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14) NÁKLADY A VÝNOSY 
Náklady a výnosy, výdaje a příjmy, členění nákladů a výnosů z pohledu ekonomického  

a daňového, možnosti snižování nákladů, kalkulace, rozpočet, hospodářský výsledek, druhy výsledku 

hospodaření, bod zvratu, alternativní náklady. 

 
NÁKLADY představují peněžní vyjádření spotřeby a opotřebení výrobních faktorů.  
Výdaje = vydání peněz nebo majetku. Např. odvod hotovosti z pokladny na BÚ.  
 

ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 
1) Podle nákladových druhů: 

- jsou to náklady externí a prvotní, jsou zachyceny v 5. účtové třídě: 
a) spotřeba materiálu, energie, odpisy majetku, mzdové náklady, spotřeba služeb jiných 

podniků, finanční náklady (úroky, pojistné)  
2) Podle účetního hlediska 

- v 5. účtové třídě, důležité pro zjišťování HV 
a) provozní – souvisí s hlavní činností podniku. Např. spotřeba materiálu, odpisy, mzdové náklady,... 
b) finanční – vztahují se k finančním operacím (úrokové a kursové operace, operace s CP,...) 
c) mimořádné – souvisí s mimořádnými událostmi, např. živelné události. 
3) Podle vztahu k objemu výroby: 
a) fixní náklady (stálé, pevné) 

- voda, elektřina, nájemné, odpisy, mzdy THP, úroky z půjček, leasingové splátky 
- nezávislé na růstu objemu produkce, mění se skokem při změnách výrobní kapacity nebo při 

rozsáhlé změně výrobního programu. 
- podnik je musí uhradit, i když nevyrábí 

b) variabilní náklady (proměnlivé) 
- mění se při změnách objemu produkce (např. mzdy 

výrobních dělníků, spotřeba materiálu) 
o proporcionální = celkové náklady rostou stejně 

rychle jako objem produkce (např. základní 
materiál) 

o nadproporcionální (progresivní) = CN rostou 
rychleji než objem produkce (např. mzdy za 
přesčasy),  

o podproporcionální (degresivní) = CN rostou 
pomaleji než objem produkce (např. náklady na 

opravy a udržování strojního zařízení) 
 
Vztah nákladů a objemu produkce zachycují tzv. nákladové fce: CN = v * Q + FN 
Platí vztah:     CN = VN + FN   
Dále platí:    VN = v ∙ Q 
 
 
 
kde: 
v....   variabilní náklady na jednotku produkce          [Kč/ks,m,kg…] 
Q....  množství produkce     [ks,m,kg…] 
 
FN......   celková výše fixních nákladů za příslušné období     [Kč] 
 
4) Podle účelu (kalkulační) 

- toto členění se používá v rozpočtech (plánují se náklady na celkový objem výroby) a v předběžné 
kalkulaci (plánují se náklady na jednotku) 

a) přímé náklady (jednicové) 
- dají se přímo a přesně stanovit na jednotku výkonu (kalkulační jednici – např. ks, m, kg,...) 
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- jedná se o N, jejichž výše se přímo úměrně mění s objemem výroby 
- firmy si stanoví normy spotřeby těchto nákladů na kalkulační jednici (tzv. technickohospodářské 

normy). 

 přímý materiál (spotřeba základního materiálu, který tvoří podstatu výrobku) 

 přímé mzdy (mzdy výrobních dělníků za odpracovanou dobu) 

 ostatní přímé náklady (např. pojistné hrazené za zaměstnance z objemu přímých mezd, spotřeba 
energie potřebné k chodu strojů-tzv. technologická energie, apod.) 

b) nepřímé náklady (režijní) 
- jsou společné více výkonným činnostem 
- např. odpisy, spotřeba režijního materiálu, režijní mzdy, pojistné z režijních mezd, spotřeba jiné 

než technologické energie – např. osvětlení, topení, cestovné, nájemné,... 
- nedají se stanovit přímo, ale pomocí různých metod se rozpočítávají na kalkulační jednici. 
 
-  

5) Z hlediska rozhodování - jedná se o manažerské pojetí nákladů 

 Alternativní náklady (oportunitní, náklady obětovaných příležitostí): částka peněz, která je 
ztracena, když peníze nejsou použity na nejlepší možnou alternativu. 

 
MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ 

Snížení spotřeby materiálu 
- zvýšení jeho využití (snížení odpadu), výměna současného materiálu za levnější materiál bez snížení 
kvality, snížení nákupní ceny, snížení zmetkovosti, úspora pohonných hmot, atd. 
Snížení mzdových nákladů 
- odstraňování prostojů lepší organizací práce, nahrazení ruční práce stroji 
Snížení ostatních nákladů 
- odstranění nadměrných nákladů na služební cesty, efektivnější využití DHM , snížení administrativních 
nákladů, snižování rizik případných škod, atd. 

 
VÝNOSY 

- peněžní vyjádření výkonů podniku (tržby za prodej výrobků či služeb, zvýšení stavu nedokončené výroby 
či hotových výrobků, výroba náhrad. dílů na sklad).  

Nutno odlišit pojem příjmy = jde o skutečně přijaté peníze. Úhrada od odběratele za prodané výrobky na 
BÚ = příjem, zatímco tržba je výnos. 
 
Rozhodující výnosovou položkou výrobních podniků jsou tržby za prodej výrobků a služeb.  
Tržby za prodej vlastních výrobků (služeb) jsou výslednicí součinu objemu prodejů výrobků (Q) a cen za 
jednotlivé druhy výrobků (p) - respektive služeb    T = p · Q  
 
Členění výnosů: 

1. Podle výkonů 
a) externí (prvotní) – prodej odběratelům,  
b) intenzní (druhové) – zahrnují vnitropodnikové výkony (např. vnitropodniková doprava) 
2. Podle vnitropodnikových útvarů - tzn. kde výnosy vznikly 
3. Účetní členění výnosů 
- 6. účtová třída 
a) provozní 
b) finanční 
c) mimořádné 

 
Je důležité, aby se V podniku zvyšovaly a N klesaly. Tím dosáhneme zisku..  
Výše tržeb je ovlivněna: objemem produkce – čím více vyrobíme a prodáme, tím vyšší budou tržby a cenou 
za jednotku produkce – čím vyšší cena, tím vyšší tržby (dolní hranice ceny je dána náklady a horní 
poptávkou a konkurencí. 
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Výnosy (i náklady) podniku za určité období (měsíc, rok) jsou zachyceny ve výkazu zisků a ztrát – 
výsledovce. Jsou sledovány ve třech skupinách – provozní, finanční a mimořádné. Rozdíl mezi V a N 
podniku za určité období tvoří hospodářský výsledek podniku. Jsou-li V > N označ. jej jako zisk. Jsou-li V < 
N, označ. jej jako ztrátu. Zisk je základním motivem podnikání a tím i hlavním kritériem pro rozhodování. 
Zisk je hlavním zdrojem samofinancování (tj. zdroje hrazení výdajů vlastními příjmy, většinou ziskem a 
odpisy) a důležitou součástí mnoha poměrových ukazatelů (např. rentability) 

ANALÝZA BODU ZVRATU 
- podnikatel by si měl zjistit, ve kterém okamžiku mu výnosy zajistí plnou návratnost nákladů 
 
BOD ZVRATU (rovnovážný bod, bod rentability)      Situace, kdy se TRŽBY = NÁKLADY, tzn. VH = 0 
Vycházíme z těchto veličin: 
Q ..... počet výkonů 
p ......cena za 1 výrobek 
v .....variabilní náklady na jednotku množství 
FN....fixní náklady 
 
Platí, že při neměnné ceně se tržby vyvíjejí podle vztahu  TRŽBY (VÝNOSY) = p * Q 
Dále platí, že ZISK je rozdíl mezi N a V: 
zisk = N < V 
ztráta = N > V 
N = V .........dochází k tzv. Kritickému množství 
výroby, bodu zvratu, mrtvý bod, kritický bod 
rentability. Bod zvratu nám charakterizuje počet 
výrobků za situace, kdy náklady = výnosům. 
 
V = N 
p * Q = FN + v * q 
Q BZ= FN /(p – v) 
 
Bod zvratu se ziskem 
QBZz = FN + zisk /(p – v) 

 
 

Kalkulace 
- je stanovení nákladů na kalkulační jednici (jeden pár bot, jedna TV, 1 ks, přepravné jednoho výrobku) 

Předběžná - před zahájením výroby 
Normová - opírá se o normy (THN), u opakované produkce (rohlíky, hodně kusů pořád dokola) 
Propočtová - sestavuje se u nových výrobků, kdy ještě nejsou stanoveny normy, proto provedeme 
propočet na obdobný výrobek (věci na míru, neopakují se často) 
Operativní - sestavuje se po každé změně, na obd. měsíce, čtvrtletí (rohlíky se sypou solí, pak mákem) 
Plánová - vychází z ročních plánů, stanoví výši nákladů na obd. 1 roku (jedu podle plánu celý rok) 
Výsledná - po ukončení výroby, je podkladem pro předběžnou kalkulaci, vychází ze skutečných nákladů  

 
Kalkulační vzorec 

- kalkulaci provádíme z důvodů zjištění prodejní ceny jednoho výrobku 
 
přímý materiál  Přímé náklady 
přímé mzdy dají se přesně stanovit na 1ks   
ostatní přímé náklady 
vlastní náklady výroby 
zásobovací režie Režie(nepřímé) 
správní režie rozpočítávají se na 1ks 
vlastní náklady výkonu 
výrobní režie 
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odbytová režie 
úplné vlastní náklady výkonu (= výrobní cena) 
zisk 
PRODEJNÍ CENA bez DPH 
DPH 
PRODEJNÍ CENA vč. DPH 
Výrobní režie - elektřina, topení, voda 
Správní režie - platy, účetních, nevýrobních pracovníků 
Odbytová režie - náklady souvisejících se skladováním (auta, platy dělníků, silniční daň) 
Zásobovací režie - provize, silniční daň 
Režijní (nepřímé) náklady musíme rozpočítávat na 1 ks pomocí těchto metod: 

1) Metoda prostým dělením 
2) Metoda pomocí poměrového čísla 
3) Metoda přirážkové kalkulace 

 
1) METODA PROSTÝM DĚLENÍM 

- používá se u hromadných výrob, obvykle s jedním druhem výrobku 
- výroba cihel, cementu 
- společné režijní náklady vydělíme počtem plánované produkce (objem) 

2) METODA POMOCÍ POMĚROVÝCH ČÍSEL 
- používá se v podnicích, které vyrábějí několik druhů stejnorodých výrobků, které se liší tvarem, 

rozměrem 
- základnímu výrobku přidělíme konstantní číslo a ostatní výrobky na tento výrobek přepočteme 

3) METODA PŘIRÁŽKOVÉ KALKULACE 
- používá se u různorodých výrobků  vyrábíme různé výrobky 
- náklady přímé zachycujeme podle jednotlivých druhů výrobků (kalkulační jednice) 
- náklady nepřímé rozvrhujeme na tyto kalkulační jednice: podle zvolené rozvrhové základy – 

nejčastěji přímé mzdy, materiál 
- abychom mohli zjistit podíl nepřímých nákladů na kalkulační jednici, je nutné spočítat poměr mezi 

celkovou částkou rozpočtovaných celkových nákladů a zvolenou rozvrhovou základnou (režijní 
přirážka v %) 

Rozpočty vnitropodnikových útvarů 
Rozpočet  

- je stanovení nákladů do budoucnosti 
- každé hospodářské středisko rozpočítává své náklady a pak vyčíslí své výkony, vychází 

z ročních plánů prodeje. 
 
Členění rozpočtů: 

1) podle obsahu 
a) rozpočty nákladů 
b) rozpočty výnosů 

2) podle období na které jsou sestavovány 
a) krd (měsíční, čtvrtletní) 
b) roční 
c) dld 

3) podle organizačního stupně, za který jsou sestavovány 
a) rozpočty základní (sestavují se na úrovní jednotlivých hosp. středisek) 
b) rozpočty souhrnné (sestavují se na úrovni závodu nebo podniku a vznikají postupnou 

sumarizací rozpočtů základních) 
 
Pokud se podnik organizačně člení na střediska (nejč. ve výrobě, zásobování, správa, odbyt, doprava, 
opravy, údržba, energetika,...) v tom případě mluvíme o rozpočtech střediskových. 

 
 


