
NÁKLADY 

 
Při hospodářských činnostech je spotřebovávána práce, využíván 

hmotný majetek a přírodní zdroje. Tedy – VÝROBNÍ FAKTORY. 

Spotřebu výrobních faktorů vyjádřenou v penězích nazýváme 

NÁKLADY 

 

NÁKLADY = vědomé, uvědomělé vynaložení složek majetku na 

nějakou činnost, která má přinést vlastníkovi ekonomický 

prospěch. 

 

NÁKLADY tvoří párovou kategorii s VÝNOSY: 

NÁKLADY: (vynaložené peníze) – vynaložené zdroje na určitý 

výkon převoditelné na peníze a přinášející ekonomický efekt. 

VÝNOSY: (získané peníze) – ekonomický prospěch převoditelný 

na peníze, získaný vynaložením ekonomických zdrojů. 

 
 

ČLENĚNÍ NÁKLADŮ: 

Náklady a výnosy se vždy musí jednoznačně vztahovat k výrobku, 

službě nebo ke zboží.  

VÝKON = výrobek, služba nebo zboží, které podnik produkuje 

 

1. Členění nákladů podle DRUHŮ ( VLASTNÍ NÁKLADY)  

Je to souhrn spotřebované práce, hmotného majetku a přírodních 

zdrojů vyjádřený v penězích. 

Sledují se na takzvanou KALKULAČNÍ JEDNICI ( 1 výrobek , 1 

dopravní linka, 1 GWH…) nebo jako CELKOVÉ NÁKLADY 
 

Rozlišujeme: 
 

a) Materiálové náklady– spotřeba materiálu, paliv apod. 

b) Mzdové náklady – nákup pracovní síly 

c) Finanční náklady – např. bankovní úroky, pojistné apod. 

 



2. Členění nákladů podle MÍSTA VZNIKU 

Jedná se o členění podle hospodářských středisek nebo podle 

odpovědnosti. 

 

3. Členění KALKULAČNÍ 

 

Rozlišujeme: 
 

a) Přímé (jednicové) náklady– náklady, které lze na daný výkon 

určit zcela přesně. (spotřeba materiálu, mzdy dělníků) 

b) Nepřímé (režijní) náklady – náklady společné pro více druhů 

výrobků (energie, odpisy, mzda ředitele, nájemné) 

  - výrobní režie 

  - správní režie 

  - odbytová režie 

 

4. Členění nákladů ve vztahu k OBJEMU VÝROBY 

 

Rozlišujeme: 
 

a) Variabilní náklady– náklady proměnlivé. Vznikají opakovaně 

při každé výrobě, jsou závislé na objemu výroby. Podkladem pro 

jejich výpočet jsou technickohospodářské normy. 

b) Fixní náklady – náklady stálé. Značná část se vynakládá ještě 

před zahájením výroby. Podnik je musí vynaložit ať vyrábí hodně, 

málo a nebo vůbec. 

c) Celkové  náklady – souhrn fixních a variabilních nákladů. 

 

 

 

 

 
 

   

 
 



 

 

 

 

CVIČENÍ:  (vypracujte samostatně do sešitu) 

 

1. Co jsou to náklady? 

2. Jaké je členění nákladů podle druhů?  

3. Jaké je kalkulační členění nákladů? 

4. Jaké je členění nákladů podle objemu výroby? 

5. Napište příklad kalkulační jednice. 

6. Jaká ekonomická kategorie tvoří párovou kategorii 

s náklady? 


