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Náklady, výnosy

náklady

• jsou spotřebované vstupy (tj. výrobní zdroje) 

vyjádřené v peněžních jednotkách

• členění:

1. podle druhů

2. podle vztahu a závislosti na objemu výroby

3. podle zodpovědnosti

4. podle vztahu k finálním výkonům
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1) podle druhů (tzv. druhové členění nákladů)

a) provozní náklady, tj. náklady vztahující se 

k provozní činnosti podniku

(např.: spotřeba materiálu, energie, mzdy,…)

b) finanční náklady, tj. náklady vztahující se 

k finanční činnosti podniku

(např.: placené úroky, pojistné,…)
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2) podle vztahu a závislosti na objemu výroby

a) fixní náklady (fn)

- nezávisí na objemu výroby

- v krátkém časovém období jsou neměnné

náklady

fn

objem produkce            
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b) variabilní náklady (vn) - závisí na objemu výroby

1. nadproporcionální (progresivní) - náklady rostou 

rychleji než objem produkce

náklady

objem produkce
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2. proporcionální (lineární) - náklady rostou stejně 

s objem produkce

náklady

objem produkce
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3. podproporcionální (degresivní) - náklady rostou 

pomaleji než objem produkce

náklady

objem produkce
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CELKOVÉ NÁKLADY 

= fixní náklady (fn) + variabilní náklady (vn)

celkové náklady

náklady                                                     

vn

fn

objem produkce
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3) podle zodpovědnosti - tzn. dle místa kde vznikly, kdo 

za ně zodpovídá

4) podle vztahu k finálním výkonům (tzv. kalkulační 

členění)

a) přímé náklady (jednicové)

lze je určit na daný výkon přesně (spotřeba 

materiálu,…)

b) nepřímé náklady (režijní) 

jsou společné pro více druhů výkonů
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• možnosti snižování nákladů

– úspora energie 

– nové technologie

– minimalizace zmetkovosti

– lepší organizace práce

– atd.
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Kontrolní otázky a úkoly

Uveďte, zda se jedná o náklady provozní nebo finanční 

a fixní nebo variabilní:

- spotřeba lidské práce

- úroky z úvěrů

- pronájem výrobní haly

- poplatky bance

- spotřeba hladké mouky

- spotřeba elektrické energie.
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výnosy

• jsou vyprodukované a prodané výstupy (statky a 

služby) vyjádřené v peněžních jednotkách (jedná se o 

tržby a ostatní výnosy)

• členění dle druhů (tzv. druhové členění):

1. provozní – např. tržby z prodeje služeb, výrobků

2. finanční – např. přijaté úroky, tržby z prodeje CP
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• výpočet celkových tržeb

celkové tržby = cena za 1 výkon x množství prodaných 

výkonů

• grafické znázornění výnosů

cena

objem produkce
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• možnosti zvyšování výnosů

- zvýšení prodejní ceny výkonů

- prodej většího objemu výkonů

- zlepšení kvality výrobků

- zavádění nových výrobků

- atd.
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Kontrolní otázky a úkoly

Uveďte, zda se jedná o výnosy provozní, finanční nebo 

mimořádné:

- tržby z prodeje služeb

- úroky z vkladů

- pronájem výrobní haly

- tržby z prodeje zboží

- tržby z prodeje cenných papírů.
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