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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá klasifikací nákladů společnosti MAXIS, a.s. a následnou 

konstrukcí nákladových funkcí v dlouhém i krátkém období. Obsahuje teoretický základ 

a návrh konstrukce nákladových funkcí. 

 

Abstrakt 

Master's thesis is focused on classification of cost in the company Maxis, a. s. and post 

construction Cost-fiction in long and short period of time. It includes theoretic groun 

and suggestion of construction Cost-fiction. 
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ÚVOD 

V diplomové práci se budu zabývat problematikou konstrukce nákladových funkcí pro 

společnost MAXIS, a.s. Pokud chce podnik uspět v současné konkurenci, musí neustále 

zjišťovat výši nákladů a efektivně je řídit. Jedná se o dohled nad vznikem nákladů, 

sledování vývoje jejich výše a o pravidelnou kontrolu. Hledá se varianta, která nabídne 

podniku minimalizaci nákladů a tím zvyšování zisku.  V dnešní době se věnuje 

problému nákladů stále více pozornosti a především velké společnosti zaměstnávají 

analytika, jehoţ pracovní náplní je dohled nad náklady a včasná reakce na vyvolané 

změny, tak aby nebyla ohroţena ţivotaschopnost a konkurenceschopnost podniku.  

První část obsahuje teoretické východiska zabývající se problematiky nákladů. 

Literatura i praxe rozlišuje dva pohledy na náklady, kdy jeden je z pohledu finančního a 

druhý z pohledu vnitropodnikového účetnictví. Účetní jednotka má povinnost evidovat 

náklady ve finančním i manaţerském účetnictví.  

Aby podnik dosáhl základního cíle, kterým je maximalizace zisku, se kterou souvisí 

maximalizace trţní hodnoty podniku, musí určit výši nákladů a správně provést 

klasifikaci nákladů. Pro členění nákladů existují různá hlediska, kterými mohou být 

např. dle druhu, účelu, přiřaditelnosti na jednotku produkce. Nejčastějším a 

nejpouţívanějším je členění nákladů na náklady variabilní a fixní, kdy základním 

rozdílem je moţnost určení nákladů na jednotku produkce. S variabilní a fixní sloţkou 

nákladů se pracuje při konstrukci nákladových funkcí.  

Společně se znalostí nákladů by měl kaţdý podnikatelský subjekt znát svou nákladovou 

funkcí, která je dosaţena při nákladové náročnosti výrobního programu. Ke snadné 

konstrukci nákladových funkcí poslouţí metody určené k modelaci nákladů. Jedná se o 

klasifikační analýzu, metodu dvou období, grafickou metodu a především regresní 

analýzu. Kaţdá metoda nabízí mnoho výhod i nevýhod. Za nejspolehlivější se povaţuje 

regresní analýza, jejíţ podoba je odvozena od tvaru přímky v bodovém diagramu. Můţe 

se jednat o přímkovou regresi, parabolickou regresi, hyperbolickou regresi, 

logaritmickou regresi, atd. Po určení volby regresní přímky zjistím parametry regresní 

analýzy, které vypočítám po dosazení do vzorců. V případě regresní analýzy se jedná o 

statistickou metodu lehce uţivatelnou v podnikatelském ţivotě.  
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Druhá část diplomové práce vychází z teoretických poznatků nastudovaných z odborné 

ekonomické literatury a bude v ní prakticky vypracována konstrukce nákladových 

funkcí. Nejdříve bude provedeno rozčlenění nákladů na sloţky variabilní a fixní. 

Zjištění výše variabilních nákladů se vychází z kalkulace výrobku. Toto členění 

poslouţí při konstrukci nákladových funkcí klasifikační analýzou. Při stanovení 

nákladových funkcí metodou dvou období, grafickou metodou a regresní analýzou je 

nutností znát celkové náklady a objem produkce za období. Zjištěné odhady 

variabilních a fixních nákladů současně znalost ceny výrobků poslouţí k zjištění bodu 

zvratu.  
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1 POJETÍ NÁKLADŮ A JEJICH ČLENĚNÍ 

Náklady, vyjadřované v peněţních jednotkách, představují spotřebu vstupních faktorů, 

které vznikají při činnosti kaţdého podniku za určité předem stanovené období. 

Náklady jsou zaměřeny na ţádoucí výsledek činnosti podniku. Do sumy celkových 

nákladů jsou započítány také další náklady spojené s činností podniku vztaţené 

k totoţnému období. Jedná se především o: 

 opotřebovaní dlouhodobého majetku, 

 spotřebu zásob, 

 mzdové náklady, 

 cizí výkony. 

Vznik nákladů je spojený se sniţováním vlastního kapitálu. Hospodaří-li podnik 

efektivně, dojde k navrácení finančních prostředků, které podnik do své činnosti 

investoval. Navracejí se v podobě výnosů. 

Náklady jsou evidovány současně ve finančním a manaţerské účetnictví. Minimální 

rozsah, ve kterém jsou podniky povinny vést účetnictví, stanovuje zákon o účetnictví. 

Vodítko pro podnikatele jak správně účtovat vydává ministerstvo financí ve formě 

závazných účtových osnov, pokynů pro účtování a obsah účetní závěrky. (2) 

V literatuře i v praxi se lze setkat s dvojím pojetím nákladů. Prvním hlediskem členění 

nákladů je z pohledu finančního účetnictví. Jiný pohled na náklady představuje 

vnitropodnikové účetnictví. Ekonomická teorie definuje náklady podniku jako peněţně 

oceněnou spotřebu výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, kterou jsou vyvolány 

tvorbou podnikových výnosů. Pohled účetnictví na náklady je následující: účetními 

náklady je spotřeba hodnot v daném období zachycené ve finančním účetnictví. Z toho 

důvodu je nutné odlišovat náklady od peněţních výdajů. Peněţní výdaje představují 

fyzický úbytek peněţní hotovosti. Náklady vţdy musí souviset s výnosy příslušného 

období. K souladu napomáhá časové rozlišování nákladů a výnosů. (2) 
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Celkové náklady představují absolutní výši všech nákladů vynaloţených za období. 

Znalost výše celkových nákladů je důleţitá pro výpočtu hospodářského výsledku. 

Zvyšování výše celkových nákladů můţe nejčastěji svědčit o neefektivním hospodaření 

s finančními prostředky podniku. Opačným jeve je sniţování náklady, které můţe být 

vyvoláno lepším hospodařením výrobních i nevýrobních činitelů. (2) 

S náklady souvisí také pojem nákladovost. Jedná se o ukazatel, kdy dochází ke 

vztahování nákladů na jednotku peněţního vstupu. Nákladovost lze matematicky 

vyjádřit následujícím vzorcem: 

QNh  

kde: N……celkové náklady za období 

 Q……objem výroby (popř. trţeb) za období 

Nákladovost lze vypočítat také pro jednotlivé výrobky nebo skupiny výrobků, tedy 

nejen pro podnik jako celek popř. vybrané části podniku. (5) 

1.1 Klasifikace nákladů
1
 

Úkolem managementu je usměrňovat a řídit náklady.  Aby bylo řízení nákladu 

efektivní, vyţaduje se podrobné třídění nákladů. V oblasti třídění nákladů byl vyvinut 

obsáhlý terminologický aparát. Jeho hlavní úkolem je vyjádřit ekonomickou podstatu 

nákladů, přístupy jejich zjišťování, příčinné souvislosti jejich vývoje, nástroje jejich 

řízení, atd.  

Základní úhly pohledu na členění nákladů je moţné názorně charakterizovat 

jednoduchým zobrazením, jak je prezentováno na schématu 1. 

 

 

 

 

                                                             
1
 kapitola zpracována dle lit. Synek, 2007; Fibírová 2007; Landa a kol., 2008. 
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Schéma 1: Pohledy na členění nákladů 

Jaké jsou vynaloţeny?   Jak jsou kalkulovány? 

 

 

 

  Za jakým účelem jsou vynaloţeny? Jak se mění s mnoţstvím? 

Zdroj: Fibírová, 2007; str. 100 

 

1.1.1  Druhové členění nákladů 

Pro druhové členění nákladů jsou charakteristické tři základní vlastnosti: 

 Z hlediska jejich účetního zobrazení jsou prvotní. Stávají se předmětem 

zobrazení hned při jejich vstupu do podniku. 

 Jsou externí. Vznikají spotřebou materiálu, subdodávek, prací nebo sluţeb od 

jiných subdodavatelů. 

 Z hlediska dalšího podrobnějšího členění v podniku jsou jednoduché. 

Členění nákladových druhu: 

a) spotřeba materiálu a energie, 

b) spotřeba a pouţití externích prací a sluţeb, 

c) mzdové a ostatní osobní náklady, 

d) odpisy nehmotných a hmotných dlouhodobých aktiv, 

e) finanční náklady. 

Vede-li si podnik podrobné členění nákladů, můţe jednoduše získat odpovědi na 

otázky: co je spotřebováno, od koho daný zdroj byl a kdy bylo spotřebováno. Druhové 

členění nákladů je velmi důleţité pro zajištění proporcí, stability a rovnováhy mezi 

potřebou zdrojů podniku a jejich zabezpečením od externích partnerů. Efektivní řízení 

peněţních toků je dosaţeno řízením souladu okamţiku dodání příslušného zdroje a jeho 

spotřeby. 

 
Náklady 
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Druhové členění nákladů je vstupní informací řízení dodávek sluţeb, materiálu a zásob. 

Slouţí k včasnému uzavírání smluv s obchodními partner, k cenové optimalizaci. 

Předností druhového členění nákladů je průkaznost a jednoznačnost vykázané spotřeby 

zdrojů podniku. Je základem pro kontrolu úplnosti účetních informací. Druhové členění 

nákladů nelze bezprostředně kvantifikovat hospodářský výsledek.  

Druhové členění nákladů je nezbytné kombinovat s dalším členěním nákladů, jelikoţ je 

pro řízení nákladů a zisku je pouţití samostatného druhového členění omezené. 

1.1.2  Účelové členění nákladů 

Účelové členění nákladů sleduje vynaloţené náklady v úzkém spojení s příčinnými 

souvislostmi vzniku nákladů. Sleduje vztah k vlastní příčině vzniku nákladů, jejich 

objektům a nositelům. Základním charakteristickým rysem nákladů je účelnost. Kaţdý 

vznik nákladů musí být doloţen konkrétně vymezeným účelem. 

Dále je moţné členění do skupin na: 

 náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení, 

 náklady přímé a nepřímé, 

 náklady jednicové a reţijní. 

1.1.2.1 Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení  

Prvním krokem v podrobném účelovém členění je členění nákladů na technologická, na 

náklady na obsluhu a řízení. Kritériem pro rozčlenění je skutečnost, zda konkrétní 

náklad souvisí se zajištěním rámcových podmínek činností. Členění nákladů je první 

informací pro řízení nákladů. Náklady na obsluhu a řízení se mění vlivem odlišných 

faktorů neţ náklady technologické. 

Náklady technologické jsou náklady vynaloţené na tvorbu výkonů. Jsou vyvolané 

technologií dané činnosti a výkonu. Nejběţnějšími technologickými náklady jsou 

v praxi: 

 spotřeba základního materiálu,  

 mzdové náklady výkonných pracovníků,  
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 spotřeba energie technologického zařízení  

 odpisy technologického zařízení.  

Náklady na obsluhu a řízení vznikají za účelem vytvoření, zajištění a udrţení podmínek 

racionálního průběhu činnosti. K této skupině nákladů patří náklady na provoz budov, 

mzdy řídících pracovníků na všech úrovních řízení, materiálové náklady 

administrativních činnosti. Transformují se na konkrétní výkony. Náklady na obsluhu a 

řízení zajišťují základní podmínky průběhu procesů, činností a útvarů. Vytvářejí se 

relativně nezávislé na konkrétních výkonech. 

Rozlišení nákladů na technologické a na náklady na obsluhu a řízení je důleţité 

především z pohledu určení ovlivňujících faktorů jejich vývoje. Hospodárnost 

technologických nákladů lze hodnotit bezprostředně ve vztahu k uskutečněným 

výkonům, které jsou jejich konkrétním výsledkem. Náklady na obsluhu a řízení nejsou 

ovlivněny vytvořením konkrétních výkonů. Mají vztah k celkovému zajištění činnosti.  

1.1.2.2 Náklady přímé a nepřímé 

Východiskem pro členění nákladů na přímé a nepřímé jsou příčinné vazby nákladů 

k určitému podnikovému výkonu a z hlediska konkrétních početně technických 

moţností. Přímé náklady lze jednoznačně, průkazně a hospodárně kvantitativně 

identifikovat s příslušnými objekty a výkony, se kterými příčinně souvisí. Především 

technologické náklady mají povahu přímých nákladů. V ojedinělých případech mohou 

být zařazeny do přímých nákladů i náklady na obsluhu a řízení. 

Nepřímé náklady zajišťují vytvoření podmínek pro skupinu výkonů, činnost útvarů a 

hierarchicky vyšších článků řízení. Nepřímé náklady se přičítají ke konkrétnímu výkonu 

pomocí početně technických postupů. Typickým příkladem nepřímých nákladů jsou 

náklady na obsluhu a řízení.  

Členění nákladů na přímé a nepřímé náklady je tzv. kalkulačním členěním nákladů. Je 

nezbytné pro sestavení kalkulace a je ovlivněno poţadavky na vypovídací schopnost 

kalkulace. 
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Pochopení významu členění nákladů je důleţité, ale zároveň je důleţité porozumět 

vztahu konkrétního členění nákladů ke členění ostatním. Přímými náklady jsou nejen 

náklady jednicové, ale i náklady reţijní. Většina reţijních nákladů, která je společná pro 

více druhů výkonů, se přiřazuje konkrétním výkonům nepřímo.  

1.1.2.3 Náklady jednicové a režijní 

Členění nákladů na jednicové a reţijní navazuje na členění nákladům technologické a 

na náklady na obsluhu a řízení. Jedná se o jejich podrobnější členění. Náklady na 

obsluhu a řízení jsou vţdy náklady reţijními, zatímco náklady technologické mohou být 

náklady reţijními i jednicovými. 

Jednicové náklady jsou součástí technologických nákladů, které vznikají vytvořením 

kaţdé konkrétní definované jednotky výkonu. Nákladový úkol jednicových nákladů je 

moţné stanovit na základě rozpoznání příčinné souvislosti vzniku výkonu a jeho 

jednicových nákladů. Nákladový úkol lze stanovit pomocí norem spotřeby 

ekonomických zdrojů a ocenění naturální spotřeby. Norma je chápána jako nástroj 

řízení, stanovení úkolu ve spotřebě ekonomických zdrojů, které jsou vyvolány 

stanovenou jednotkou výkonu. Norma spotřeby materiálu, subdodávek, pracovního času 

nebo energie je stanovena v naturálních jednotkách. Vyjadřuj spotřebu ekonomických 

zdrojů. Kalkulace jednicového nákladu vzniká oceněním naturální spotřeby 

ekonomického zdroje vyvolaného jednotkou výkonu. Představuje základní nástroj řízení 

hospodárnosti jednicových nákladů. 

Reţijní náklady jsou vykazovány v komplexních poloţkách. U reţijních nákladech 

nelze vyjádřit bezprostřední vztah ke konkrétní jednotce výkonu jako nositeli nákladů. 

Reţijní náklady se vztahují k určitému druhu výkonu, skupiny výkonů nebo útvarů. 

Řízení hospodárnosti reţijních nákladů se zajišťuje prostřednictvím rozpočtu reţijních 

nákladů útvarů. Kontrolou přiměřenosti reţijních nákladů jsou pověření řídící 

pracovníci a jejich odpovědnost za vývoj.  

Reţijní náklady jsou řízeny prostřednictvím rozpočtu reţijních nákladů, do kterého jsou 

zahrnuty nezbytné náklady pro zajištění konkrétního druhu výkonu, skupiny výkonů a 
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útvaru jako celku. Rozpočet reţijních nákladů stanoví úkol kaţdému útvaru, 

v odpovědnosti řídícího pracovníka, na stanovené období a rozsah činnosti. 

Schéma 2:  Základní vztahy mezi členěním nákladů na technologické a nákladů na 

obsluhu a řízení, na náklady jednicové a režijní a na náklady přímé a 

nepřímé 

 

Vztah nákladů    Kontrola    Početně  k 

technologickému    přiměřenosti    technické              

procesu      nákladů     přiřazení 

                                                                 

 

 

 

 

 

Zdroj: Fibírová, 2007; str. 106 

 Jako přímé náklady je moţné přiřadit jednotce výkonu pouze její jednicové 

náklady. Reţijní náklady jsou nepřímé. 

 Část reţijních nákladů lze přiřadit k přímým nákladům. 

 Všechny náklady mohou být přiřazeny jako přímé náklady. 

 Ţádné náklady nelze přiřadit přímému výkonu. 

1.2 Členění nákladů v manažerském rozhodování
2
 

Nejdůleţitějším kritériem pro třídění nákladů v manaţerském rozhodování je závislost 

na změnách objemu výroby. Základním rozčleněním nákladů v manaţerském pojetí 

představuje členění na náklady variabilní a fixní (podrobněji rozebrané v následující 

podkapitole). V manaţerské prostředí se dále pracuje s náklady oportunitními, 

relevantními, explicitními a implicitními. Před podrobným popisem výše uvedených 

nákladů, zopakuji kategorie nákladů pouţívaných v této skupině. 

                                                             
2
 kapitola zpracována dle lit. Konečný, 2005; Fibírová, 2007. 
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Celkové náklady představují sumu všech nákladů vynaloţených na činnosti podniku. 

Značí se N. Průměrné náklady (označeny Nj) se zjistí podělením celkových nákladů 

celkovým objemem produkce. Zjednodušeně lze říci, ţe se jedná o náklady na jednotku 

produkce. Dalšími náklady jsou náklady přírůstkové (značeny DN), ty jsou vyvolány 

přírůstkem objemu produkce. Poslední uvedenou skupinou jsou náklady marginální 

(označovány MN). V literatuře také označovány jako mezní, diferenciální nebo hraniční. 

Vznikají zvýšením produkce o jednotku.  

Matematicky je lze vyjádřit vztah uvedených nákladů pomocí následujících vzorců: 

Průměrné náklady 

q

N
N j , 

Přírůstkové náklady 

01 NNN , 

Marginální náklady 

     ,
q

N
MN kde q je změněno o 1 jednotku. 

(Konečný, 2004) 

Manaţerský pohled na náklady se liší v tom, ţe pracuje s ekonomickými (skutečnými) 

náklady. Skutečné náklady jsou účetní náklady navýšené o tzv. oportunitní náklady.  

Charakteristiky nákladů známých z ekonomické praxe: 

 Oportunitní náklady jinými slovy náklady ušlých příleţitostí. Jde o ušlý výnos, 

kterého by bylo dosaţeno investování pracovního kapitálu do jiné alternativy. 

Nejedná se o skutečně vynaloţené náklady. 

 Prostředky vynaloţeny na zaplacení výrobní zdrojů, nájemné nebo pouţití cizího 

kapitálu představují pro podnik vznik explicitních výdajů. 

 Implicitní náklady jsou hůře vyčíslitelné, protoţe nemají podobu finančních 

výdajů. Ke stanovení výše se pouţívají oportunitní náklady. Finanční účetnictví 

tuto skupinu nákladu nezachycuje, ovšem jejich znalost je pomůckou pro 

kvalitnější manaţerská rozhodnutí.  
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 Relevantní náklady mění svou výši v souvislosti s přijetím změny v rozhodnutí o 

volbě vhodné varianty. Protikladem relevantních nákladů jsou náklady 

irelevantní, tyto náklady v souvislosti se změnou zůstávají neměnné.  

1.3 Členění nákladů podle závislosti na změnách v rozsahu aktiv
3
 

Podle závislosti na změnách v rozsahu aktiv se rozlišují dvě základní skupiny nákladů: 

 variabilní náklady, 

 fixní náklady. 

Jedná se o nejdůleţitější členění nákladů z hlediska řízení nákladů a zisku. Prvním 

zásadním problémem je stanovení zda se jedná o fixní nebo variabilní náklad. Převáţná 

část podnikových nákladů má charakter částečně variabilních a fixních nákladů. Proto 

se členění nákladů na fixní a variabilní pouţívá zejména při plánování nákladů a 

v různých typech rozhodovacích úloh, kdy přibliţnost není pro daný případ fatální. 

Variabilní náklady se ve své absolutní výši mění v závislosti na změnách v objemu 

výkonů. Musí být opakovaně vynakládány na kaţdou další dodatečnou jednotku 

výkonu.  

Variabilní náklady se dále členění na náklady: 

  proporcionální,  

 podproporcionální a 

 nadproporcionální.  

Proporcionální náklady rostou přímo úměrně s objemem výkonu. Přírůstkové náklady 

kaţdé další jednotky jsou stejně velké. Podproporcionální náklady ve své absolutní výši 

se s růstem objemu výkonu zvyšují, ale pomalejším tempem. Přírůstkové hodnoty další 

dodatečné jednotky postupně klesají. Nadproporcionální náklady se ve své celkové výši 

mění v závislosti na objemu výkonu, avšak náklady na výkony rostou rychleji neţ 

objem výkonu. Přírůstkové náklady kaţdé další jednotky mají vyšší hodnotu. 

                                                             
3
 kapitola zpracována dle lit. Fibírová, 2007; Synek 2007. 
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Schéma 3: Průběh variabilních nákladů 

 

 

 

 

Zdroj: Schroll a kol., 1997; str. 69 

Fixní náklady zůstávají při změnách objemu výkonů ve své absolutní výši neměnné. 

Vznikají zejména v důsledku jednorázových vkladů potenciálních, technicky nebo 

ekonomicky nedělitelných zdrojů. Jejich změna je skoková. Mají schopnost podílet se 

na uskutečnění určitého objemu výkonů za určitý časový úsek. Tato schopnost je 

označována jako kapacita. Fixní náklady mohou být označeny jako náklady kapacitní 

nebo pohotovostní. 

Schéma 4: Průběh fixních nákladů 

 

Absolutní výše fixních nákladů   Změna fixních nákladů 

 

 

 

 

Zdroj: Fibírová, 2007; str. 154 

V souvislosti s fixními náklady můţe dojít ke třem jevům: 

 relativní úspoře nákladů, 

 nevyuţitým fixním nákladům, 

 k tzv. remanenci nákladů. 

 

Celkové 

náklady 

            

Celkové          

náklady 

Objem výroby 

Nadproporcionální náklady 

Proporcionální náklady 

Podproporcionální náklady 

Objem výroby 

Celkové 

náklady 

Objem výroby 



 
 

21 
 

A)  Relativní úspora nákladů 

Zvýší-li podnik objem produkce, který nevyvolá dodatečné navýšení fixních nákladů, 

dochází k vzniku relativní úspoře fixních nákladů. Výpočet lze vyjádřit následujícím 

matematickým vztahem: 

,1kFNU  

kde: U……relativní úspora fixních nákladů v Kč, 

 FN….fixní náklady v Kč, 

 k……koeficient růstu objemu výroby 01 QQ .  

(Synek, 2007) 

 

B)  Nevyužité fixní náklady 

Fixní náklady mají přímou vazbu na výrobní kapacitu. Výrobní kapacita vyjadřuje 

maximálně moţný objem produkce, který lze za stávajících podmínek vyrobit. 

Teoretická výrobní kapacita vyjadřuje největší rozsah, který je moţné za ideálních 

okolností vytvořit. Dosaţení této výrobní kapacity je nereálné, proto se úroveň sniţuje 

na výrobní kapacitu praktickou. V té jsou zohledněny objektivně očekávané překáţky. 

Fixní náklady, které zajišťují výrobní kapacitu lze rozdělit na fixní náklady vyuţité a 

nevyuţité. Vyuţité fixní náklady odpovídají skutečnému vyuţití výrobní kapacity.  

K nevyuţité kapacitě se vztahují fixní náklady nevyuţité. Jelikoţ fixní náklady jsou 

nedělitelné, dochází k rozlišení fixních nákladů na vyuţitelné a nevyuţitelné pouze 

modelově. Významným faktorem řízení nákladů a zisku poskytuje rozlišení fixních 

nákladů na vyuţité a nevyuţité informace o pouţívání potencionálních zdrojů podniku. 

Důleţitým kritériem řízení vytíţeností formy hospodárnosti nákladu je vyuţití kapacity. 

Schéma 5: Vztah fixních nákladů využitých a nevyužitých 

 

 

 

 

Zdroj:,Fibírová, 2007;  str. 167. 
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Ze schématu vyplývá, ţe v extrémním případě, kdy je nulový objem výroby jsou 

všechny fixní náklady nevyuţité, v opačném případě v bodě QM je situace přesně 

opačná. Tedy při plném vyuţití výrobní kapacity je celá hodnota fixních nákladů 

vyuţitá. Při vyšším vyuţití fixních nákladů se působením efektu z degrese reálně 

projeví sníţení průměrných fixních nákladů a vyšší ziskovost výnosů z prodeje. 

Limitujícím faktorem pro vyuţití kapacit je v praxi nejčastěji poptávka na trhu. Plné 

vyuţití kapacity je tedy stanoveno na úrovni plánovaného mnoţství výkonů v daném 

období. Stanovená kapacita můţe být zčásti nevyuţitá nebo zcela vyuţita.  

C)  Nákladová remanence 

Nákladová remanence je jev, který je charakteristický tím, ţe sníţení velikosti výrobní 

kapacity nevyvolá sníţení hladiny fixních nákladů. To především z důvodu konstantní 

výše fixních nákladů, které se nezmění v ţádném případě, kdy můţe dojit ke zvýšení 

nebo sníţení objemu produkce. 

1.4 Plánování nákladů
4
 

Plán nákladů je ve většině případů součástí finančního plánu. Finanční plán obsahu 

především pán výnosů, nákladů a zisku, plán rozdělení zisku, popřípadě další plány.  

Cílem plánování nákladů je efektivní sníţení nákladů.  Tlak na sníţení nákladů je ve 

všech oblastech podnikové činnosti. Náklady lze plánovat pomocí metod globálních a 

podrobných. Globální metody vycházejí ze základních vztahů v ekonomice podniku. 

Podrobné metody vyuţívají detailních plánovacích podkladů, kterým můţe být 

operativní plán výrovy nebo normy spotřeby.  

Postup při plánování nákladů je rozčleněn do dvou fází: 

1) V první fázi jsou vypracovány rozpočty hospodářských středisek pomocné a 

obsluţné výroby, dále hospodářských středisek hlavní výroby a posléze reţijních 

hospodářských středisek. Do poloţek prvotních nákladových druhů se transformují 

zjištěné rozpočtové náklady v členění na přímé a reţijní. 

                                                             
4
 kapitola zpracována dle lit. Fibírová, 2007; Landa a kol. 2008. 
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2)  Součástí druhé fáze je vypracování podnikového plánu a jeho schválení vedením 

podniku. Následuje obrácený proces, tedy transformace ve střediscích prvotních 

nákladových druhů do nákladů jednicových a reţijních. Prvotní náklady se doplní o 

náklady druhotné. Obě fáze plánování nákladů neprobíhají samostatně, ale neustále 

se prolínají. Rezervy sniţování nákladů se hledají opakovaným probíháním fází.  

Jednicové a reţijní náklady mají rozdílný způsob plánování. Při plánování 

jednicových nákladů se vychází z plánovaného objemu a struktury výkonů, norem 

spotřeby výrobních činitelů a jejich cen a tarifů. Plánování nepřímých nákladů je 

sloţitější. Dovoluje-li to situace, pouţívají se technicky zdůvodněné normy nebo 

ukazatele spotřeby. Často postačí globální způsob výpočtů, kdy se vychází ze 

zkušeností z minulých let, se znalostí nákladových funkci stanovených regresní a 

korelační analýzou. V praxi se pouţívají i variátory. Jsou to čísla udávající 

procentní změnu nákladů, změní-li se výkon nebo jiná veličina o 1 %. Výpočet je 

vyjádřen podílem variabilních nákladům na celkových nákladech příslušné reţijní 

poloţky. Můţe nabývat hodnot od nuly do jedné. Slouţí k úspěšnému normování 

nákladů. Hlavním nástrojem pro řízení reţijních nákladů je rozpočet. Pro jednicové 

náklady jsou hlavním nástrojem jejich řízení kalkulace.  

1.5  Kalkulace cílových nákladů (Target Costing)
5
 

Kalkulace cílových nákladů je konceptem trţně orientovaného řízení nákladů. Uplatňuje 

se v raných fázích vývoje výrobků. Úkolem kalkulace cílových nákladů je určení 

nákladů nového výrobku na jaké úrovni, která je pro zákazníka přijatelná. Plánování 

nákladů musí vycházet a současně probíhat s plánováním výrobků a z určené ceny. 

Cena je stanovena na základě trţního průzkumu. Dojde k oddělení plánovacího procesu 

od existujících struktur výroby a správy. Význam metody je ve spoluvytváření 

budoucího průběhu produkčního procesu a tím i budoucího průběhu nákladů.  

Podstatou metody kalkulace cílových nákladů je systematický přístup k hodnocení 

vlastností výrobku. Umoţňuje stanovit alternativy, jeţ mohou zlepšit hodnotu výrobku 

pro zákazníky. Ta je definována jako poměr vlastností a nákladů. Hledá se ze všech 

                                                             
5
 kapitola zpracována dle lit. Landa, 2008. 
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částí výrobku nejlevnější varianta řešení výroby. Cílových nákladů lze dosáhnout 

dvěma způsoby: 

 identifikací zlepšení, která sniţuje náklady a neomezuje funkčnost, 

 eliminací nepotřebných funkcí, které zvyšují náklady. 

Aby byla kalkulace cílových nákladů úspěšná, probíhá v několika navazujících krocích. 

První krokem je stanovení cílové ceny. Cílová cena představuje předpokládanou reálnou 

cenu. Je to cena, za kterou je moţné nový výrobek prodávat po zavedení výrobku na trh. 

Tento krok současně zahrnuje i odhad průměrného ročního objemu výroby a prodeje. 

Stanovení cílových nákladů je druhým krokem. Poţadovaná hodnota rentability trţeb je 

základem pro stanovení cílových nákladů. Pod třetím krokem je skryto stanovení 

předpokládaných nákladů. Vychází se z propočtové kalkulace stanovené na základě 

současné technické a technologické dokumentace a také z marketingové a prodejní 

politiky podniku. Výsledkem třetího kroku je zjištění nákladů, které jsou vyšší neţ 

náklady cílové. 

Ve čtvrtém kroku se hledají moţnosti dosahování cílových nákladů. Toho lze dosáhnout 

následujícími nástroji 

a) Hodnotová analýza – podnik zvaţuje opatření za účelem sníţení nákladů 

výkonu. 

b) Restrukturalizace podnikových procesů – podnik zvaţuje zlepšení v rámci 

koordinace a organizace činností. 

Nové moţnosti pro lepší vyuţití kalkulace a kalkulačních metod v řízení představují 

cílové náklady. Změna postupu od zákazníka k vlastní výrobě je jednoznačný přínos, 

tedy změna výrobků podle zákazníka preferované hodnoty a vlastností. Dále dochází 

k přesunu důrazu na řízení nákladů do předvýrobních etap. 

Metoda kalkulace cílových nákladů je spojena s některými kritickými faktory, kterými 

jsou především: 

a) Snaha o sniţování nákladů nemůţe přesáhnout určitou mez, jedná se o hranici, 

pod kterou nelze sniţovat náklady aniţ, by nebyla ohroţena kvalita 
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produkovaných výrobků, pracovní podmínky zaměstnanců či sníţení výkonnosti 

produkce. 

b) S informacemi, zjištěnými pomocí kalkulace cílových nákladů, se musí jednat 

opatrně a v souvislosti s jinými metodami ekonomického řízení; kalkulace 

cílových nákladů je zjednodušená a v praxi se můţe lišit výsledná realita od 

cílových nákladů.  

c) Kalkulace cílových nákladů obsahuje průměrné hodnoty za určité časové 

období; vývoj investičních nákladů, prodejní ceny, nákladů a zisku se však bude 

poměrně dynamicky vyvíjet v závislosti na ţivotním cyklu produktu. 

d) Posledním rizikovým faktorem, který lze uvést je, ţe metoda je postavena na 

kalkulaci výnosů a nákladů a lze ji tedy vyuţít pouze pro odhad ziskovosti; pro 

finanční řízení má podstatnější význam propočet příjmů, výdajů, kapitálových 

nákladů, likvidity a zdrojů financování; tyto informace metoda cílových nákladů 

neposkytuje. 

e) Preference zákazníků a situace na trhu jsou také rizikovým faktorem. 

1.6 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby a náklady (CVP)
6
 

Základní vztah mezi ziskem, objemem výroby a náklady
7

 vyjadřuje matematická 

rovnice: 

Zisk = Tržby – Celkové náklady 

Zisk = (Q x p) – (FN + Q x vj) 

kde: Q…… objem produkce 

 p …….prodejní cena 

 FN…...fixní náklady 

 vj…… variabilní náklady na jednici  

(Landa, 2008) 

 

                                                             
6
 kapitola zpracována dle lit. Landa, 2008. 

7
 CVP (Cost-Volume-Profit) 



 
 

26 
 

Na zisk mají vliv všechny faktory, které jsou uvedené na pravé straně rovnice. V praxi 

dochází k různým kombinacím těchto faktorů. Všechny rozhodovací úlohy zaloţené na 

vztahu náklady, objem výroby a zisku vycházejí z následujících předpokladů: 

1. reálná výrobní kapacita je jiţ dána, rozhodnutí o výrobní kapacitě bylo učiněno 

jiţ v minulosti, 

2. případně moţná rozhodnutí o změnách výrobní kapacity nejsou předmětem 

rozhodovacích úloh. 

Ziskem se v úlohách typu CVP rozumí provozní zisk očištěný o poloţky náhodilé nebo 

poloţky, které byly vyvolány účetními metodami ve finančním účetnictví. 

Schéma 6: Výpočet provozního zisku 

 + Trţby z prodeje zboţí 

 + Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 

= Celkové trţby za výkony 

- Náklady na prodané zboţí 

- Spotřeba materiálu a energie 

-  Náklady na sluţby 

- Osobní náklady 

- Daně a poplatky 

- Odpisy dlouhodobého majetku 

__________________________________________ 

 =  Provozní zisk 

Zdroj: Landa, 2007; str. 92 

 

Za náklady ve vztahu CVP se pouţívají v zásadě náklady variabilní a fixní. Před 

zahájením výpočtu jednotlivých úloh je nutné provedení převodu standardních přímých 

a nepřímých nákladů na náklady variabilní a fixní. U fixních nákladů se počítá 

s neměnnou výši nákladů. 

Vstupním údajem důleţitým pro výpočet úloh je prodejní cena za jednotku. Pouţívá se 

cena upravená od případných slev. 
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Objem produkce je poslední vstupním údajem. Je vyjádřený v naturálních jednotkách a 

jeho limit se stanovuje podle instalované výrobní kapacity. 

1.6.1  Bod zvratu
8
 

Při zkoumání vztahů mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady se rozlišuje, zda 

se jedná o výrobu stejnorodou nebo různorodou. Nejdříve se budu zabývat výrobou 

výrobků stejného druhu. 

Schéma 7: Analýza bodu zvratu 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Synek, 2007; str. 132 

Při nulové výrobě se trţby rovnají nule. Z tohoto důvodu přímka trţeb vychází z nuly. 

Náklady jsou stanovený na úrovni fixních nákladů. Přímka nákladů stále roste, coţ je 

způsobeno variabilními náklady, které s objemem výroby rostou. Ze schématu je patrné, 

ţe při nulovém objemu výroby je firma ve ztrátě a to z důvodu existence fixních 

nákladů. S rostoucím objemem výroby se ztráta podniku sniţuje aţ po dosaţení tzv. 

bodu zvratu. V bodě zvratu se náklady rovnají trţbám. Od tohoto okamţiku firma 

začíná produkovat zisk. Bod zvratu se také nazývá bod rentability, bod krytí nákladů, 

mrtvý bod nebo nulový bod.  

 

                                                             
8
 kapitola zpracována dle lit. Fibírová, 2007; Král, 2006, Synek 2007. 
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Matematické vyjádření bodu zvratu: 

 

kde: BZ……bod zvratu 

 FN……fixní náklady 

 c……...cena 

 VN……variabilní náklady 

(např. Synek, 2006; Fibírová, 2007) 

 

Rozdíl mezi cenou a variabilními náklady se nazývá příspěvek na úhradu fixních 

nákladů a zisku.  Zisk můţe být dosaţen pouze v případě, pokud celkový příspěvek na 

úhradu pokryje celé fixní náklady. V praxi je pro rozdíl mezi cenou a variabilními 

náklady pouţíván název hrubé rozpětí.  Kritické vyuţití výrobní kapacity je důleţitá při 

projektování výrobních kapacit. Aby firma dosahovala zisku, měla by potřeba určitého 

výrobku přesahovat bod kritického vyuţití výrobní kapacity. 

Kaţdý podnik chce produkovat zisk, proto nestačí, aby firmy vyráběly pouze na úrovni 

bodu zvratu. Ale musí produkovat vyšší objem výroby, který přinese zisk. Zahrnutím 

minimálního zisku do výpočtu bodu zvratu se vypočítá objem výroby, který firmě 

zaručí nejen krytí příspěvku na fixní náklady a zisk, ale přinese firmě i plánovaný zisk.  

Při produkci různorodé výroby se musí pro vyjádření závislosti nákladů a objemu 

výroby pouţít globální nákladovou funkci. Tato funkce vyjadřuje vztah mezi celkovou 

produkcí a celkovými náklady. Matematicky lze tento vztah vyjádřit následovně:  

N = F + hQ. 

(Fibírová, 2007) 

Variabilní náklady na 1 Kč představuje zvolený parametr h. Další proměnnou je 

parametr Q, který zastupuje ve výpočtu celkovou produkci vyjádřenou peněţně. 

Propočet bodu zvratu a bodu kritického vyuţití výrobní kapacity je shodný s propočtem 

uvedeným ve stejnorodé produkci.  
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Matematické vyjádření bodu zvratu: 

h

ZF
BZ

h

F
BZ

1

1

min

 

(Fibírová, 2007) 

Chce-li podnik dosahovat maximálního zisku při dostupné výrobní kapacitě musí se 

snaţit o dosaţení největšího moţného rozdílu mezi prodejní cenou a variabilními 

náklady. Tento vztah je matematicky vyjádřen 1 – h a nazývá se příspěvek ke krytí 

fixních nákladů a zisku. Připadá na 1 Kč objemu výroby. Nejedná se o nový jev, nýbrţ 

jen o obdobu příspěvku ke krytí fixních nákladů a zisků vyjádřený v absolutné výši, 

která se pouţívá u stejnorodé produkce. 

V návaznosti na algoritmus výpočtu bodu zvratu lze formulovat základní typy 

rozhodovaních úloh operativního typu: 

1. Jaký bude zisk při plném vyuţití instalované kapacity? 

2. Jaký bude zisk při sníţeném vyuţití kapacity? 

3. Jaký bude zisk, dojde-li ke sníţení nebo zvýšení prodejní ceny? 

4. jaký bude zisk, zvýší-li se nebo sníţí-li se objem prodeje při současném zvýšení 

fixních nákladů? 

5. Jaký bud zisk, dojde-li ke zvýšení nebo sníţení variabilních nákladů a současně 

zvýší-li se nebo sníţí-li se objem prodeje? 

 

Zisk = ((p – vj) x Q) – FN 

(Landa, 2008) 

Odpověď na všechny otázky poskytne výše uvedená rovnice, jelikoţ obsahuje všechny 

důleţité veličiny potřebné k porozumění problematiky.  
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2  NÁKLADOVÉ FUNKCE
9
 

Nákladové funkce se vyjadřují matematickou formou. Jedná se o vztah mezi náklady a 

objemem výroby podniku. Kombinací nákladu proporcionálních, nadproporcionálních a 

podproporcionálních vzniká nákladová funkce, která je zpočátku klesající a později 

rostoucí. Její tvar má podobu obráceného písmene S. Křivka marginálních nákladů je 

ve tvaru U. 

Krátkodobá nákladová funkce charakterizuje průběh nákladů v krátkém období. 

V krátkém období lze měnit pouze některé výrobní činitele. Výrobní zařízení, stroje a 

budovy jsou činitelé, které v krátkém období není moţné měnit. Limitem pro objem 

výroby je vybudovaná výrobní kapacita. Ta je určována neměnnými výrobními činiteli.  

Fixní náklady jsou vyvolány fixními výrobními činiteli a proměnné výrobní činitele 

vyvolávají variabilní náklady. Toto rozdělení nákladů se pouţívá v běţném a 

operativním řízení.  

Dlouhodobá nákladová funkce představuje průběh nákladů v delším časovém období. 

V dlouhém období lze změnit všechny výrobní činitele. Fixní náklady v dlouhodobé 

nákladové funkci neexistují. Zachycují se pouze průměrné celkové a marginální 

náklady. Dlouhodobou nákladovou funkci tvoří z části krátkodobá nákladová funkce, 

která vyjadřuje průběh nákladů pro určitý rozsah objemu výroby. Dlouhodobá 

nákladová funkce v důsledku úspory z rozsahu plynoucí ze zvětšování objemu výroby 

z počátku klesá. V nejniţším bodě je dosaţeno minimálních průměrných nákladů a 

současně nejvyšší efektivnosti výroby. Od tohoto okamţiku náklady začnou růst 

v důsledku obtíţné koordinace řízení. S rostoucími průměrnými náklady dochází ke 

sniţování efektivnosti výroby. Tvar dlouhodobé nákladové funkce ovlivňuje nejen 

optimální velikost objemu výroby, ale také počet podniků vyskytujících se na trhu. 

Manaţeři vychází při rozhodování o velikosti podniku, druhu výrobního zařízení, jeho 

počtu a výkonu, pouţit druhu technologie z dlouhodobé nákladové funkce. Nákladové 

funkce zachycují pouze výrobní náklady. Tyto náklady jsou jen jednou sloţkou nákladů, 

které vstupují do konečné ceny. Dopravní náklady tvoří druhou sloţku. 

 

                                                             
9
 kapitola zpracována dle lit. Synek, 2007. 
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Schéma 8:  Průběh celkových nákladů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Synek, 2007; str. 88 

 

Schéma 9: Dlouhodobá nákladová funkce tvaru U 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Synek, 2007; str. 89 
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2.1   Účetní vyjádření nákladové funkce
10

 

Výkyvy v objemu výkonů se udrţují v reálných procesech v určitých hranicích, proto 

postačující informace o průběhu nákladů za určité tzv. relevantní rozmezí. Pro 

manaţerské účetnictví platí totéţ. V manaţerském účetnictví se poţadují informace o 

průběhu nákladů při změnách objemu výkonu za určitá rozmezí a čas, která jsou 

předmětem řízení a rozhodování. 

„Relevantní rozmezí zahrnuje rozpětí v objemu výkonů dané aktivity, ve kterém se 

v manaţerském účetnictví předpokládá vyhodnocování průběhu nákladů podle jejich 

závislosti na objemu výkonů.“
11

 

Východiskem pro vykazování plánovaného průběhu nákladů, který jsou sledovány v 

relevantním rozmezí, jsou informace o celkových nákladech, jejichţ výše je potřeba pro 

realizaci plánovaného objemu. Variabilní náklady proporcionálního charakteru skýtají 

moţné zjednodušení. K reálnému vyjádření závislosti nákladů na objemu výkonu se 

dopracuje po očištění údajů o zjevné vlivy jiných faktorů.  

Rozloţení celkových nákladů na jejich fixní a variabilní sloţku a ucelený průběh 

nákladů v relevantním rozmezí lze určit pomocí různých početně technických metod, 

kterými jsou např. metoda dvou bodů, metoda regresní analýzy, grafické metody atd. 

Schéma 10:  Průběh nákladů v relevantním rozmezí 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Schroll a kol., 1997; str. 74 

                                                             
10

 kapitola zpracována dle lit. Schroll, 1997. 
11

 citace dle lit. Schroll, 1997; str. 74. 
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Výše uvedené vyjádření průběhu nákladů neplatí komplexně, nýbrţ jen pro uvedené 

relevantní rozmezí. Současně musí být splněny stanovené podmínky, které odpovídají 

danému časovému období.  Tyto skutečnosti se vztahují na odhad sloţky fixních 

nákladů a současně také na vyjádření výše variabilních nákladů. 

2.2   Obecná ekonomická nákladová funkce
12

 

Při změnách v objemu výkonů podléhá účelových vztah fixních a variabilních nákladů 

obecným zákonitostem. Ekonomická nákladová funkce popisuje teoretický průběh 

smíšených nákladů při postupném zvyšování objemu. Základ ekonomické nákladové 

funkce tvoří základní vyjádřená výše fixních nákladů, která je doplněna sloţkou 

variabilních nákladů. Průběh variabilních nákladů je moţné rozloţit do tří základních 

etap. 

V první etapě, která se nazývá podzaměstnanost, se předpokládá podproporcionální 

průběh variabilních nákladů. Ve druhé etapě normální zaměstnanosti proporcionální 

průběh variabilních nákladů a v poslední etapě zvýšené zaměstnanosti neproporcionální 

průběh. 

Schéma 11: Ekonomická nákladová funkce 

 

 

 

  

Zdroj: Schroll a kol., 1997; str. 73 

Z důvodu několika objektivních příčin se povaţuje za nereálné odvození obecné 

nákladové funkce. Fixní náklady se člení na celou řadu dílčích fixních nákladů, a to 

s rozdílnou kapacitou. Další faktory mohou ovlivňovat průběh variabilních nákladů. 

V některých případech nelze striktně oddělit sloţku fixních nákladů od sloţky 

                                                             
12  kapitola zpracována dle lit. Schroll, 1997. 
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variabilních nákladů. Způsob zaúčtování, k nimţ patří např. časové odpisy, odráţí 

průběh jiných sloţek nákladů. Nákladová remanence, která je vysvětlena 

v předcházejícím textu, představuje zvláštní případ a je charakteristická svou 

setrvačností v průběhu nákladů a současně při změnách v objemu výkonů. To lze 

pozorovat např. počet pracovníků se ihned nezmění se sníţení objemu vyráběné 

produkce. 

Důleţitý je faktor spočívající v tom, ţe obecná ekonomická nákladová funkce je 

základem pro odvozování základních obecně platných pravidel racionality průběhu 

sledovaných procesů a stanovení základních extrémních momentů. K nim patří 

především dosahování minimálních nákladů. 

2.3 Stanovení nákladových funkcí 

K sestavení nákladové funkce můţe dojít, jsou-li známy fixní a variabilní náklady 

podniku. Jedná se o vyjádření vztahu mezi náklady a objem produkce konkrétního 

podniku, pro který se nákladové funkce zhotovují. Podklad pro stanovení nákladové 

funkce nabízí produkční funkce. (13) 

Produkční funkce vychází ze vztahu objemu výroby a souboru výrobních činitelů, které 

se podílejí na tvorbě objemu produkce v podniku. V ekonomické teorii představuje 

produkční funkce vztah mezi vstupy, tedy výrobními faktory a výstupy, které podnik 

produkuje. Neobsahuje cenu za sluţby spojené s výrobními faktory. Vyjadřuje s jakými 

vstupy je podnik schopen vytvořit odpovídající výkony.  

Obecný tvar produkční funkce: 

nXXXfQ ,...,, 10 , 

kde: X0, X1, …, Xn jsou výrobní faktory, vstupy podniku, tj. kapitál, materiály, know-

how, atd. (Vysušil, 2003) 

V praxi se pro vyjádření nákladových funkcí vyuţívají především následující rovnice: 

 pro náklady proporcionální, lineární funkci y = a + bx, 

 pro náklady nadproporcionální, kvadratickou funkci y = a + bx + cx
2
, 

 pro náklady podproporcionální, kvadratickou funkci y = a + b – cx
2
,  
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kde y…… celkové náklady (N), 

 x…… objem produkce (Q), 

 a…… odhad fixních nákladů (FN), 

b,c… variabilní náklady připadající na jednotku produkce, tj. marginální 

náklady. 

Pro výpočet parametrů nákladových funkcí slouţí nejčastěji následující metody: 

 klasifikační analýza, 

 metoda dvou období, 

 bodovým diagram, 

 regresní a korelační analýza.(2) 

2.3.1 Klasifikační analýza
13

 

Základem klasifikační analýzy, na kterém je metoda zaloţena, je zařazení kaţdé 

konkrétní nákladové poloţky mezi náklady fixní a variabilní. K variabilním nákladům 

jsou přiřazeny náklady, jejichţ celková hodnota se se změnou objemu produkce mění. 

Do této kategorie lze zařadit: 

 jednicové mzdy, 

 jednicové náklady na materiál, 

 a ostatní jednicové náklady. 

Fixní náklady se v absolutní výši se změnou objem produkce nemění. Zůstávají tedy 

konstantní. Při řízení variabilních a fixních nákladů se doporučuje dělit náklady na 

uvedené sloţky jiţ v nákladovém účetnictví. Třídění nákladů dodrţuje základní 

principy, které doporučuje zařazení jednicových nákladů do části variabilních nákladů a 

správní reţie do sloţky fixních nákladů. U ostatních reţií musí dojít k rozčlenění na 

náklady variabilní a fixní. 

Pro zařazení nákladů do poloţek fixních a variabilních neexistuje ţádné obecné pravidlo 

vyuţitelné u všech odvětví nebo stejně oborových podniků. Důraz se klade na konkrétní 

                                                             
13

  kapitola zpracována dle lit. Synek, 2007. 
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situaci, při které dochází ke vzniku nákladů. Zařazení jednotlivých nákladových 

poloţek by měl provádět pracovník dobře znalý oblasti podnikové ekonomie. 

2.3.2.  Metoda dvou období
14

 

Obecně lze metodu dvou období povaţovat za velice nepřesnou metodu modelování 

nákladů. Za hlavní nevýhodu je povaţována skutečnost, ţe se vychází z podkladů za 

pouhá dvě období. Pro výběr období se doporučuje vyhledat časový úsek s nejmenším a 

největším objemem výroby. Při výběru období by se mělo vynechat období, kdy došlo 

k mimořádnému výkyvu objemu výroby. Výpočty by měly zahrnovat období 

s normálním vývojem objemu produkce. Samostatné propočet nákladové funkce je 

velmi snadný. Základním krokem je dosazení vybraných objemů produkce do dvou 

rovnic. Výsledkem vyřešených rovnic jsou potřebné parametry. Období s největším 

objemem výroby je označeno indexem 1 a index 2 se přiřadí pro období s nejmenším 

objemem výroby. Vyjádřené nákladové funkce mají následující tvar: 

N1 = a + b x Q1 

N2 = a + b x Q2 

Vyřešením rovnice o dvou neznámých (metodou sčítací nebo odčítací) dojde ke zjištění 

parametru b. Následným dosazením parametru b do rovnice N1 popř. do rovnice N2. 

Lehkými matematickými úpravami zjištěný druhý neznámý parametr a.  

Jak jsem jiţ dříve uvedla největší nevýhodou metody dvou období je závislost výsledků 

pouze na dvou obdobích, která mohou vybočovat z běţného vývoje a tím můţe dojít ke 

značnému zkreslení výsledků (především fixních nákladů). Metoda dvou období slouţí 

k prvnímu orientačnímu odhadu vývoje nákladů. Tato metoda se doporučuje 

kombinovat s metodou grafickou. Bodový diagram poslouţí k posouzení vhodnosti 

vybraných období. Vybočuje-li některá z krajních hodnot, doporučuje se zvolení 

vhodnějšího období.  
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2.3.3 Grafická metoda
15

 

Další moţností sestavení nákladových funkcí je tzv. bodový diagram. Bod v diagramu 

pak má souřadnice [objem výroby; celkové náklady]. Kdy objem produkce je nanášen 

na osu x a celkové náklady na osu y. V místě, kde se setkává objem výroby 

s odpovídající výší celkových nákladů, se vyznačí bod. Vyznačené body jsou proloţeny 

přímkou nebo křivkou, od které jsou minimální vzdálenosti od zobrazených bodů. 

Závislost nákladů a objemu produkce existuje v případě, ţe jsou znázorněné body 

roztroušeny v blízkosti přímky. Z průsečíku zakreslené přímky s osou y lze zjistit odhad 

fixních nákladů. Jakýkoliv bod zakreslený v bodovém diagramu slouţí k výpočtu 

parametru b. 

Grafická metoda napomáhá k odhalení extrémních hodnot souřadnic zakreslených do 

bodového diagramu. 

Výhodou grafické metody je snadné vyčíslení objemu produkce a k ní odpovídající výše 

nákladů. Nevýhodou této metody je sníţená přesnost odhadu nákladů ve srovnání 

s jiným matematickými nebo statistickými metodami. Dochází k proloţení bodů 

přímkou a tím i ke sníţení přesnosti zjištěné výše nákladů a objemu produkce z grafu. 

Schéma 12:  Bodový diagram 

 

   

 

 

 

 

Zdroj: Synek, 2007; str. 94 
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2.3.4 Korelační a regresní analýza pro stanovení nákladových funkcí 

Regresní a korelační analýza slouţí k poznání a matematickému popisu statistických 

závislostí a současně k ověřování deduktivně učiněných teorií. Regresní analýza se 

zabývá jednostrannými závislostmi. Uvedený vztah lze blíţe přiblíţit, jako situaci, kdy 

stojí proti sobě vysvětlující (nezávisle proměnná), která představuje v zadání úlohy 

„příčinu“. Na druhé straně se nachází vysvětlovaná (závislá) proměnná v úloze 

nazývaná téţ „následky“. Výsledkem snaţení je zodpovězení otázek týkajících se formy 

změn. (3) 

Korelační analýza pracuje se vzájemnými závislostmi. Zkoumání veličin není pro 

korelační analýzu prvořadé. Při výpočtu a interpretaci výsledků dochází ke vzniku 

spojení obou analýz. (3) 

Metody regresní a korelační analýzy se povaţuje v problematice modelování 

nákladových funkcí k nejvíce spolehlivé. Uvedené metody umoţňují stanovení také 

nelineární nákladové funkce. Např. pro zachycení vývoje nadproporcionální popř. 

podproporcionální nákladů se povaţuje za vhodné vyuţití nelineárních nákladových 

funkcí.  Dalšími výhodou korelačních a regresních analýz představuje moţnost určení 

spolehlivosti zjištěných funkcí, především prostřednictvím korelace. Dále umoţňují 

provádění předběţných odhadů chyb kontrolovaných hodnot, jedná se o tzv. meze 

spolehlivosti. (13) 

Při ručním výpočtu parametrů je pouţíváno lineární funkce těchto vzorců: 

 

 

 

kde: X…… objem výroby, 

 Y…… náklady, 

 n…… počet sledovaných období.  

(např. Hindls, 2000; Kropáč, 2004) 

 

XbYa

XXn

YXXYn
b ,

22
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Korelační koeficient se vypočítá podle vzorce: 

2222 YYnXxn

YXXYn
r  

(např. Hindls, 2000; Kropáč, 2004; Marek, 2007) 

Čím více se hodnota r blíţí hodnotě 1, tím lépe vystihuje stanovená přímky vývoj 

nákladů. V praxi jsou k výpočtům vyuţívány počítače. 

Testy hypotéz o parametrech regresní funkce 

Testy hypotéz umoţňují ověření existence vztahu mezi parametry regresní funkce. 

Dochází k testování hypotézy o nulovém regresním koeficientu, tedy nulové hypotézy 

oproti alternativní. Aby bylo moţné určit závěry za správné, musí být splněny 

předpoklady určitých regresních modelů. (3) 

Prvním krokem je stanovení nulové a alternativní hypotézy. Vypočítá se hodnota 

testového kritéria, které má Studentovo rozdělení s (n – 2) stupni volnosti. Zjišťuje se 

zda, se hodnota testové statistiky nachází v kritickém oboru. Pokud ano dojde 

k zamítnutí nulové hypotézy ve prospěch alternativní. K výpočtu poslouţí vzorce 

uvedené níţe. (4) 

Testovaná hypotéza: 

 

oproti alternativní, která představuje: 

 

Tvar testového kritéria: 
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V případě platnosti hypotézy H0 představuje statistika rozdělení t o (n – p) stupních 

volnosti. Kritické obory se liší podle druhu nerovností. Za kritické hodnoty jsou 

povaţovány kvantily Studentova rozdělení. Lze také testovat hypotézu o nulové 

hodnotě regresního parametru. (4) 

Konstrukce intervalu spolehlivosti 

Interval spolehlivosti je interval pro dané parametry, ve kterém se realizují tyto náhodné 

veličiny s pravděpodobností 1 – α. Nejčastěji se v praxi pouţívají intervaly spolehlivosti 

o rozmezí 99,95 – 90 %.  

Jsou-li známy typy a parametry náhodné veličiny je pak moţné vytvořit interval 

spolehlivosti pro X. Jedná se o jednoduchý způsob stanovení pomocí kvantilů, kterými 

mohou být: 

 levostranný interval spolehlivosti , 

 pravostranný interval spolehlivosti , 

 oboustranný interval spolehlivosti . 

Obdobně se konstruují intervaly spolehlivosti pro neostré nerovnosti. Neznáme-li 

přesné rozdělení pravděpodobnosti, pak lze vyjít z příslušné pivotové statistiky. Tehdy 

jsou vytvořeny intervaly spolehlivosti pro konkrétní pivotovou statistiku. Ta je následně 

upravena a tím je vyjádřen hledaný interval spolehlivosti pro hledaný parametr. (3) 

Interpretace výsledků 

Hodnotí se, zda rozpor mezi nulovou a alternativní hypotézou je nebo není statisticky 

významný. Nachází-li se hodnota testového kritéria v kritickém oboru, pak se zamítá 

nulová hypotéza ve prospěch alternativní a rozdíly mezi hodnotami jsou statisticky 

významné. V opačném případě, kdy testové kritérium neleţí v kritickém oboru je přijata 

nulová hypotéza ve prospěch alternativní a hovoří se o tom, ţe rozdíly mezi 

testovanými veličinami jsou statisticky nevýznamné. (4) 
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3  STANOVENÍ NÁKLADOVÝCH FUNKCÍ VE SPOLEČNOSTI 

MAXIS, A.S. 

Společnost MAXIS a.s. má své sídlo dle obchodního rejstříku uvedené na adrese 

Francouzská 28, Praha 2. Společnost MAXIS, a. s. byla zaloţena v roce 1998 a na jejím 

základním kapitálu se podílela pouze česká účast. Jediným akcionářem byla paní Alena 

Hradilová. Ta svůj stoprocentní podíl na vlastnictví společnosti odprodala v prosinci 

roku 2005 společnosti Elasowa Ortopedi GmbH. Tato společnost je do dnešního dne 

jediným akcionářem společnosti MAXIS, a. s.  

Ředitelství společnosti je umístěno v Praze. Veškerá výrobní činnost se provádí ve 

výrobní divizi, která se nachází ve Valašském Meziříčí. Po území celé České republiky 

se nachází ucelená distribuční síť. 

Společnost MAXIS a. s. se zaměřuje na výrobu a následný prodej zdravotních 

kompresivních výrobků. Důraz je kladen především na kvalitu pouţívaných materiálů a 

kontrolu jakosti produktů. 

Společnost je drţitel třech certifikátů, především certifikátu Oko-Tex Standard 100 

ZO.O.2252, který byl společnosti udělen v červenci roku 2000. Jedná se o auditovaný 

certifikát kvality výrobků MAXIS, jeţ je vymezen normou ISO 9001:2001. Hlavně 

z důvodu vysoké kvality výrobků získala společnost oprávnění pouţívat značku 

LYCRA by DuPont. 

Od roku 2004 se společnost stala jediným zástupcem výrobců kompresivních punčoch, 

z nově přistoupených zemí do Evropské unie, ve Společenstvu pro jakost kopresivních 

punčoch se sídlem v německém městě Hohenstein. Společnosti bylo přiřazeno 

evidenční číslo 31. 

Aby podnik dosahoval plánované vysoké kvality svých výrobků, musí věnovat značnou 

pozornost svým dodavatelům veškerého materiálu. Jelikoţ pouze díky kvalitním 

vstupním materiálům a moderním technologiím mohou výrobky dosahovat evropskému 

standardu. Neustále se zvyšující objem export předešlé tvrzení plně potvrzuje. 
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Sídlo společnosti se nachází v pronajatých prostorách na Praze 2. Na uvedené adrese 

pracuje vedení společnosti. Výrobní závod je umístěn ve Valašském Meziříčí také 

v pronajatých prostorech, jedná se o prostory společnosti Ponast, s. r. o.  

Průměrný počet zaměstnanců se pohybuje kolem 80 výrobních pracovníků a dvou 

řídících pracovníků. Mzdová náklady na pracovníky celkem za rok činí zhruba 21 800 

tis. Kč, z toho 1 645 tis. Kč představují mzdy řídícím pracovníkům. Dalším řídícím 

pracovníkem je předseda představenstva, jehoţ odměny se pohybují v celkové výši za 

rok 1 320 tis. Kč.  

V minulém roce nebyly přiznány a vyplaceny odměny ostatním členům statutárních a 

dozorčích orgánům. Současně také akcionářům, členům statutárních orgánů ani řídícím 

pracovníkům nebyly poskytnuty podnikové půjčky, úvěry a záruky v jakékoliv peněţní 

formě.   

Souborné informace o základním kapitálu k 31. 12. 2008 

Počet akcií: 30 ks 

Jmenovitá hodnota: 1 000 000,- Kč 

Vlastník: Elasowa Orthopädie GmbH, Vorstadt 35, D-07952, SRN 

Tabulka 1: Tvorba základního kapitálu 

Rok Výše zákl. kapitálu 

1998 1 000 000,- Kč 

1999 15 000 000,- Kč 

2002 6 000 000,- Kč 

2003 5 000 000,- Kč 

2004 3 000 000,- Kč 

Celkem 30 000 000,- Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Předmět podnikání:  

 koupě zboţí za účelem jeho dalšího a prodeje a prodej, 

 pletařská výroba 

 šití oděvů. 

 



 
 

43 
 

Celková výše výnosů
16

 a jejich rozčlenění k 31. 12. 2008 je uvedeno v tabulce 2: 

Tabulka 2: Přehled výnosů společnosti 

Předmět činnosti Tuzemsko Zahraničí CELKEM 

Výrobky 62 039 49 776 111 815 

Materiál 207 36 243 

Zboží 622 291 913 

Služby  2 185 187 

CELKEM 62 870 50 288 113 158 
Zdroj: vlastní zpracování 

Podnik vykazuje především trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb, coţ vyplývá ze 

skutečnosti, ţe se jedná o výrobní společnost. Výkonová spotřeba vzrostla oproti 

minulému období o 8 mil. Kč. Tato hodnota představuje nárůst o zhruba 12 %. Jedná se 

o negativní jev, protoţe ve srovnání s trţbami roste výkonová spotřeba rychleji neţ 

trţby.  

Provozní výsledek hospodaření poklesl cca o 2 mil. Kč. Tento pokles lze hodnotit za 

negativní, jelikoţ trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb stouply. Jenţe zároveň 

došlo i ke zvýšení spotřeby materiálu a energie. Kladně jde hodnotit pouze to, ţe podnik 

si udrţuje přibliţně stejnou výši provozního výsledku hospodaření a stále je zisková. 

Podnik nerealizoval za sledovaná období ţádné mimořádné výnosy a náklady, proto je 

také výsledek hospodaření z mimořádné činnosti nulový. 

Společnost ve sledovaném i předcházejícím období vykazoval zisk. V obou obdobích 

měla kladný provozní hospodářský výsledek, který se sníţil o záporný výsledek 

hospodaření z finanční činnosti.  

3.4  Vývoj nákladů ve společnosti v letech 2003 – 2008 

Náklady na prodané výrobky a sluţby rostly rychleji neţ trţby. Tuto skutečnost nelze 

hodnotit příliš pozitivně, jelikoţ náklady rostou rychleji neţ výnosy. Z výkazu zisku a 

ztráty lze zjistit, ţe změna stavu zásob je záporná. Přírůstek i úbytek stavu vlastních 

výrobků se účtuje pouze na jeden účet. Jedná se o výnosový účet, kde přírůstky vlastní 
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výroby jsou účtovány na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI. Z toho plyne, ţe 

úbytky byly v roce 2008 větší neţ přírůstky vlastní výroby na sklad. Společnost tedy 

vydala ze skladu větší počet výrobků, neţ jaké přijala.  

V roce 2008 si podnik nevyrobil ţádný majetek vlastní reţií. Osobní náklady v průběhu 

sledovaného období stále rostou. To bylo způsobeno zvýšením mezd.  

Daně a poplatky představují pro podnik náklady vůči finančnímu úřadu za silniční daň. 

Podnik neplatí daň z nemovitosti, jelikoţ nemá ţádnou budovu ve svém osobním 

vlastnictví. Svou činnost provozuje v pronajatých prostorech. 

Hodnota odpisů se nepatrně zvýšila z důvodu uplatňování progresivního odepisování. 

Úroveň odpisů se nachází v odpovídající výši k hodnotě odpisovaného majetku. Odpisy 

představují pro podnik náklady, nikoliv však fyzický výdej peněţních prostředků. Tím 

umoţní sníţení základu daně a ovlivní sníţení daně z příjmu. 

Nejvyšší hodnotu dosahuje spotřeba materiálu a energie, osobní náklady jsou na druhém 

místě a nejmenší podíl mají odpisy. Výroba je velmi materiálově a energeticky náročná, 

méně je náročná na technologie, stroje a zařízení, také nepoţaduje vysoce 

kvalifikovanou pracovní sílu. 

Pod pojmy jiné finanční výnosy a náklady se představují především nákladové a 

výnosové úroky. Není tedy překvapující, ţe náklady převyšují výnosy, a proto 

hospodářský výsledek z finanční činnosti je záporný. V současné době placené úroky 

převyšují úroky připsané. Jelikoţ podnik splatil bankovní úvěr, dá se předpokládat, ţe 

nákladové úroky nadále budou klesat, jako tomu bylo doposud.  

Tabulka 3: Vývoj nákladů  

Náklady 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Na prodané zboží 68 849 46 021 70 855 60 508 58 907 66 500 

Osobní náklady 21 138 17 479 22 353 27586 29 657 32 004 

Daně a poplatky 375 31 50 58 56 49 

Odpisy 2 009 1 893 1 028 1 805 2 415 2 750 

Jiné provozní náklady 9 233 3 618 3 320 9 268 2 854 2 017 

Finanční náklady 2 310 1 445 1 766 5 202 4 476 2 305 

Mimořádné náklady 836 11 018 - - - - 

Celkové náklady 104 750 81 505 99 372 104 427 98 365 105 625 

Zdroj: výroční zpráva 
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Graf 1: Průběh nákladů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.5  Členění nákladů 

Pro stanovení nákladových funkcí bylo třeba provést přiřazení jednotlivých nákladů 

k výkonům, ke kterým podle svého charakteru patří. Jedná se o míru souvislosti mezi 

náklady a jednotlivými činnosti. Při alokaci nákladů jsem postupovala ve dvou fázích, 

kterými byly: 

1. přiřazení přímých nákladů, 

2. přiřazení nepřímých nákladů. 

 

Ve své práci se zabývám náklady textilního podniku, proto nyní budou rozebrány přímé 

a nepřímé náklady, které souvisejí s textilním průmyslem. 

Přímé náklady  

Do poloţek přímých nákladů jsem zařadila: 

 Přímý materiál 

o veškeré suroviny a materiál potřebný k výkonu, 

o  náklady představuje pořizovací cena materiálu, 
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o jedná se především o materiál v mém případě pletařské příze; 

 Přímé mzdy 

o do této poloţky se zahrnují mzdy výrobních dělníků, kdy mzdy přímo 

souvisejí s výrobní činností, 

 

 Ostatní přímé materiály 

o do této kategorie jsou začleněny ostatní náklady, které nebyly obsaţeny 

v předcházejících poloţkách, 

o mohou jimi být: 

 opravy strojů, 

 přeprava, 

 náklady na sluţby, 

 náklady na vadné výrobky. 

 

Nepřímé náklady  

Jedná se o náklady, které nelze přiřadit přímo na jednici. Tyto se dále člení na náklady 

výrobní, správní a odbytové reţie. 

 Správní režie 

o je spojena s řízením a správou podniku, 

o jedná se především o náklady související s řízením podniku např. odpisy 

správních budov, platy řídících pracovníků, finanční náklady. 

 

 Výrobní režie  

o náklady související s řízením a obsluhou výroby, 

o reţijní mzdy, opotřebení strojů, náklady na opravu, spotřeba energie, 

reţijní náklady. 

 

 Odbytová režie 

o představuje náklady související s převzetím, balením, skladováním a 

expedici hotových výrobků podniku, 

o zahrnuje také náklady spojené s průzkumem trhu. 
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3.6  Výrobní program společnosti MAXIS, a. s. 

Výrobní program společnosti MAXIS, a. s. se zaměřuje na výrobu zdravotního 

kompresivního zboţí. Na výrobu jsou pouţita nejlepší vlákna a jsou důsledně 

zpracována na počítačem řízených strojích. Výrobky procházejí výrobní dílnou, dále 

pokračují na dokončující práce, následně jsou zabaleny do příslušných obalů. Všechny 

výrobky podléhají přísné výstupní kontrole.  Pouţívané technologie napomohly 

společnosti MAXIS, a. s. k zařazení mezi přední světové výrobce zdravotních 

kompresivních punčoch, Anti-trombo punčoch, dílů a bandáţí. 

Neustálý vývoj a pokrok v technologii vyvolává stále rostoucí poptávku pacientů. 

Zvýšený zájem nutí společnost MAXIS, a. s. k soustavnému úsilí a zlepšení. 

Podmínkou pro úspěch v tomto odvětví je neustálý kontakt s lékaři, výzkumnými ústavy 

a zdravotními experty.  

Výroba se uskutečňuje v pletařské dílně, která je vybavena dvaceti pěti plně 

automatizovanými pletařskými stroji. V provozu nejsou zapojeny vţdy všechny stroje. 

Ty jsou uváděny do provozu podle potřeby (objednávky od zákazníka). Kaţdý stroj 

nabízí jinou moţnost výroby kompresivních punčoch o různém průměru. Jedna 

pracovnice je schopna současně obsluhovat šest aţ sedm pletařských strojů. V současné 

době se pracuje v pletařské dílně na dvojsměnný provoz. V případě potřeby se přechází 

na nepřetrţitý provoz. Na kaţdé směně pracují dvě pletařky s mechanikem, jehoţ hlavní 

pracovní náplní je udrţení výrobního programu bez výluk spojených s poruchovostí 

strojů.  

Na jednom pletařském stroji za jednu směnu je pracovnice schopna uplést aţ šest balíků 

kompresivních punčoch. Jeden balík obsahuje deset párů kompresivních punčoch tedy 

dvacet kusů. Kaţdá pracovnice je zodpovědná za bezchybnost a kvalitu svých punčoch. 

Hotové punčochy označí a předá k případným ručním opravám. Počet vyrobených 

punčoch je porovnáván s normou a zjišťují se případné odchylky od normy.  
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Schéma 13:  Postup kompresivních punčoch výrobou 

  

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Za směnu, která trvá osm hodin, je schopna kaţdá pracovnice zabalit čtyři sta párů 

kompresivních punčoch. Balení probíhá v jednosměnném provozu a jsou zde 

zaměstnány tři pracovnice. Kaţdá pracovnice opatří balení kompresivních punčoch 

svým identifikačním číslem, datem zabalení a označením o jakou punčochu a jaké barvy 

se jedná. V případě reklamace pak lze jednoduše dohledat, která pracovnice udělala 

chybu.  

Tabulka 4:  Objem výroby při zapojení šesti strojů 

 Pracovnice/směna Směna Týden Měsíc Rok 

Výroba v ks. 60 240 1 200 4 800 57 600 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4 prezentuje předpokládaný objem výroby při vyuţití šesti strojů a za ideálních 

podmínek, pod kterými si lze představit nulovou, popř. minimální poruchovost strojů, 

minimální zmetkovost výrobků, odstranění prostojů pracovnic a jejich motivovaní k co 

nejlepšímu výkonu.  

V tabulce 5 je uveden počet kompresních punčoch vyrobených v letech 2003 aţ 2008. 

Jedná se o skutečně vyrobené produkty, na jejichţ zhotovení byl vynaloţen odpovídající 

objem nákladů. 

Tabulka 5:  Přehled vyrobených kompresivních punčoch v letech 2003 - 2008 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Výše objemu výroby
17

 58 650 53 480 55 840 56 320 57 980 58 120 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

                                                             
17
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3.7  Stanovení nákladových funkcí v krátkém období 

Při konstrukci nákladových funkcí jsem vyuţila doporučené metody stanovení 

nákladových funkcí. Jednalo se o klasifikační analýzu, metodu dvou období, grafickou 

metodu a regresní analýzu. Nákladové funkce zkonstruuji z hlediska krátkého i 

dlouhého období a na základě zjištěných odhadů variabilní a fixních nákladů vypočítám 

bod zvratu. 

3.7.1  Klasifikační analýza 

Klasifikační analýza je první metodou, kterou jsem pouţila k modelování nákladových 

funkcí. Jelikoţ se jedná o metodu, která je zaloţena na klasifikaci nákladů na sloţku 

variabilní a fixní, bylo základním postupovým krokem rozdělení nákladů společnosti 

MAXIS, a. s. na náklady měnící se s objemem produkce (variabilní) a na náklady 

konstantní (fixní).  

Postup klasifikace nákladů: 

1. Po podrobném studiu výkazu zisků a ztrát, jsem vypsala všechny náklady podniku do 

tabulky 3 na straně 43. V tomto stádiu jsem nebrala ohled, zda se jedná o náklady 

variabilní nebo fixní. 

 

2. Následným logickým krokem bylo členění nákladů na sloţku variabilní a fixní.   

 

3. Do variabilních nákladů jsem zařadila přímý a pomocný materiál, mzdy výrobních 

pracovníků, s nimi související sociální a zdravotní pojištění. V tabulce 6 jsou 

vypsány variabilní náklady s přiřazení absolutní výše. Jedná se náklady odpovídající 

celkové produkci.  

Tabulka 6 – Výše variabilních nákladů 

č. Druh nákladů Výše VN 

1 Přímý a pomocný materiál 44 320 

2 Mzdy výrobních pracovníků 20 121 

3 Sociální a zdravotní pojištění výr. pracovníků 6 841 

Celkem  71 282 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Jelikoţ budu sestavovat nákladové funkce pro jeden kus kompresivních punčoch, budu 

při stanovení variabilních nákladů na jednici vycházet z kalkulačního vzorce. Ten je 

uveden v tabulce 7, kde je ke kaţdé poloţce přiřazena výše variabilních nákladů na 

jeden kus. Při sestavování jsem vycházela z kalkulačního vzorce pouţívané v podniku 

pro ocenění výrobku. Skládá se z těchto poloţek: 

 přímý materiál – základní materiál potřebný pro pletení 

 pomocný materiál – pro kompletaci na šicí dílně a balení 

 přímé mzdy – hrubá mzda za pracovní operaci, sociální a zdravotní pojištění 

Tabulka 7: Kalkulační vzorec 

Položka Částka Kč 

Přímý materiál 75 

Pomocný materiál 35 

Přímé mzdy 24 

Celkem 134 

Zdroj: vlastní zpracování 

Do fixní sloţky nákladů jsem zařadila náklady, jejichţ výše se se změnou objemu 

výroby nemění. Jsou to mzdy řídících pracovníků, sociální a zdravotní pojištění, odpisy 

hmotného majetku, daně o poplatky podniku a finanční náklady, kde jsou zahrnuty např. 

poplatky bance za vedení účtu. Jedná se o náklady měnící se např. se změnou výrobní 

kapacity, změna probíhá skokově. Tabulka 8 názorně ukazuje zařazené fixní náklady a 

jejich výši.  

Tabulka 8:  Fixní náklady a jejich výše 

č. Druhy nákladů 
Částka 

Kč 

1 Mzdy řídících pracovníků 3 763 

2 Sociální a zdravotní pojištění řídících pracovníků  1 279 

3 Odpisy 2 750 

4 Daně a poplatky 49  

5 Finanční náklady 2 305 

6 Jiné provozní náklady 2 017 

Celkem  12 163 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4. V dalším kroku jsem musela roztřídit náklady, které jsou z části variabilní a z části 

fixní. Při určení fixních a variabilních nákladů jsem vycházela ze znalostí, jaké 

konkrétní náklady se pod poloţkou nacházejí. Materiál na opravu strojů by se sloţitě 

rozpočítávala na jednotlivé kusy, proto je z větší části zařazen mezi náklady fixní. 

Variabilní výše nákladů je určena na jeden kus výroby a představuje nepatrnou výši. 

Spotřeba energie a vody je spojena především s výrobní činností, proto je převáţná 

část zařazena do variabilních nákladů. Při stanovení výše variabilních nákladů na kus 

jsem vycházela z doby trvání výroby, spotřeby elektrické energie a ceny za kWh. 

V tabulce 9 je názorně zobrazeno rozdělení nákladů a přiřazení její výše. 

Tabulka 9: Členění nákladů na fixní a variabilní a určení výše 

č. Druh nákladů 
Fixní 

náklady
18

 

Variabilní náklady 

na 1 ks  (Kč) 

1 Materiál na opravy 451,2 14 

2 Spotřeba energie, vody 1 232,2 47 

Celkem 1 453,4 61 
Zdroj: vlastní zpracování 

5. Rozdělením nákladů na fixní a variabilní jsem zjistila celkovou výši fixních a 

hodnotu variabilních nákladů na 1 kus produkce, která je důleţitá pro konstrukci 

nákladové funkce. Fixní náklady v roce 2008 dosáhly výše 13 616 tis. Kč a variabilní 

náklady na 1 kus se pohybovaly u hodnoty 195 Kč. 

 

6. Průměrné fixní náklady za měsíc se vypočítají vydělením celkové výše fixních 

náklady počtem měsíců za rok (12 měsíců).  

 

Fixní náklady na měsíc jsou ve výši 1 135 tis. Kč. 

7. Poslední krokem bylo sestavení nákladové funkce, která se nachází v obecném tvaru 

fixní náklady navýšené o hodnotu variabilní nákladů na jednici vynásobené počtem 

objemu produkce. 

                                                             
18

 částka je uvedena v tisících Kč 



 
 

52 
 

Nákladová funkce má tvar: 

 

kde: N…….celkové náklady za měsíc uvedené v Kč, 

 Q…….objem produkce v ks za měsíc. 

8. Poslední krokem je stanovení bodu zvratu, tedy okamţiku, kdy firma přestane být 

ztrátová a začne produkovat zisk. K výpočtu jsem potřebovala znát fixní náklady 

období, variabilní náklady a cenu, za kterou firma své výrobky prodává. Pro 

stanovení nákladových funkcí jsem vycházela z údajů týkajících se výrobku 

MAXIS Micro, jedná se o stehenní punčochu s krajkou. Cena jednoho kusu je 370 

Kč.  Výsledek jsem vypočítala dosazení hodnot do následujícího vzorce: 

 

 

To znamená, ţe podnik dosáhne bodu zvratu při fixních nákladech 1 135 tis. Kč, 

variabilních nákladech na jednici 195 Kč a ceně 370 Kč při produkci 6 486 ks/rok 

punčoch, tzv. při výrobě 3 243 párů. Podnik bude produkovat svůj první zisk při výrobě 

6 487 ks/rok. 

Klasifikační analýza nejde vyuţít pro stanovení nákladové funkce v dlouhém období, 

jelikoţ je zaloţena na členění nákladů na sloţku variabilní a fixní a v dlouhém období 

fixní náklady neexistují. 

3.7.2 Metoda dvou období 

Metoda dvou období vychází z výběru dvou období, kdy jedno představuje největší 

objem produkce a druhé nejniţší objem produkce. Do výběru jsem nezahrnovala 

období, které se lišilo od normálního období. Období s nejvyšší produkcí jsem označila 

indexem A a období, kdy došlo k nejniţší produkci, jsem přidělila index B. 
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1. Sestavení přehledu o celkových nákladech a příslušných objemech výroby. Tak 

abych si mohla vybrat období s největším a nejmenším objemem produkce. Jedná 

se o údaje dosaţené za období leden aţ prosinec. Pro jednodušší přehled poslouţí 

tabulka 10, kde jsou zaznamenány náklady a objem výroby v příslušném období. 

Při výběru mohu posuzovat všechna období, neboť jsem neshledala ţádný časový 

úsek, který by vybočoval z normálního vývoje.  

 

Tabulka 10: Přehled celkových nákladů a objemu výroby 

Období Celkové náklady
19

 Objem výroby
20

 

Leden 2 040 4 650 

Únor 2 120 5 030 

Březen 2 149 5 200 

Duben 2 190 5 350 

Květen 2 399 5 970 

Červen 2 160 5 280 

Červenec 2 009 4 480 

Srpen 1 980 4 740 

Září 2 199 5 050 

Říjen 2 028 4 760 

Listopad 1 903 4 480 

Prosinec 1 821 3 130 

Celkem 24 998 58 120 
Zdroj: vlastní zpracování 

2. Za období s nejniţší produkcí je měsíc prosinec, kdy výroba dosáhla výše 3 130 ks. 

Tuto nízkou spotřebu si vysvětluji především z důvodů vánočních svátků, kdy se 

z pravidla nepracuje. Také kompresní punčochy nebudou nejčastější vánoční dárek, 

tudíţ poptávka po kompresivních punčochách mírně klesne. Naopak obdobím 

s nejvyšší produkcí byl měsíc květen s počtem 5 970 kusů.  

 

3. Období s nejvyšší produkci jsem označila indexem A a období s nejniţší produkcí, 

jsem přiřadila index B. Samotný výpočet není příliš náročný. Spočívá v dosazení 

údajů vybraných období do dvou rovnic. Rovnice a dosazení do rovnic je uvedeno 

níţe. 

                                                             
19

 Náklady jsou uvedeny v celých tis. Kč 
20

 objem výroby uvedený v ks 



 
 

54 
 

 

 

 

 

4. Po dosazení do rovnic jsem přistoupila k samotnému výpočtu jednotlivých 

parametrů a a b, které představuje náklady variabilní a fixní. Nejdříve jsem 

vyjádřila parametr b a vypočítala jeho hodnotu. Hodnotu parametru b jsem dosadila 

do rovnice a dopočítala parametr a. 

 

 

 

 

5. Vypočítané parametry jsem dosadila do obecné nákladové funkce, která má 

výsledný tvar: 

 

6. Posledním krokem byl výpočet bodu zvratu. Do vzorce jsem dosadila hodnoty nově 

zjištěné metodou dvou období. Fixní náklady jsou 1 168,4tis. Kč a variabilní 

náklady na jednici se nacházejí ve výši 206,13 Kč, cena zůstane stejná jako u 

předcházejícího příkladu. Pak bod zvratu je dosaţen při: 

 

V případě stanovení nákladové funkce metodou dvou období, by podnik dosáhl bodu 

zvratu při produkci odpovídající výše 7 130 ks/rok kompresivních punčoch, coţ 

znamená 3 565 párů punčoch. 
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3.7.3  Grafická metoda 

Další moţností sestavení nákladových funkcí uţití tzv. bodového diagramu. Na osu x 

jsem nanášela hodnoty objemu výkonu a na osu y celkové náklady. Po zakreslení všech 

bodů do grafu jsem tyto hodnoty proloţila přímkou. V místě, kde se setká přímka s osou 

y, jsem provedla odhad fixních nákladů. Odhad parametru b jsem provedla odečtením 

hodnoty z bodu leţícího přímo na přímce. 

K vypracování bodového grafu jsem pouţila program Microsoft Excel. I kdyţ se jedná 

o metodu konstrukce nákladových funkcí velice nepřesnou, poslouţí mi ke správné 

volbě regresní přímky. 

Graf 2: Bodový diagram 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Po odečtení hodnot z bodového diagramu jsem zjistila tvar nákladové funkce, který má 

následující podobu: 

 

Prostřednictví grafické metody jsem odhadla vyšší hodnotu fixních nákladů a niţší 

úroveň variabilních nákladů neţ pomocí ostatních metod. Jedná se o velice nepřesnou 

metodu stanovení nákladové funkce. Hodnoty fixních a variabilních nákladů jsem 

odečetla z grafu. Ty jsem následně pouţila k výpočtu bodu zvratu.  
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Při hodnotách fixních a variabilních nákladů zjištěných pomocí bodového diagramu by 

podnik dosáhl bodu zvratu při výrobě 6340 ks/rok punčoch, tzn. 3 170 párů. 

3.7.4  Regresní analýza 

Konstrukce nákladové funkce prostřednictví regresní analýzy se jedná o nejpřesnější 

ovšem nejsloţitější metodu stanovení nákladových funkcí. První a současně 

nejdůleţitějším problémem je určení typu regresní funkce. Tento typ jsem volila podle 

kritéria, kterým bylo nejlepší vystihnutí dané závislosti. Zvolení správné regresní 

funkce závisí na úspěšnosti dále prováděných regresních odhadů.  

Za nezávislou proměnnou x je povaţován objem produkce a za závislou proměnnou y 

náklady na produkci. 

Z bodového diagramu je zřejmé, ţe se jedná o přímkovou regresi. Jedná se o nejběţnější 

a současně o nejjednodušší regresní funkci. Její obecný tvar je: 

 

kde: η…….teoretická regresní funkce, 

 β…….neznámé konstanty regresní funkce. 

Hlavním úkolem regresní analýzy je určení nákladové funkci a odhadnutí jejich 

parametrů. Odhady parametrů se značí: .  

1. Sestavila jsem tabulku, do které jsem zaznamenala údaje o vyrobené produkci a výši 

celkových nákladů. Jedná se o produkci a náklady dosaţené podnikem v jednotlivých 

měsících. Současně jsem provedla výpočet průměru objemu produkce a průměr 

celkových nákladů. 

∑Q = 58 120;     

∑N = 24 998;               
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2. K provedení výpočtu jsem pouţila program Microsoft Excel. Tento program nabízí 

vyuţití předem definovaných funkcí.  

Tabulka 11: Záznam proměnných a pomocné výpočty 

 yi xi xiyi x
2

i 

1 2 040 4 650 9 486 000 21 622 500 

2 2 120 5 030 10 663 600 25 300 900 

3 2 149 5 200 11 174 800 27 040 000 

4 2 190 5 350 11 716 500 28 622 500 

5 2 399 5 970 14 322 030 35 640 900 

6 2 160 5 280 11 404 800 27 878 400 

7 2 009 4 480 9 000 320 20 070 400 

8 1 980 4 740 9 385 200 22 467 600 

9 2 199 5 050 11 104 950 25 502 500 

10 2 028 4 760 9 653 280 22 657 600 

11 1 903 4 380 8 335 140 19 184 400 

12 1 821 3 230 5 881 830 10 432 900 

∑ 24 998 58 120 122 128 450 286 420 600 

Zdroj: vlastní zpracování 

3. Předešlé výpočty mi napomohly k odhadu výše variabilních nákladů, jejţ jsem 

získala po dosazení do vzorečku uvedeného v teoretické části. Před výpočtem 

samotného odhadu variabilních nákladů jsem si musela ještě dopočítat hodnotu 

vztahu:  

 

Výpočtem byla hodnota parametru b odhadnuta na 1,507 

 

4. Za parametr b jsem dosadila do rovnice regresní přímky hodnotu 0,214 a získala 

jsem empirický tvar přímky pro zadané hodnoty objemu produkce a nákladů. Obecná 

empirická přímka má tvar: 
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Tabulka 12: Výpočet empirické přímky 

 yi xi Yi 

1 2 040 4 650 1 046,29 

2 2 120 5 030 1 046,51 

3 2 149 5 200 1 046,72 

4 2 190 5 350 1 046,94 

5 2 399 5 970 1 047,15 

6 2 160 5 280 1 047,36 

7 2 009 4 480 1 047,58 

8 1 980 4 740 1 047,79 

9 2 199 5 050 1 048,01 

10 2 028 4 760 1 048,22 

11 1 903 4 380 1 048,43 

12 1 821 3 230 1 048,65 

∑ 24 998 58 120 12 569,65 

Zdroj: vlastní zpracování 

5. Poslední neznámou je odhad výše fixních nákladů. Ten získám po dosazení a 

následného výpočtu do vzorce: 

 

Za  jsem dosadila průměr nákladů, za b hodnotu odhadu variabilních nákladů a 

poslední parametr  představuje průměrný objem produkce. Pak tedy: 

 

6. Z provedených odhadů parametrů nákladových funkcí jsem sestavila konkrétní tvar 

funkce v krátkém období. Získá se odsazení hodnot do rovnice obecné nákladové 

funkce. Po dosazení má nákladová funkce tvar: 

 

V případě konstrukce nákladové funkce metodou regresní analýzy se jedná o 

nejpřesnější a nejpravděpodobnější odhad variabilní a fixní sloţky nákladů. 
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7. V neposlední řadě vypočítám bod zvratu, který bude dosaţený při zohlednění 

parametrů zjištěných regresní analýzou. Počítala jsem se stejnou úrovni ceny jako 

v předchozích moţnostech.  

 

 

Bodu zvratu podnik dosáhne při hodnotách fixních a variabilních nákladů vypočítaných 

pomocí regresní analýzy při výrobě 6 711 ks/rok kompresivních punčoch, tzv. 3 356 

párů punčoch.  

Nákladová funkce je funkcí rostoucí a to především vlivem nárůstu variabilních 

nákladů. Hodnota variabilních nákladů roste společně s růstem produkce. Graf 3 

prezentuje vývoj nákladů, jak celkových nákladů tak i fixních, které se se změnou 

objemu produkce nemění, zůstávají tedy konstantní.  

Graf 3: Průběh nákladové funkce 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.8  Stanovení nákladových funkcí v dlouhém období 

Pro stanovení nákladových funkcí v dlouhém období poslouţí pouze regresní analýza. 

Ostatní metody stanovení nákladových funkcí lze pouţít pouze při konstrukci 

nákladových funkcí v krátkém období. 

Při konstrukci nákladových funkcí v dlouhém období neexistují fixní náklady podniku. 

Vychází se pouze ze znalosti celkových nákladů a objemu produkce. Do grafu jsem 

nanášela hodnoty z tabulky 10 na straně 53. Jedná se o celkové náklady a výši objemu 

produkce za období.  

Graf 4: Odvození dlouhodobé nákladové funkce z bodového diagramu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro stanovení nákladové funkce v dlouhém období jsem pouţila analytické nástroje 

regrese v programu Microsoft Excel. Tento nástroj provede lineární regresi. A to 

prostřednictvím metody nejmenších čtverců, kdy přímka proloţí souřadnice objemu 

výroby a celkových nákladů. Regrese umoţňuje analyzovat, jak ovlivňují hodnoty jedné 

nezávislé proměnné hodnotu závislé proměnné.  
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Pak tvar nákladové funkce je: 

 

Nákladová funkce představuje funkci celkových nákladů. Mezní náklady jsem zjistila 

derivací celkových nákladů. Vzájemný vztah je názorně uveden níţe. 

 

 

Po dosazení do vztahu a derivování jsem zjistila hodnotu mezních nákladů. 

 

Hodnota mezních nákladů představuje, o kolik se zvýší celkové náklady, zvýší-li se 

produkce o jednotku.  

3.9 Shrnutí poznatků získaných z konstrukce nákladových funkcí 

Za účelem konstrukce nákladových funkcí jsem prostudovala metody, které umoţňují 

poznat, jak se bude nákladová funkce vyvíjet. Vyuţila jsem čtyři metody mezi sebou 

vzájemně odlišné. Nejdříve jsem sestavila nákladovou funkci prostřednictvím 

klasifikační analýzy. Jedná se o metodu, která je zaloţena na rozčlenění nákladů na 

sloţku variabilní a fixní. Je-li známá výše fixních a variabilních nákladů lze jednoduše 

přejít ke konstrukci nákladové funkce. Konkrétní výše fixních a variabilních nákladů 

zjištěná klasifikační metodou se pohybovala okolo 195 Kč variabilních nákladů na kus a 

1 135 000 Kč fixních nákladů. 

Jako druhou metodu jsem pouţila tzv. metodu dvou období. Jedná se o metodu méně 

přesnou, jelikoţ se vychází pouze z údajů za období s největším a nejmenším objemem 

produkce. Výše nákladů a s nimi související objemy produkce jsou dosazeny do rovnic 

o dvou neznámých. Následnými matematickými úpravami se zjistí výše fixních a 

variabilních nákladů. Prostřednictví metody dvou období jsem odhadla variabilní 

náklady v hodnotě 206 Kč a fixní náklady ve výši 1 168 404 Kč. 

Grafická metoda je reprezentována bodovým diagramem. Ten slouţí k odhalení 

extrémních hodnot. Jelikoţ se výše nákladů nevypočítává, nýbrţ jen odhaduje s bodů 
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nanesených do grafu, jedná se o metodu velmi nepřesnou. Z grafu jsem provedla odhad 

sloţky fixních nákladů, které se pohyboval kolem hodnoty 1 680 000 Kč a odečet 

variabilní nákladů na jednici ve výši 105 Kč.  

Tvar přímky v bodovém diagramu mi poslouţil ke správné volbě regresní funkce. 

Jednalo se o přímku, proto jsem vyuţila k výpočtu vzorce regresní přímky. V případně 

regresní analýzy se jedná o nejpřesnější a nejpravděpodobnější odhad výše fixních a 

variabilních nákladů. V krátkém období fixní náklady dosahovaly hodnoty 1 046 800 

Kč a variabilní náklady 214 Kč. Jako jediná mi umoţnila regresní analýza stanovení 

nákladových funkcí v dlouhém i krátkém období. Nákladová funkce zjištěná pro dlouhé 

období měla tvar N = 1 088 000 + 205 * Q. V dlouhém období neexistují fixní náklady. 

Vychází se pouze ze znalostí celkových nákladů, z kterých se prostřednictví derivace 

zjistí mezní náklady. Jejich výše je 205 Kč.  

Hodnoty fixních a variabilních nákladů zjištěné prostřednictvím uvedených metod se 

pohybovaly okolo přibliţně stejných hodnot, v ţádném případě se nejednalo o 

markantní rozdíly. Tato skutečnost vychází z předpokladu, ţe se pro výpočet vyuţívají 

stejné podklady, a pouze prostředky k dosaţení výsledků jsou rozlišné. Pouze při 

stanovení nákladové funkce prostřednictví grafické metody došlo k výraznějšímu 

rozdílu při stanovení odhadu variabilních nákladů. Ty byly zjištěny ve výši 105 Kč, coţ 

představuje mírnější rozdíl. Variabilní náklady zjištěné klasifikační analýzou, metodou 

dvou období a regresní analýzou se pohybovaly v rozmezí (195 Kč – 214 Kč), kdy 

nejvyšší variabilní náklady byly zjištěny regresní analýzou a nejniţší jiţ zmíněnou 

grafickou metodou.  

Fixní náklady se pohybovalo od hodnoty 1 046 800 Kč do 1 680 000 Kč. V případě 

fixní nákladů je situace přesně opačná. Nejvyšší odhad fixních nákladů byl zjištěn 

prostřednictví grafické metody a nejniţší byly fixní náklady vypočítané pouţitím 

regresní analýzy.  Bodu zvratu je nejdříve dosaţeno při pouţití grafické metody a to 

především z důvodu nejniţších variabilních náklady, kdy vzniká nejvyšší příspěvek ke 

krytí fixních nákladů a zisku.  
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Kaţdá metoda mi rozšířila pohled na problematiku odhadu výše fixních a variabilních 

nákladů, poslouţily mi jako moţné varianty vývoje celkových nákladů, a proto nelze 

doporučit stálé pouţívání pouze jedné konkrétní metody pro stanovení nákladové 

funkce. Myslím si, ţe znalost nákladových funkcí poslouţí vrcholovému managementu 

k zefektivnění řízení celkových nákladů podniku. 
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ZÁVĚR 

Stanovení nákladových funkcí můţe v podniku dojít ke změnám v řízení nákladů a 

přehodnocení výše nákladů. Mělo by se jednat o změnu, která povede ke zlepšení 

situace podniku. V krátkém období lze ovlivňovat pouze výši variabilní sloţky nákladů. 

Do variabilní sloţky nákladů se zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímé 

náklady. Fixní náklady představují výrobní, správní a odbytové reţie. Tyto náklady 

nelze v krátkém období měnit. Jsou charakteristické svým vývojem, kdy k jejich 

změnám dochází se změnou výrobní kapacity.  

Znalost nákladových funkcí je pro management podniku určitě důleţitá, na její 

zjišťování a zajišťování optimální výše musí vynaloţit mnohdy nemalé finanční 

prostředky. K posuzování výše nákladů, zda se jedná o odpovídající úroveň nákladu, 

poslouţí majitelům hodnocení prostřednictvím správně zvolených ukazatelů finanční 

analýzy. Ta poskytuje odpovědi na všechny otázky, týkající se problematiky nákladů a 

jejich efektivního řízení. S náklady blízce souvisí konstrukce nákladových funkci. 

Cílem mé diplomové práce bylo provést klasifikaci nákladů a na jejím základě 

zkonstruovat nákladové funkce společnosti MAXIS, a. s. Při stanovení nákladových 

funkcí jsem čerpala ze znalostí z odborné literatury. Ta mi poskytla základní údaje o 

postupu při modelování nákladových funkcí. Prostudovala jsem metody, které jsem 

aplikovala při modelování nákladových funkcí. 

První metodou pro stanovení nákladových funkcí, kterou jsem pouţila, byla klasifikační 

analýza. Tato analýza je zaloţena na přesné klasifikaci nákladů podniku. Provedla jsem 

členění nákladů na sloţku variabilní a fixní. Poté jsem zjistila variabilní náklady na 

jednotku produkce. V neposlední řadě došlo na určení nákladové funkce a výpočtu bodu 

zvratu. Výpočet bodu zvratu jsem pouţila při všech ostatních metodách konstrukce 

nákladových funkcí.  

Metoda dvou období je další moţností stanovení nákladové funkce. Jedná se o metodu, 

která je zaloţena na výběru období s největším a nejmenším objemem produkce. 

K těmto objemům jsem přiřadila odpovídající výši celkových nákladů. Nemusela jsem 

provádět klasifikaci nákladů. Zjištěné hodnoty jsem dosadila do rovnic o dvou 

neznámých. Snadnou úpravou jsem zjistila první parametr a dosazením do rovnice jsem 
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vypočítala druhou neznámou. A tím znala hodnotu fixních a variabilních nákladů pro 

stanovení nákladové funkce. 

Ke konstrukci nákladových funkcí poslouţí i grafická metoda prostřednictvím 

bodového diagramu. Do něj jsem nanášela hodnoty objemu výroby a odpovídající výše 

celkových nákladů za období (měsíc). Znázorněné body jsem proloţila přímkou. 

V místě protnutí přímky s osou y jsem provedla odhad výše fixních nákladů. Podle tvaru 

přímky jsem zvolila regresní funkci. 

Odhady variabilní a fixních nákladů prostřednictví regresní analýzy představují 

nejspolehlivější odhad. A tedy nejpravděpodobnější podobu nákladové funkce. Výpočet 

parametrů je uskutečněn pomocí vzorců regresní analýzy. Regresní analýza je jediná 

metoda, která umoţňuje stanovení nákladové funkce v dlouhém období. Při modelaci 

nákladových funkcí v dlouhém období neexistují fixní náklady. Do výpočtu jsou 

zahrnuty pouze celkové náklady a objem produkce. Derivací celkových nákladů jsem 

zjistila mezní náklady. 

V práci jsou uvedeny všechny nákladové funkce zjištěné předešlými metodami a to jak 

v dlouhém tak i v krátkém období. Jedná se o nákladové funkce, které mají přibliţnou 

výši a podobu. 

Ve své diplomové práci jsem provedla konstrukci nákladových funkcí prostřednictvím 

klasifikační metody, metody dvou období, grafické metody a regresní analýzy. Podle 

mého názoru lze povaţovat regresní analýzu za nejspolehlivější metodu stanovení 

nákladových funkcí. Nákladová funkce v krátkém období má tvar N = 1 046 800 + 214 

* Q. a v dlouhém období 1 088 000+ 205 * Q. Mezní náklady v dlouhém období se 

nacházejí ve výši 205 Kč a zjistila jsem je derivováním celkových nákladů. 

Jelikoţ se jedná o metodu zaloţenou na analýze všech údajů dosaţených v předešlém 

období, tedy všechna období jsou zahrnuta do výpočtu, lze povaţovat regresní analýzu 

za nejpřesnější metodu stanovení nákladových funkcí. Také lze říci, ţe výsledky nejsou 

ovlivněny subjektivním názorem tvůrce nákladových funkcí a dají se proto povaţovat 

za objektivnější.  
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Konstrukci nákladových funkcí prostřednictví regresní analýzy lze jednoduše aplikovat 

i u malých podniků. Nejedná se o sloţitou a problematickou metodu. V dnešní době 

existuje mnoho programů, které napomáhají ke zjišťování nákladových funkcí. Také 

program Microsoft Excel nabízí stanovení nákladových funkcí prostřednictvím regresní 

analýzy. Jedná se o program, který jsem vyuţila ve své diplomové práci. 

Regresní analýzy poskytuje managementu podniku snadné zjištění výše odhadu 

variabilních a fixních nákladů a tím i zjištění, zda společnosti efektivně hospodaří 

s  kapitálem. Pravidelná aktualizace nákladových funkcí napomůţe ke včasnému 

odhalení problémů souvisejících s náklady a tím dosahování maximálních výsledků. 
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