
Úloha informačního systému při 

plánování a řízení nákladů v období 

celosvětové ekonomické a finanční 

krize

ORACLE Czech s..r.o.

RGU CZ s.r.o.



Představení společnosti RGU CZ s.r.o.

Pod společným logem RGU je ve firmách RGU GmbH, RGU expert GmbH a 

RGU CZ s.r.o. zaměstnáno 53 odborníků na slévárenství a informační 

technologie.

• Rok založení firmy RGU GmbH: 1984

• První implementace IS OPTI v ČR 1992

• Založení společnosti RGU CZ s.r.o. 2005

• Zaměření společností: vývoj a implementace specializovaného 
informačního systému pro plánování a řízení slévárenské výroby –
systému OPTI

• Základem IS OPTI jsou teoretické podklady a softwareové metody 
Prof.Heiko Pacyny



Motto:

Získání zakázkové náplně za ceny zachovávající „cash“ firmy je v období

ekonomické a finanční krize zásadní otázkou pro přežití

• Úloha informačního systému při plánování a řízení nákladů

• Controlling slévárenské výroby

• Úloha informačního systému při kalkulaci výrobních nákladů,

vlastních nákladů a tvorbě ceny odlitku 

• Informační systém pro slévárenskou výrobu – OPTI V7

Program:



Úloha informačního systému při plánování a řízení 

nákladů

- sledování a evidence nákladů dle nákladových druhů a míst 

spotřeby (nákladových míst)

- členění nákladů na variabilní a fixní a sledování nákladů v

závislosti na produkci 

- plánování nákladů dle nákladových druhů a nákladových míst

- řízení nákladů



Definice pojmu náklad

Náklad je peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů za určité

sledované období

Náklady z účetního hlediska dělíme na:

Provozní náklady (skupina 50 – 55)

Finanční náklady ( skupina 56 – 57)

Mimořádné náklady (skupina 58)



Provozní náklady tvoří:

• Spotřebované nákupy (skupina 50)

• Služby (skupina 51)

• Osobní náklady (skupina 52)

• Daně a poplatky (skupina 53)

• Jiné provozní náklady (skupina 54)

• Odpisy, rezervy a opravné položky (skupina 55)



Členění nákladů z hlediska závislosti na objemu 

výkonu podniku

• Variabilní náklady – jsou závislé na množství výkonů a více či méně

se úměrně zvyšují či snižují s objemem výroby

• Fixní náklady – jsou na množství výkonů zcela nezávislé,

nemění se s objemem výroby 



účet název charakter

501041 Drobný nákup - Krnov f

501042 Drobný nákup - Praha f

501051 Spotřeba materiálu - okamžitá Krnov v

501060 Spotřeba PHM v

501080 Nákup - drobný HM evidovaný v

501090 Nákup - drobný HM neevidovaný v

501211 Krnov - písek vč.přísad p

501212 Krnov - Al vč.přísad p

501213 Krnov - slitiny pro bronz p

501218 Krnov - ostatní jednicový materiál p

501221 Krnov - ochranné pomůcky v

501222 Krnov - náhradní díly v

501226 Krnov - nástroje a nářadí v

501227 Krnov - rámy v

501229 Krnov - ostatní režijní materiál v

501290 Krnov - modely v

501940 Spotřeba materiálu - nadlimitní zásoby v

502002 Spotřeba elektrické energie - Krnov v

502003 Spotřeba vody v

502004 Spotřeba tepla v

502005 Spotřeba plynu v

504020 Prodané zboží-modely a formy Krnov p

511001 Opravy a udržování - stroje v

511003 Opravy a udržování - ostatní v

511004 Opravy a udržování - technické zhodnocení p

512001 Cestovné f

Členění nákladů dle nákladových druhů a charakteru



účet název

char

akter celkem 2500 Modelárna 2600 Obrobna

2710 Tavírna Cu 

(LTO)

501041 Drobný nákup - Krnov f 20 157,21 34,45 0,00 0,00

501042 Drobný nákup - Praha f 1 687,45 0,00 0,00 0,00

501051

Spotřeba materiálu - okamžitá 

Krnov v 37 004,57 482,53 9 489,77 0,00

501060 Spotřeba PHM v 75 969,46 0,00 0,00 0,00

501080 Nákup - drobný HM evidovaný v 64 998,00 0,00 25 000,00 0,00

501090 Nákup - drobný HM neevidovaný p 94 225,62 0,00 1 400,00 0,00

501211 Krnov - písek vč.přísad p 102 434,95 0,00 0,00 0,00

501212 Krnov - Al vč.přísad p 738 753,47 0,00 0,00 0,00

501213 Krnov - slitiny pro bronz p 6 629 773,20 0,00 0,00 6 262 168,80

501218 Krnov - ostatní jednicový materiál p 78 474,73 0,00 0,00 0,00

501221 Krnov - ochranné pomůcky v 37 082,22 40,67 2 742,86 1 279,83

501222 Krnov - náhradní díly v 10 619,63 82,35 1 263,05 0,00

501226 Krnov - nástroje a nářadí v 87 354,88 417,96 18 013,65 41 082,00

501229 Krnov - ostatní režijní materiál v 1 668 661,24 10 070,15 34 423,10 1 244 055,25

501290 Krnov - modely v 336 000,00 0,00 0,00 0,00

Sledování nákladů dle nákladových druhů a nákladových míst



Proč členit a sledovat náklady dle jejich charakteru?

• Získání závislosti mezi náklady a odvedenými výkony

• Jde o prostředek pro vytvoření plánu nákladů na

stanovený výkon

• Jde o prostředek pro vytvoření reálného 

podnikatelského plánu

• Získání přehledu o bodu zvratu (break-even point)



Cíl:

• Získat odpověď na otázku jaké budou náklady při dané produkci?

• Jaké náklady budou na realizaci dané produkce?

• Jaká je minimální produkce, aby náklady kryly výnosy?



Základní metody pro získání variabilní a fixní části 

nákladů 

• diagram rozptýlených bodů

• matematické rozdělení nákladů

• plánovité rozdělení nákladů

• globální přiřazení



Diagram rozptýlených bodů 
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Jednoduchou metodou k odvození odpovídajících fixních a variabilních nákladů z periodických skutečných nákladů a 

příslušného skutečného množství vztažných veličin je regresní analýza pomocí "diagramu rozptýlených bodů". Do 

souřadnicového systému se zanesou skutečná množství vztažné veličiny na osu x, příslušné skutečné hodnoty (Kč) 

sledovaného druhu nákladů nebo sumy nákladového druhu na osu y. Vynesením skutečné hodnoty nákladů nad příslušnou 

hodnotu vztažné veličiny získáme větší či menší rozptylové pole. Tímto polem je nutno proložit vyrovnávací přímku.

Pro stanovení matematického vyjádření vyrovnávací přímky se používá "metoda nejmenších čtverců". Poloha středové 

přímky se přitom stanoví tak, aby součet čtverců vzdáleností jednotlivých hodnot od přímky představoval minimum.



Matematické rozdělení nákladů

Tato metoda, kterou lze provést početně nebo graficky, vychází z periodických skutečných nákladů

K1 ,K2 a skutečného množství vztažné veličiny X1 a X2 . Dělíme-li rozdíl nákladů

K2 - K1 rozdílem vztažných veličin X2 - X1, získáme variabilní náklady d na jednotku vztažné veličiny.
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Spolehlivost této metody je značně menší než u metody rozptylového diagramu, protože 

vždy vychází pouze ze dvou rozptylových bodů a tím je ve vyšší míře závislá na náhodě.



Matematické rozdělení nákladů

Získání variabilní části nákladů při dané produkci:

Var. Náklady = d * x

Kde

d – směrnice přímky

x – plánovaná velikost produkce

Stanovení fixních nákladů

Rozdíl nákladů celkových a variabilních

F =  Y1 - d * X1 



Při této metodě se přiřazují jednotlivé druhy nákladů zcela do skupiny fixních nebo 

variabilních nákladů. Převážně nebo čistě fixní druhy nákladů se úplně přiřadí k fixním 

nákladům a převážně nebo čistě variabilní náklady se přiřadí úplně k variabilním 

nákladům. Metodika se vyznačuje jednoduchostí, ale často vede k chybnému rozdělení. 

Globální přiřazení

Nedostatky předchozích metod se vyskytnou tehdy, když nastanou větší změny např. v 

cenách, mzdových nebo platových sazbách, kapacitách, výrobních postupech, 

velikostech série, stupni produktivity a hospodárnosti a také ve složení výrobního 

programu podle druhu výrobků. Fixní a variabilní náklady není možno získat v těchto 

případech empiricko-statisticky, nýbrž je nutno použít zvláštní analýzy.

Další metody členění nákladů na variabilní a fixní část



Příklad globálního přiřazení nákladů

518015 Ostatní služby - vícenáklady T v 9 528,44 0,00 0,00 0,00

518016 Ostatní služby - přepravné v 106 889,50 0,00 0,00 0,00

518017 Ostatní služby - odvoz odpadu z tavby v 108 697,60 0,00 0,00 0,00

518019 Ostatní služby - dopravné k přefakturaci v 29 530,00 0,00 0,00 0,00

518020 Spotřeba drobného nehmotného majetku v 71 193,00 0,00 0,00 0,00

521001 Mzdové náklady - hrubé mzdy v 3 218 532,00 64 526,00 28 025,00 33 354,00

521002 Mzdové náklady - dohody v 131 394,00 0,00 0,00 0,00

524001 Zákonné sociální náklady - OSSZ v 836 780,00 16 777,00 7 287,00 8 672,00

524002 Zákonné sociální náklady - ZP v 289 368,00 5 806,00 2 522,00 3 002,00

527001 Zákonné sociální náklady v 94 758,30 0,00 0,00 0,00

538001 Ostatní daně a poplatky v 360,00 0,00 0,00

538002 Správní poplatky v 1 200,00 0,00 0,00 0,00

538005 Dálniční známky f 3 990,00 0,00 0,00 0,00

538901 Ostatní daně a poplatky - nedaňové f 1 305,00 0,00 0,00 0,00

542001 Prodaný materiál f 244 720,00 0,00 0,00 0,00

548001 Ostatní provozní náklady f 7 980,80 0,00 0,00 0,00

548002 Ostatní provozní náklady - pojištění f 20 561,00 0,00 0,00 0,00



Plánovité rozdělení nákladů

Plánovité rozdělení nákladů

u této metody se rozdělují druhy nákladů na fixní a variabilní část pomocí analýzy spotřeby, 

měření, výpočtů a úvah. Děje se to tak, že u jednotlivých druhů nákladů se sleduje u 

odpovídající struktury časů a množství položka po položce a rozhoduje se, které části nákladů

vznikají v závislosti na příslušném množství vztažné veličiny a které části nákladů - při 

konstantní připravenosti k výrobě - vznikají ve stejné výši nezávisle na kolísání vztažné veličiny. 

Příklad rozčlenění nákladu na variabilní a fixní část
Provoz tavírny spočívá na střídavém provozu dvou kuploven. Množství koksu vyplývá z metalurgických úvah a praktických 

studií spotřeby z procenta kovové vsázky. Celková spotřeba koksu při tavení je proporcionální, protože je v pevném 

poměru k vsázkovému množství.

Protože spalování tohoto vsázkového nebo tavného koksu, a tím také tavení litiny, probíhá nad tryskami, je zapotřebí ještě

tak zvaný plnicí koks, který slouží jako podpora vsázky, ale také k zatápění. Množství plnicího koksu lze vypočítat z obsahu 

prostoru šachty až k horní hranici tavicí zóny, a hmotnosti koksu na m3. Protože v uvedeném příkladu má být každý 

pracovní den uvedena do provozu jedna pec, musí se pec nezávisle na denním tavicím výkonu v příslušný den tavby 

naplnit před spuštěním konstantním množstvím plnicího koksu. Nezávisle na denním tavicím výkonu, který může z důvodu 

časových anebo z důvodů přizpůsobení intenzity silně kolísat.



Kterou metodu pro stanovení fixních nákladů použít

• plánovité rozdělení nákladů či globální přiřazení a kontrolovat

rozložení nákladů diagramem rozptýlených bodů či 

matematickým rozčleněním nákladů



Vytvoření plánu nákladů

• V souvislosti s nákladovým sledováním je nutno vytvořit i plán 

nákladů v nákladových druzích odpovídající analytice účetní 

osnovy pro všechna nákladová místa

• Plán nákladů lze vytvořit na základě skutečnosti, při znalosti 

odvedených výkonů a realizovaných nákladů. Znalosti pohybu 

cen energií a vstupních surovin, na základě stanoveného 

podnikatelského plánu.



Vytvoření plánu nákladů

518015 Ostatní služby - vícenáklady T v 9 528,44 0,00 0,00 0,00

518016 Ostatní služby - přepravné v 106 889,50 0,00 0,00 0,00

518017 Ostatní služby - odvoz odpadu z tavby v 108 697,60 0,00 0,00 0,00

518019 Ostatní služby - dopravné k přefakturaci v 29 530,00 0,00 0,00 0,00

518020 Spotřeba drobného nehmotného majetku v 71 193,00 0,00 0,00 0,00

521001 Mzdové náklady - hrubé mzdy v 3 218 532,00 64 526,00 28 025,00 33 354,00

521002 Mzdové náklady - dohody v 131 394,00 0,00 0,00 0,00

524001 Zákonné sociální náklady - OSSZ v 836 780,00 16 777,00 7 287,00 8 672,00

524002 Zákonné sociální náklady - ZP v 289 368,00 5 806,00 2 522,00 3 002,00

527001 Zákonné sociální náklady v 94 758,30 0,00 0,00 0,00

538001 Ostatní daně a poplatky v 360,00 0,00 0,00

538002 Správní poplatky v 1 200,00 0,00 0,00 0,00

538005 Dálniční známky f 3 990,00 0,00 0,00 0,00

538901 Ostatní daně a poplatky - nedaňové f 1 305,00 0,00 0,00 0,00

542001 Prodaný materiál f 244 720,00 0,00 0,00 0,00

548001 Ostatní provozní náklady f 7 980,80 0,00 0,00 0,00

548002 Ostatní provozní náklady - pojištění f 20 561,00 0,00 0,00 0,00

Účet              Název účtu                                                                             charakter           celkem NM1 NM2 NM 3   



Stanovení bodu zvratu

• Bodem zvratu se rozumí takový objem prodaných výkonů, při
kterém tržby (výnosy ) z prodeje uhradí vynaložené celkové 
náklady (variabilní i fixní), tzn. že zisk je nulový
(proto také označení nulový bod, bod krytí nákladů, práh
rentability nebo kritický bod rentability). 



Využití bodu zvratu

• Rozdíl mezi cenou a variabilními náklady, nazývaný 
příspěvkem na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku
je důležitou informací, kterou lze využívat jako základní
kriterium ziskovosti jednotlivých výkonů a ve vztahu k době
výroby příp. jinému omezení, limitujícímu počet a strukturu 
výkonů, i za vrcholové kriterium efektivnosti jejich prodeje.

• Bod zvratu je snadno zjistitelný. V podstatě jde o zjištění,
kolikrát příspěvek na úhradu pokryje celkovou výši  fixních 
nákladů.



Výpočet bodu zvratu

FN         
x1 =   kde      

pj  vj

x1 =  objem prodeje, při němž se dosahuje bodu zvratu,
FN  =   úhrnná výše fixních nákladů,
pj =   jednotková cena,
vj =  variabilní náklady vyvolané jednotkou výkonu.



Použití bodu zvratu

• Uvedený základní výpočet bodu zvratu lze modifikovat
z hlediska stanovení takového objemu výkonů, při jejichž 
prodeji podnik dosáhne požadovaný zisk,viz bod x2 v grafu, 
resp. rentabilitu tržeb.

• Při hledání minimální ceny  při prodeji určitého množství 
výrobku.

• Při stanovení limitu variabilních a fixních nákladů.



Grafické znázornění bodu zvratu vyjadřuje základní informace pro analýzu vybraného

sortimentu, tedy vývoj variabilních a fixních nákladů ve vztahu k objemu produkce.

4500

4000

2500

3500

3000

2000

1500

1000

500

0

-500

-1000

-1500

-2000

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fixní náklady

Bod zvratu

Výnosy z prodeje

Celkové náklady

Variabilní náklady

Ztráta?

Zisk?

PKN

objem v kg (t)

n
ák

la
d

y 
/v

ýn
o

sy
 v

 t
is

. K
č



Řízení nákladů – sledování nákladů na jednotku 

produkce

• Vedle sledování nákladů dle nákladových druhů a nákladových 

míst je třeba sledovat na daném pracovišti i výkon v 

technických jednotkách, ve kterých jsou normovány výrobní 

operace prováděné na daném nákladovém místě.

• Nákladová sazba je korunovým oceněním jednotky ve které je 

výrobní operace normována.

• Nákladová sazba je měřítkem ekonomičnosti výroby na daném 

pracovišti - nákladovém místě



Srovnání plánované a skutečné nákladové sazby

Celkem 18 521 936    65 137 344    - 46 615 407    161 258    521 683    - 360 425    

Přímý 7 794 156    34 849 760    - 27 055 603    28 764    97 614    - 68 851    

Variabilní 8 928 176    25 681 818    - 16 753 643    120 597    394 289    - 273 691    

Fixní 1 799 604    4 605 766    - 2 806 161    11 897    29 780    - 17 883    

0

min

Výkon 26 265,26    63 000,00    - 36 734,74    

Sazba variabilní 4,59    6,26    - 1,67    

Sazba fixní 0,45    0,47    - 0,02    

skutečnost podnik        plán podnik                      odchylka     skutečnost                      plán                                 odchylka

řezání AL



Analýza odchylky

účet název celkem skutečnost celkem plán odchylka 2710 skutečnost 2710 Tavírna Cu (LTO) 2710 odchylka

501

041 Drobný nákup - Krnov 20157,21 52903 -32745 0 0 0

501

042 Drobný nákup - Praha 1687,45 1390 298 0 0 0

501

051 Spotřeba materiálu - okamžitá Krnov 37004,57 40287 -3283 0 2067 -2067

501

060 Spotřeba PHM 75969,46 111574 -35605 0 0 0

501

080 Nákup - drobný HM evidovaný 64998 226370 -161372 0 18538 -18538

501

090 Nákup - drobný HM neevidovaný 94225,62 13634 80592 0 0 0

501

211 Krnov - písek vč.přísad 102434,95 844336 -741901 0 0 0

501

212 Krnov - Al vč.přísad 738753,47 1349270 -610517 0 0 0

501

213 Krnov - slitiny pro bronz 6629773,2 31769802 -25140029 6262168,8 31768171 -25506002

501

218 Krnov - ostatní jednicový materiál 78474,73 545709 -467235 0 0 0

501

221 Krnov - ochranné pomůcky 37082,22 127869 -90787 1279,83 21530 -20250

501

222 Krnov - náhradní díly 10619,63 456428 -445808 0 89583 -89583

501

226 Krnov - nástroje a nářadí 87354,88 43157 44197 41082 4009 37073

501

227 Krnov - rámy 0 5495 -5495 0 0 0

501

229 Krnov - ostatní režijní materiál 1668661,24 5911859 -4243198 1244055,25 4605305 -3361249



Činitelé ovlivňující nákladovost výroby

• objem produkce

• produktivita práce

• výrobní sortiment

• využití výrobní kapacity

• ceny vstupů

• typ výroby

• využití oběžných prostředků a zrychlování jejich obratu



Způsoby snižování nákladů

• šetření (úspora materiálu, šetrné zacházení s majetkem,

úspora energií, používání levnějších zdrojů)

• rozšíření pracovních směn a zvýšení kapacity

• využití nových technologií

• propouštění zaměstnanců

• likvidace ztrátových provozů, prodej či pronájem nepotřebného

majetku


