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Osnova přednášky

1.1. VÝNOSY A TRVÝNOSY A TRŽŽBYBY
2.2. NNÁÁKLADY A JEJICH KLASIFIKACEKLADY A JEJICH KLASIFIKACE
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1.VÝNOSY A TRŽBY

Definice výnosDefinice výnosůů

Výnosy podniku tvoVýnosy podniku tvořříí::
a)a) provoznprovozníí výnosy zvýnosy zíískanskanéé zz provoznprovozněě hospodhospodáářřskskéé ččinnosti innosti 

podniku (trpodniku (tržžby za prodej zboby za prodej zbožžíí, výkony , výkony –– trtržžby za prodej by za prodej 
vlastnvlastníích výrobkch výrobkůů a slua služžeb, zmeb, změěna stavu vnitropodnikových na stavu vnitropodnikových 
zzáásob vlastnsob vlastníí výroby, aktivace),výroby, aktivace),

b)b) finanfinanččnníí výnosy zvýnosy zíískanskanéé zz finanfinanččnníích investic, cenných ch investic, cenných 
pappapíírrůů, vklad, vkladůů a a úúččastastíí,,

c)c) mimomimořřáádndnéé výnosy zvýnosy zíískanskanéé mimomimořřáádndněě..
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Definice trDefinice tržžebeb

TrTržžby podniku tvoby podniku tvořříí::
a)a) trtržžby zby z prodeje vyrobených výrobkprodeje vyrobených výrobkůů a poskytnutých slua poskytnutých služžeb, eb, 
b)b) trtržžby zby z prodeje nakupovanprodeje nakupovanéého zboho zbožžíí a za prodana za prodanéé zzáásoby soby 

materimateriáálu, nepotlu, nepotřřebnebnéé stroje a jinstroje a jinéé zazařříízenzeníí,,
c)c) trtržžby za prodanby za prodanéé patenty, licence apod.patenty, licence apod.

1.VÝNOSY A TRŽBY
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1.VÝNOSY A TRŽBY

PlPláánovnováánníí trtržžebeb -- stanovenstanoveníí ppřředpokledpokláádandanéého prodeje a pho prodeje a přřííjmy za jmy za 
rok, cenarok, cena××mnomnožžstvstvíí za rok.   za rok.   

KomoditnKomoditníí plpláán n -- podle druhu výrobkpodle druhu výrobkůů
TeritoriTeritoriáálnlníí plpláán n -- podle oblastpodle oblastíí
Podle zPodle záákaznkaznííkkůů, atd. , atd. 
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2. NÁKLADY A JEJICH KLASIFIKACE

DvojDvojíí pojetpojetíí nnáákladkladůů::
ve finanve finanččnníím m úúččetnictvetnictvíí
ve vnitropodnikovve vnitropodnikovéém (manam (manažžerskerskéém) m) úúččetnictvetnictvíí..

NNááklady podniku tvoklady podniku tvořříí::
a)a) bběžěžnnéé provoznprovozníí nnááklady (spotklady (spotřřeba materieba materiáálu a energie, osobnlu a energie, osobníí

nnááklady),klady),
b)b) odpisy dlouhodobodpisy dlouhodobéého majetku,ho majetku,
c)c) ostatnostatníí provoznprovozníí nnááklady,klady,
d)d) finanfinanččnníí nnááklady (klady (úúroky a jinroky a jinéé finanfinanččnníí nnááklady),klady),
e)e) mimomimořřáádndnéé nnááklady (napklady (napřř. dary, mimo. dary, mimořřáádndnéé odmodměěny).ny).
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NNááklady versus výdajeklady versus výdaje
Výnosy, nVýnosy, nááklady, zisk      klady, zisk      ×× penpeněžěžnníí ppřřííjmy, penjmy, peněžěžnníí výdaje a cash výdaje a cash 

flowflow..

Klasifikace nKlasifikace náákladkladůů
1)1) ttřříídděěnníí ve výkazu ziskve výkazu ziskůů a ztra ztráát t –– provoznprovozníí nnááklady, finanklady, finanččnníí

nnááklady a mimoklady a mimořřáádndnéé nnááklady,klady,
2)2) podle npodle náákladových druhkladových druhůů (druhov(druhovéé ččlenleněěnníí),),
3)3) úúččelovelovéé ttřříídděěnníí nnáákladkladůů

a)a) podle mpodle míísta a vzniku odpovsta a vzniku odpověědnosti (tj. podle dnosti (tj. podle 
vnitropodnikových vnitropodnikových úútvartvarůů))

b)b) podle polopodle položžek kalkulaek kalkulaččnníího vzorce (kalkulaho vzorce (kalkulaččnníí ččlenleněěnníí))
4)4) podle zpodle záávislosti na zmvislosti na změěnnáách objemu výroby.ch objemu výroby.

3. NÁKLADY A JEJICH KLASIFIKACE



8

DruhovDruhovéé ččlenleněěnníí nnáákladkladůů

a)a) materimateriáálovlovéé nnááklady (spotklady (spotřřeba materieba materiáálu a energie),lu a energie),
b)b) nnááklady na externklady na externíí sluslužžby (opravy a udrby (opravy a udržžovováánníí, n, náájemnjemnéé, , 

dopravndopravnéé, cestovn, cestovnéé),),
c)c) mzdovmzdovéé a ostatna ostatníí osobnosobníí nnááklady (vklady (vččetnetněě socisociáálnlníího pojiho pojiššttěěnníí),),
d)d) dandaněě a poplatky,a poplatky,
e)e) jinjinéé provoznprovozníí nnááklady (pokuty a penklady (pokuty a penáále),le),
f)f) odpisy a rezervy,odpisy a rezervy,
g)g) finanfinanččnníí nnááklady (pojistnklady (pojistnéé, placen, placenéé úúroky, poplatky),roky, poplatky),
h)h) rezervy na finanrezervy na finanččnníí nnááklady,klady,
i)i) mimomimořřáádndnéé nnááklady (vklady (vččetnetněě manka, manka, šškod),kod),
j)j) dandaněě zz ppřřííjmu.jmu.

3. NÁKLADY A JEJICH KLASIFIKACE
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3. NÁKLADY A JEJICH KLASIFIKACE

Význam:Význam:
je dje důůleležžititéé pro finanpro finanččnníí úúččetnictvetnictvíí a pro finana pro finanččnníí a jina jinéé analýzy analýzy 

(výpo(výpoččet zisku, ukazatele hodnoty pet zisku, ukazatele hodnoty přřidanidanéé zpracovzpracováánníím, analýzy m, analýzy 
ddííllččíích nch náákladovostkladovostíí, aj.)., aj.).

umoumožňžňuje zjistit, jakou uje zjistit, jakou ččáást zst z nnáákladkladůů tvotvořříí materimateriáálovlovéé nnááklady klady 
a odma odměěny pracovnny pracovnííkkůů, a to absolutn, a to absolutněě i relativni relativněě..

zmzměěny ve vztahu nny ve vztahu náákladových druhkladových druhůů odrodráážžejejíí zmzměěny ny 
vv charakteru výroby a vcharakteru výroby a v podmpodmíínknkáách prch prááce podniku.ce podniku.

ExternExterníí ×× interninterníí nnááklady.klady.
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3. NÁKLADY A JEJICH KLASIFIKACE
ÚÚččelovelovéé ttřříídděěnníí nnáákladkladůů

a)a) ttřříídděěnníí nnáákladkladůů podle mpodle míísta vzniku a odpovsta vzniku a odpověědnosti dnosti ––ttřříídděěnníí
nnáákladkladůů podle vnitropodnikových podle vnitropodnikových úútvartvarůů..

b)b) kalkulakalkulaččnníí ččlenleněěnníí nnáákladkladůů –– ttřříídděěnníí nnáákladkladůů podle výkonpodle výkonůů..

ČČlenleněěnníí nnáákladkladůů vv manamanažžerskerskéém m úúččetnictvetnictvíí
-- ZZáákladnkladníí skupiny nskupiny náákladkladůů jsou jsou nnááklady fixnklady fixníí a na nááklady variabilnklady variabilníí..
-- ManaManažžeeřři di dáále vyule využžíívajvajíí nnáákladkladůů oportunitnoportunitnííchch (alternativn(alternativníích), ch), 

relevantnrelevantníích, explicitnch, explicitníích, implicitnch, implicitnííchch..
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3. NÁKLADY A JEJICH KLASIFIKACE

ManaManažžerskerskéé pojetpojetíí nnáákladkladůů::
1.1. pracuje spracuje s ekonomickými (skuteekonomickými (skuteččnými, relevantnnými, relevantníími) mi) 

nnááklady, klady, kterkteréé oproti noproti náákladkladůům uvm uváádděěným vným v úúččetnictvetnictvíí zahrnujzahrnujíí
i tzv. i tzv. oportunitnoportunitníí (alternativn(alternativníí) n) nááklady.klady.

Př. Pan Novák se rozhodl opustit své dosavadní zaměstnání a začít 
podnikat jako soukromý výrobce nábytku. Při sestavování
podnikatelského záměru zjistil, že ročně může vydělat cca 800 
tis. Kč., výrobní a jiné náklady budou 550 tis. Kč. Jeho zisk 
před zdaněním tedy bude 250 tis. Kč (po odečtení daně z příjmů
mu zbude cca 190 tis. Kč. Ale pozor: do řízení firmy musí
investovat 1 mil. Kč (úroková míra banky je 4 %) a přijde o 
dosavadní měsíční mzdu  15 tis. Kč.
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3. NÁKLADY A JEJICH KLASIFIKACE

OportunitnOportunitníí (alternativn(alternativníí) n) náákladyklady
ExplicitnExplicitníí nnáákladyklady
ImplicitnImplicitníí nnáákladyklady
RelevantnRelevantníí nnáákladyklady

22.. ppřři kai kažžddéém rozhodovm rozhodováánníí bere vbere v úúvahu vahu ppřříírrůůstkovstkovéé nnááklady,klady, to je to je 
ty nty nááklady, kterklady, kteréé jsou tjsou tíímto rozhodovmto rozhodováánníím ovlivnm ovlivněěny. Zbývajny. Zbývajííccíí
nnááklady povaklady považžuje za irelevantnuje za irelevantníí vvůčůči tomuto rozhodnuti tomuto rozhodnutíí a nazýva nazýváá
je je utopenutopenéé nnááklady.klady.
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3. NÁKLADY A JEJICH KLASIFIKACE
PPřř.: .: mmááme volnou kapacitu dme volnou kapacitu díílny, jejlny, jejíížž výrobnvýrobníí nnááklady na 1 klady na 1 

strojovou hodinu jsou 25 Kstrojovou hodinu jsou 25 Kčč a rea režžijnijníí nnááklady 30 Kklady 30 Kčč, celkem tedy , celkem tedy 
55 K55 Kčč/h. M/h. Mááme mome možžnost volnou kapacitu prodat, a to 1 hodinu za nost volnou kapacitu prodat, a to 1 hodinu za 
40 K40 Kčč. Nen. Neníí to ztrto ztráátovtováá akce?akce?

3. . rozlirozliššujemeujeme krkráátkodobý a dlouhodobý pohled tkodobý a dlouhodobý pohled na nna nááklady a klady a 
jejich vývoj.jejich vývoj.

CelkovCelkovéé nnááklady Nklady N
PrPrůůmměěrnrnéé (jednotkov(jednotkovéé nnááklady) klady) NjNj, hal, halééřřový ukazatel ový ukazatel 
nnáákladovostikladovosti
PPřříírrůůstkovstkovéé nnáákladyklady
MarginMargináálnlníí nnáákladyklady
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3. NÁKLADY A JEJICH KLASIFIKACE

ČČlenleněěnníí nnáákladkladůů podle zpodle záávislosti na zmvislosti na změěnnáách objemu výrobych objemu výroby

VariabilnVariabilníí nnááklady:klady:
proporcionproporcionáálnlníí
nadproporcionnadproporcionáálnlníí
podproporcionpodproporcionáálnlníí

FixnFixníí nnááklady klady 
Degrese nDegrese náákladkladůů
RelativnRelativníí úúspora fixnspora fixníích nch náákladkladůů
NevyuNevyužžititéé fixnfixníí nnáákladyklady


