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1. PRINCIPY MODELOVÁNÍ NÁKLADŮ
NNáákladovkladovéé modelymodely

NNáákladovkladováá funkcefunkce

Východiskem pro konstrukci nVýchodiskem pro konstrukci náákladových modelkladových modelůů je kapacitnje kapacitníí
ččlenleněěnníí nnáákladkladůů..

variabilnvariabilníí nnááklady se vyvklady se vyvííjejjejíí linelineáárnrněě,,
fixnfixníí nnááklady se nemklady se neměěnníí,,
maximmaximáálnlníí hranice výroby je dhranice výroby je dáána výrobnna výrobníí kapacitou,kapacitou,
je vyrje vyráábběěn homogennn homogenníí výrobek, u nvýrobek, u něěhohožž je dje dáána cena ana cena a
variabilnvariabilníí nnáákladyklady
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1. PRINCIPY MODELOVÁNÍ NÁKLADŮ

PrvnPrvníí ffááze ze →→ odvozenodvozeníí nnáákladovkladovéé fcefce →→ výpovýpoččet bodu zvratu:et bodu zvratu:

jaký bude zisk pjaký bude zisk přři objemu výroby vi objemu výroby v rozmezrozmezíí bod zvratu abod zvratu ažž
výrobnvýrobníí kapacita,kapacita,
jakjakáá je dolnje dolníí hranice ceny vhranice ceny v dlouhdlouhéém obdobm obdobíí,,
jakjakáá je cena, kterje cena, kteráá zabezpezabezpeččíí potpotřřebný zisk pebný zisk přři dani danéém objemu m objemu 
produkce a nprodukce a náákladkladůů,,
jaký je limit fixnjaký je limit fixníích ch čči variabilni variabilníích nch náákladkladůů ppřři dani danéé cenceněě a a 
objemu výroby,objemu výroby,
jak se zmjak se změěnníí zisk pzisk přři zmi změěnněě ceny, nceny, náákladkladůů, , čči objemu produkce i objemu produkce 
atd.atd.
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2. NÁKLADOVÉ FUNKCE 

NNáákladovkladovéé fcefce::
krkráátkodobtkodobéé,,
dlouhodobdlouhodobéé..

GrafickGrafickéé vyjvyjááddřřeneníí
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3. METODY ODHADU FIXNÍCH 
NÁKLADŮ

Metody odhadu fixnMetody odhadu fixníích nch náákladkladůů (stanoven(stanoveníí nnáákladovýchkladových
funkcfunkcíí))

VychVycháázzííme zme z produkprodukččnníích ch fcfcíí a ke stanovena ke stanoveníí nnáákladových funkckladových funkcíí
vv praxi poupraxi použžíívvááme:me:

linelineáárnrníí fcifci
kvadratickou kvadratickou fcifci..
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3. METODY ODHADU FIXNÍCH 
NÁKLADŮ

Parametry nParametry náákladových funkckladových funkcíí mmůžůžeme stanovit neme stanovit něěkteroukterou
zz ttěěchto metod:chto metod:

klasifikaklasifikaččnníí analýzou,analýzou,
metodou dvou obdobmetodou dvou obdobíí,,
bodovým diagramem (grafickbodovým diagramem (grafickáá metoda),metoda),
regresnregresníí a korelaa korelaččnníí analýzou.analýzou.


