zahrnuté v plánu měly 

z kapacitních důvodu nízký stupeň detailnosti). Systém byl nestabilní, jelikož všechny 

soubory musely být otevřené najednou a při zadávání nečíselného znaku do propočtu se 

systém hroutil. Vývoj na trhu a s tím spojené nové požadavky nebylo možné do modelu 

jednoduše implementovat. S danou strukturou účtů, výnosů, nákladů, bilancí bylo velmi 

složité hýbat. Problémem bylo např. přidávání řádků či vyčlenění obratu závodu v Mladé 

Boleslavi z celkového obratu společnosti. Novým požadavkům Energetického regulačního 

úřadu nebylo reálné ve starém modelu vyhovět. Problémem byla kalkulace T+E (tepla  

a elektřiny), kdy nebyla oddělena výroba tepla od jeho distribuce, obchod s elektřinou od 

výroby elektřiny. Lze hovořit o ztrátě určité prestiže v případě, že by se ŠKO-ENERGO 

drželo starého modelu.  

 

Společnost nyní používá podnikový informační systém SAP, který nabízí komplexní, 

otevřené a integrované řešení pro střední a velké výrobní podniky i nevýrobní organizace. 

Komplexní je proto, že ošetřuje všechny činnosti potřebné pro chod podniku jako je 

ekonomika, technika, obchod, finance, personální záležitosti, mzdy a podobně. V tomto 

systému je vedeno účetnictví společnosti, řízeno plánování a následná kontrola rozpočtu, 

vystavovány objednávky dodavatelům, zpracovávány mzdy a vedena personální agenda 

zaměstnanců. 

 

Výhodou nového ekonomického modelu je vysoká detailnost a snadnější obsluha. 

Obsahuje všechny účty účtové osnovy, bylo možné vytvořit i nové účty, které se mohou 
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neustále přidávat. Firma ŠKO-ENERGO má nyní sestavený vlastní účtový rozvrh, který 

plně odpovídá potřebám firemního účetnictví. Všechny účty lze bez problému alokovat  

na jednotlivá nákladová střediska. Nová controllingová struktura nákladových středisek je 

nyní založená na rozdělování středisek do 3 kategorií: 

 

• Přímo přiřaditelné náklady (PPN); 

• Podpůrné náklady (společné náklady při výrobě T+E); 

• Společné náklady (overheady = správa firmy). 

 

Model je zabezpečen proti zhroucení deblokačními mechanismy. Lze ho překlopit z plánu 

do skutečnosti (vyplněním nákladů, výnosů a jednotek se generuje skutečnost). Model 

pracuje s údaji na 10 let dopředu (obsahuje nejen rozpočtový rok, plán na 5 let, ale  

i dlouhodobou prognózu), první rok je rozvržen do měsíců. Součástí modelu je vedle 

výkazu zisku a ztráty (controllingová i auditovaná podoba), také rozvaha, cash-flow, 

analýzy, simulace tržních cen T+E pro ŠKODU, cena T dle cenového rozhodnutí, grafika 

v řadě variabilních nákladů, apod. 

 

Požadavkem ke zprovoznění modelu bylo osvojit si novou nákladovou strukturu a správně 

náklady (opravy, služby, majetek) přiřazovat, správné rozúčtování smíšených faktur  

(za elektřinu, zemní plyn, pitnou vodu, stočné) pomocí systému ENERGIS, implementace 

rozúčtovacích bilancí do ENERGISu, jejich zahrnutí do pravidelného měsíčního 

bilancování. 

 

3.2.2 Princip řízení nákladů 

Plán nákladů pro jednotlivá střediska je sestavován na jednotlivé měsíce pro jednotlivé 

nákladové druhy. Pro každé nákladové středisko je stanovený jiný klíč, vycházející 

z technických bilancí. Zúčtovací nákladová střediska seskupí náklady do skupiny podpůrné 

náklady (viz obr. 12). Podpůrné náklady I B) Teplo a elektřina obsahují tedy náklady  

na parní kotle, zauhlování, kotelní vodu, potrubí parní v rámci KVET, likvidaci 

zbytkových látek, olejové hospodářství a rozvodnu teplárny . 
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Obr. 12: Nákladová střediska ŠKO-ENERGO, nový ekonomický model (kalkulace T+E) 

Zdroj: interní materiály 
 
Na obr. 12 se v případě barevných rámečků jedná o přímo přiřaditelné náklady  

ke kalkulaci tepla + elektřiny, tedy přímé náklady. Bílé rámečky označují podpůrné 

náklady (nepřímé), které se musí rozklíčovat. 

 

1. Dělení podpůrných nákladů: 

a. variabilní náklady (kalorická metoda); 

b. stálé náklady (výkony parních kotlů). 

2. Dělení společných nákladů (pořizovací hodnoty zařízení v oblastech). 

 

Metoda dělení podpůrných nákladů je ve ŠKO-ENERGO založená na rozdílném přístupu 

k variabilním (pracovním) a stálým (výkonovým) nákladům. Kladnou stránkou této 

metody je klíčování fixních nákladů, které jsou v podstatě funkcí kapacity. Klíčují se podle 
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stálé základny, která v tomto případě vychází z aktivovaných výkonů parních kotlů pro 

výrobu elektřiny a tepla. Přesněji řečeno se stálé náklady dělí v poměru účasti kotelny  

na krytí dosažitelného elektrického výkonu (kondenzační výroby) a na krytí dosažitelného 

výkonu zdroje pro dodávku tepla při plném využití kotlů sloužících výhradně k dodávce 

tepla (protitlaké výroby). Vedení společnosti shledává tento postup jako v podstatě 

spravedlivý. Schéma zobrazeno na obr. 13. 

 

V případě variabilních nákladů se jedná o tzv. kalorickou metodu. Kalorická (resp. 

kalorimetrická) metoda je založena na přiřazování variabilních nákladů společné výroby  

T + E dle tepelného obsahu páry, která slouží k výrobě E a T. To znamená, že za kotlem 

(při vstupu do turbíny) se dá jednoznačně říci kolik páry jde do výroby elektřiny a kolik  

do výroby dodávkového tepla (do horkovodů). Tento poměr je klíčem a slouží k rozdělení 

nákladů ( tzn. paliva, popelovin, vápence, emisí, povolenky CO2, vody atd.). 

 

Pomocí složitých rozdělovacích klíčů se určí % nákladů, které patří k výrobě elektrické 

energie a které k výrobě tepla. V tab. 3 je uveden příklad sestavení kalkulací pro teplo  

a pro elektrický proud z roku 2003. 

 

Tab. 3: Principy kalkulace pro ceny tepla a proudu 

Oblasti nákladů Teplo (mil. Kč) Proud (mil. Kč) Metoda rozdělování 
(základ) 

Přímé náklady 45  113,8   
Společné podpůrné náklady proudu a tepla  
z toho variabilní náklady 162 39 % 255 61 % kalorická metoda 
z toho fixní náklady 244 57 % 183 43 % výkon parního kotle 
Společné správní 
náklady (overheady) 

40 48 % 44 52 % pořizovací hodnota 
zařízení 

Technologické energie 22  16  měřená vlastní 
spotřeba 

Celkem 513  611,8   
Objemy (MWh) 588 618  446 172  celková spotřeba 
Výrobní cena (Kč/MWh) 872  1372   

Zdroj: interní materiály 
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Obr. 13: Schéma přiřazení prvotních nákladů do jednotlivých produktů 

 

 

Zdroj: interní materiály 
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Tab. 4 ukazuje celkové náklady na elektrickou energii vlastní výroby v Mladé Boleslavi 

v roce 2010 v mil. Kč. Částky vznikají agregací přímo přiřaditelných nákladů, části 

podpůrných nákladů v rámci KVET, části společných nákladů (overheads) a části nákladů 

na průmyslovou vodu. 

 

Tab. 4: Celkové náklady na energii z vlastní výroby pro rok 2010 v mil. Kč 
NÁKLADY 

 
Variabilní náklady 
PALIVA 

- spotřeba HU 
- spotřeba ČU 
- spotřeba REKOLU 
- spotřeba LTO 
- spotřeba biomasy 
- spotřeba ELTO 
- - ZP pro otop 

 
134,711 
10,574 
0,000 
0,000 

50,747 
2,642 

49,006 
CELKEM paliva 247,680 
NÁKUP EL. ENERGIE 

- hlavní závod 
- systém. sl.  samovýrobce 
- Bradlec – úpravna 
- Josefův Důl 

 
0,328 

87,032 
0,482 
1,397 

CELKEM nákup el. energie 89,239 
OSTATNÍ ENERGIE (voda, plyn) 

- vlastní sp. nakup. vod 
- nákup jizerní vody 
- pitná voda 
- zemní plyn  

 
0,043 
3,710 
0,000 
0,000 

CELKEM ostatní energie 3,752 
STOČNÉ 

- stočné ŠKODA 
- stočné Š-E vl. spotřeba 

 
0,000 
2,837 

CELKEM stočné 2,837 
LIKVIDACE VARIABILNÍ (TEPLÁRNA) 

- spotřeba mletého vápence 
- likvidace popelovin 

 
6,539 
5,834 

CELKEM likvidace variabilní (teplárna)  12,373 
Fixní náklady  
OPRAVY A ÚDRŽBA 

- režijní materiál pro údržbu 
- nářadí 
- opravy a údržba stavební 
- opravy a údržba strojní 

 
8,349 
0,251 
1,185 

27,732 
CELKEM opravy a údržba 37,517 
REŽIJNÍ MATERIÁL A DHIM 

- odborná literatura 
- nábytek 
- spotřeba DHIM 
- spotřeba materiálu – ostatní 
- pohonné hmoty pro sl. vozy 
- pohonné hmoty-odečet 
- pomocný a provozní materiál 
- kancelářský materiál 

 
0,216 
0,000 
0,725 
1,418 
0,699 

-0,101 
0,021 
0,243 
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- sanitární náklady 
- spotřeba ochr. pomůcek 
- spotřeba chemikálií 
- spotřeba drobných chem. 
- pohonné hm. soukr. jízdy 
- zůst. cena prodaného maj. 
- prodaný materiál 
- tržby z prodeje 

0,005 
0,152 
1,518 
0,236 
0,121 
0,000 
0,000 

-0,004 
CELKEM režijní materiál a DHIM 5,249 
NÁJEMNÉ A ODPISY MAJETKU Š-E 

- nájemné od Škody 
- nájemné od FINU 
- nájemné pro třetí 
- odpisy zřizovacích výdajů 
- odpisy DNM 
- odpisy SMV a souborů 

 
2,332 

289,747 
0,043 
0,000 
1,026 
7,701 

CELKEM nájemné a odpisy majetku Š-E 300,850 
PERSONÁLNÍ NÁKLADY 

- položky hrubé mzdy 
- zákonné sociální pojištění 
- zákonné zdravotní pojištění 

 
31,311 
7,689 
2,789 

CELKEM personální náklady 41,789 
CELKEM vedlejší personální náklady 2,614 
CELKEM ostatní služby 20,645 
CELKEM poplatky a daně 1,053 
CELKEM ostatní náklady 1,039 
CELKEM likvidace fixní 3,287 
CELKEM pojištění 7,664 
CELKEM fin. výnosy -1,943 
CELKEM finanční náklady 3,138 
Příspěvky na el. -74,604 
CELKEM NÁKLADY 704,178 
Zdroj: interní materiály 
 

3.3 Iterační postup 

Podnik funguje na tzv. iteračním postupu (vnitropodnikovém předávání výkonů). 

Jednotlivé produkty jsou mezi sebou zacyklené v rámci vzájemného předávání výkonů. 

Např. výrobek průmyslová voda se používá k výrobě elektřiny. Demineralizovanou vodu 

využívá ŠKODA AUTO. Počítač řeší najednou soustavu rovnic o mnoha neznámých.  

Tab. 4 ukazuje produktovou kalkulaci elektrické energie vlastní výroby v Mladé Boleslavi. 

Celkové náklady se dále rozpouští do jednotlivých procesů, které elektřiny využívají (viz 

příloha C). Schéma včetně zobrazení předávek výkonu na příkladu elektřiny z výroby viz 

příloha D. 
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3.4 Struktura náklad ů u jednotlivých kalkulací 

V každém podniku je struktura nákladů v tzv. kalkulačním vzorci jiná. Způsob řazení 

nákladových položek, jejich podrobnost členění, struktura mezisoučtů se odlišují podle 

druhu výkonu a zákazníka. 

 

3.4.1 Plánová kalkulace pro rok 2010  

Firma ŠKO-ENERGO je nákladová firma, jejím hlavním úkolem je dodávat firmě ŠKODA 

AUTO co nejlevnější výkony. Zisk je proto nulový. 

 
 
Stlačený vzduch pro ŠKODA AUTO           Průmyslová voda pro ŠKODA AUTO 

  

 

 

Kalkulované množství:  326 577 tis. m3.  Kalkulované množství: 381 tis m3. 

Cena výkonu: 339,36 tis. Kč/tis m3.   Cena výkonu: 28,75 Kč/m3. 

 

 

 

 

 

 

Položka tis. Kč 
1. Materiál 26 
2. Technol. energie 69 702 
3. Opravy 6 958 
4. Popeloviny 0 
5. Nářadí 0 
6. Služby 0 
7. Ostatní náklady 763 
8. Mzdové náklady 9 395 
9. Nájemné + Odpisy 15 161 
10. Palivo 0 
11. Správní náklady 8 821 
Náklady celkem 110 826 
Zisk 0 
Náklady + zisk 110 826 

Položka tis. Kč 
1. Materiál 972 
2. Technol. energie 2 276 
3. Opravy 1 444 
4. Popeloviny 0 
5. Nářadí 0 
6. Služby 9 
7. Ostatní náklady 19 
8. Mzdové náklady 924 
9. Nájemné + Odpisy 3 232 
10. Palivo 105 
11. Správní náklady 1 986 
Náklady celkem 10 968 
Zisk 0 
Náklady + zisk 110 826 
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Stočné pro ŠKODA AUTO    DEMI-voda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkulované množství: 1 250 tis. m3. Kalkulované množství: 164 tis m3. 

Cena výkonu: 29,64 Kč/m3.   Cena výkonu: 101,2 Kč/m3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Položka tis. Kč 
1. Materiál  
2. Technol. energie  
3. Opravy  
4. Popeloviny  
5. Nářadí  
6. Služby 37 058 
7. Ostatní náklady  
8. Mzdové náklady  
9. Nájemné + Odpisy  
10. Palivo  
11. Správní náklady  
Náklady celkem  
Zisk 0 
Náklady + zisk 37 058 

Položka tis. Kč 
1. Materiál 743 
2. Technol. energie 3 565 
3. Opravy 630 
4. Popeloviny 0 
5. Nářadí 0 
6. Služby 5 
7. Ostatní náklady 55 
8. Mzdové náklady 2 928 
9. Nájemné + Odpisy 5 184 
10. Palivo 0 
11. Správní náklady 3 486 
Náklady celkem 16 596 
Zisk 0 
Náklady + zisk 16 596 
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Závěr 

Cílem práce bylo provedení analýzy odděleného řízení nákladů ve vybraném podniku. 

V tak velké společnosti jako je ŠKO-ENERGO, s. r. o. je sledování nákladů velmi složité. 

Společnost využívá účelového členění nákladů, které je základem pro stanovení 

racionálního nákladového úkolu, se kterým je následně poměřována skutečnost. Náklady 

jsou rozděleny do širších okruhů a tam jsou dále podrobněji členěny podle jednotlivých 

aktivit nebo operací. Identifikuje se tak nositel, který vznik nákladu vyvolal. Při výrobě 

daného výkonu vznikají přímo přiřaditelné technologické náklady, ty tvoří podstatu daného 

výkonu. Dále je potřeba vynaložit náklady na obsluhu a řízení výroby, které mohou být 

společné pro více technologických celků. Náklady jednicové jsou převážně 

technologickými, lze mezi ně přidat i některé náklady na obsluhu a řízení. Režijní náklady 

je potřeba na dané výkony rozvrhnout. Pro sestavení kalkulací výkonů slouží dělení  

na přímé (jednicové) a nepřímé náklady. Ty se na kalkulační jednici vyčíslují pomocí 

jednoduchých matematických postupů. Zbylé nepřímé náklady se rozpouští na jednotlivé 

druhy výkonů a následně na kalkulační jednice pomocí různých kalkulačních technik.  

 

Firma ŠKO-ENERGO používá vlastní způsob dělení nákladů. Konkrétně při kombinované 

výrobě tepla a elektřiny dělí náklady na přímo přiřaditelné, podpůrné náklady a společné 

náklady, které představují společné náklady vynakládané na výrobu tepla a elektrické 

energie. Podpůrné náklady se dále dělí na variabilní a fixní náklady. Variabilní náklady se 

mění v závislosti na změně objemu výkonů. Je potřeba je rozdělit mezi výrobu tepla  

a elektřiny, k čemuž slouží v tomto případě tzv. kalorická metoda. Fixní náklady zůstávají 

z krátkodobého hlediska neměnné při změnách objemu výkonů v určitém rozpětí. Mezi 

výrobu tepla a elektřiny se tyto náklady přiřazují podle konkrétních výkonů parních kotlů. 

Společné náklady se dělí podle pořizovací hodnoty zařízení v daných oblastech. 

 

Ve společnosti ŠKO-ENERGO bude i do budoucna docházet k optimalizaci palivového 

mixu. Tato optimalizace je důležitá pro zajištění hospodárnosti provozu. V plánu je snížení 

spotřeby černého uhlí na minimum a s tím spojené zavedení technických opatření. Nadále 

bude kladen důraz na ekologický provoz zařízení. Cílem společnosti je optimální  

a bezporuchový provoz teplárny a tím zajištění plynulých a nepřerušovaných dodávek 
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energií pro zákazníky. Toho lze dosáhnout trvalou preventivní péčí o zařízení a jeho dalším 

zdokonalováním. Společnost chce reagovat na aktuální vývoj a zásobovat ŠKODA AUTO 

energiemi za co nejvýhodnějších podmínek. K zajištění cenově výhodných nákupů surovin 

a energií, které jsou rozhodující položkou nákladů, využívá společnost konkurenčního 

prostředí. Týká se to především elektřiny a plynu, kde hledá nejvýhodnější způsoby 

nákupu. Pro ŠKODA AUTO nepotřebnou elektřinu bude firma prodávat se ziskem  

do veřejné sítě.  

 

Společnost ŠKO-ENERGO si na regionálním trhu vybudovala velmi silnou pozici a snaží 

se ji udržovat. V plánu má udržet spokojenost stávajících zákazníků a získat nové 

odběratele v Mladé Boleslavi. V oblasti ekologického chování společnost neustále hledá 

cesty ke zvyšování objemu spalované biomasy, vyššímu podílu plynu a využívání 

kogenerační výroby elektřiny a tepla. 

 

Dle mého názoru je způsob řízení nákladů ve firmě ŠKO-ENERGO, s. r. o. vyhovující. Pro 

tak rozsáhlou, složitou a nákladnou výrobu se nový model, obzvlášť pro řízení nákladů 

kombinované výroby tepla a elektřiny, osvědčil. 
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