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Kalkulácia nákladov podľa čiastkových činností – kalkulačná 
metóda ABC (angl. Activity Based Costing) 
 

§ Ako rozvrhovú základňu používa príčinný vzťah medzi činnosťami (aktivitami, 
procesmi) podniku a jednotlivými výkonmi (nákladovými objektmi) 

§ Metóda ABC je odvodená od prirážkovej metódy, pričom sa v nej uplatňuje 
procesný prístup 

§ Metóda ABC je určený na presnejšie rozvrhovanie predovšetkým nepriamych 
(režijných) nákladov. 

	
Podnetom na vznik a rozvoj tejto metódy pripočítavania nákladov k výkonom sú podstatné 
zmeny v podnikateľskom procese za posledné desaťročia vo všetkých odvetviach činností, 
a to: 

§ globálna konkurencia 
§ automatizácia pracovných miest 
§ posunutie hospodárskych výkonov z primárneho a sekundárneho do terciárneho 

sektora 
§ hlavná myšlienka metódy ABC spočíva v tom, že za príčinu vzniku nákladov 

považuje činnosti a nie jednotlivé výkony t. j. posun nákladovej štruktúry k 
nepriamym nákladov, i relatívny rast fixných nákladov 

§ metóda ABC sleduje spotrebu nákladov na konkrétne výkony v na činnosti. 
 

Charakteristika metódy ABC 

§ Metóda ABC je súhrn finančných a nefinančných údajov o významných činnostiach 
podniku a priraďovaní týchto údajov k produktom a službám podniku 

§ Metóda ABC sa sústreďuje na jednotlivé činnosti, nie na produkty a služby ako 
základné nákladové objekty 

§ Kalkulácia ABC je metóda merania nákladov a výkonnosti činností, produktov 
a zákazníkov. 

§ Činnosti (Activities) a nákladové objekty (Cost Objects) sú základom konceptu ABC. 
Činnosti sú opísané ako práca prebiehajúca v podniku, nákladové objekty sú 
príčinou uskutočňovania výkonu činnosti. Vykonávanie činnosti vyžaduje spotrebu 
rôznych zdrojov.  

 

 
 

 
 
 
 
 

Zdroje	 Činnosti		 Procesy	 Produkty
/výkony	
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Inovačné prínosy metódy ABC  
	

Prvá inovácia 

§ Priradenie nákladov k činnostiam (aktivitám) – meranie spotreby zdrojov 
Druhá inovácia 

§ Priradenie nákladov k nákladovým objektom – priraďuje náklady nákladovým 
objektom, založeným na nosičoch činností (Activity Drivers) – ktoré presne merajú 
spotrebu daných činností.  

	
Vo výrobnom podniku sú definované tri základné úrovne činností tvoriace hierarchiu: 

1. jednotkové činnosti (Unit Activities) – vykonávané na jednotku produkcie 

2. dávkové, skupinové činnosti (Batch Activities) – vykonávané v rámci skupiny produktov 

3. výrobkové činnosti (Product Activities) – spoločné pre všetky jednotky časti produktov. 

4. na ďalších úrovniach sú definované činnosti zákaznícke, činnosti podporné – spoločné.  

	
Tretia inovácia 

§ Zlepšenie kvality informácií o činnostiach rozšírením nefinančných informácii o tom, 
ako sú činnosti vykonávané.  

 

Inováciami metóda ABC rieši aj tieto otázky a problémy: 

1. Ktoré činnosti spotrebúvajú najviac zdrojov? 

2. Aké druhy zdrojov sú spotrebované týmito činnosťami? 

3. Aké sú možnosti, príležitosti na redukciu nákladov? 

4. Ktoré činnosti majú vysoké náklady? 

 
 

Klasifikácia nákladov v metóde ABC 
 

§ Krátkodobo variabilné náklady sa menia vo vzťahu k objemu produkcie a aj 
v tradičnom kalkulačnom systéme (TKS) sú klasifikované ako náklady variabilné. 

§ Dlhodobo variabilné náklady. Tieto režijné náklady sa nemenia s objemom 
produkcie, ale menia sa s inou mierou činnosti, ale nie ihneď (podpora predaja, 
nastavovanie strojov a pod.) Označujú sa ako – transakčné nosič nákladov, v 
tradičnom systéme sú tieto náklady fixné.  

§ Fixné náklady sa nemenia v danom časovom úseku a ani s nejakými inými 
indikátormi. 

§ Metóda ABC hľadí na priame náklady tak ako TKS.  
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Stavebné prvky modelu ABC 
	
	

§ Zdroje – je to širší pohľad na pojem náklady. Zdroje sú spotrebúvané vykonávaním 
činností a aktivít.  

§ Činnosti – môžeme hierarchicky členiť na činnosti (najmenší úkon), aktivity (ucelený 
pracovný výkon) a procesy (skupina aktivít, ktoré sú navzájom prepojené na 
dosiahnutie určitého cieľa.  

§ Aktivitné centrum – je to časť (segment) podniku, pre ktorý sa rozhodol 
manažment sledovať celkové náklady aktivít. 

§ Nákladový fond (Cost Pool) – predstavuje zoskupovanie nákladových elementov 
súvisiacich s aktivitou. Je to vlastne súhrn nákladov súvisiacich s činnosťou. Preberá 
funkciu hospodárskeho strediska. 

§ Nosič nákladov, nosič zdrojov (Cost Driver, Source Driver) – príčina vzniku 
nákladov.  

§ Nákladový element (Cost element) – je to prvok vo vnútri podniku v nákladovom 
fonde činností, na ktorého existenciu alebo produkciu sa spotrebúvajú faktory, a 
tým vznikajú náklady 

§ Nákladový objekt (Cost Object) – môže byť zákazník, výrobok, služba, kontrakt, 
projekt a pod.  
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Procesný prístup ku kalkuláciám 
 

§ Podniky si v podstate konkurujú medzi sebou na úrovni zvládnutia činnosti, aktivít 
a procesov 

	
Porovnanie tradičného poňatia nákladov a nákladov čiastkových činností (ABC) 

 
 

 
 

TRH	 ZÁKAZNÍCI	 PRODUKTY	 ČINNOSTI	 PROCESY	 ZDROJE	
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Aplikácia modelové postupu implementácie metódy ABC 
v kalkuláciách podniku 

 
Odporúčaný postup (Kaplan a Cooper):  

1. Identifikácia a hierarchické usporiadanie činností 
Pri výpočte nákladov s väčším množstvom identifikovaných činností sú rozhodujúce 2 
faktory: 

§  faktor 1 – počet činností a výstupov 
§  faktor 2 – schopnosť racionálneho výberu podstatných činností 

2. Zriadenie nákladových stredísk (nákladových fondov) pre každé kritérium  
3. Priradenie nákladov – zdrojov k činnostiam. Náklady zdrojov môžu byť k činnostiam 

priradené 3 spôsobmi: priamo, odhadom, subjektívnym nezávislým alokovaním 
4. Určenie nákladových nosičov pre každú hlavnú aktivitu (činnosť) 
5. Identifikácia výstupov (výkonov), zistenie príčin vzniku nákladov na aktivity podľa 

výkonov 
6. Priradenie nákladov činností k výstupom: operačný nosič, nosič trvania, nosič intenzity 
7. Metodický kalkulačný postup v ABC 
	
Procesná kalkulácia v podobe matódy ABC, slúži na: medzipodnikové a vnútropodnikové 
porovnávanie, analýzu činností, aktivít a procesov, zistenie nákladov na jednotlivé činnosti 
a sadzby nákladov pomocou nosičov nákladov. 

	
Netto výnosy 

- variabilné (výrobné, priame) náklady 

= Príspevok na úhradu I                      (krátkodobé posúdenie sortimentu) 

- náklady činností na sortiment 

= Príspevok na úhradu II                    (strategická analýza sortimentu) 

 (procesne orientovaná kalkulácia sortimentu) 

- procesné náklady na zákazníkov 

= Príspevok na úhradu III                   (strategická analýza zákazníkov) 

 (procesne orientovaná kalkulácia zákazníkov) 

- zvyškové fixné náklady podniku 

= Prevádzkový výsledok podniku 
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Rozpočtovanie podľa čiastkových činností: 
	
Rozpočtovanie podľa čiastkových činností vyjadruje reverzný pohyb informácii, ktoré sú 
vyjadrené ako náklady alebo cena.  

Odpovede:  

1. výstupy podniku v podobe konkrétnych výkonov 

2. počet výskytov nosičov činností potrebných na zabezpečenie produktov 

3. rozpočtované ceny nosičov (napr. minuloročné skúsenosti + úprava) 

4. jednotlivé čiastkové činnosti 

5. počet výskytov nosičov zdrojov 

6. rozpočtované ceny nosičov zdrojov  

7. jednotlivé konkrétne zdroje, ktoré sú potrebné na výrobu alebo služby 
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Moderné metódy riadenia nákladov 
§ Metóda kalkulácie podľa cieľových nákladov 
§ Metóda životného cyklu 

 
1. Tradičný a moderný prístup manažérstva nákladov 

 

 

 

 

 

 

Moderný prístup k riadeniu nákladov 
 

Prieskum trhu pre nový produkt 

Charakteristiky produktu 

Plánované predajné ceny – 
východisko trh 

 Cieľové náklady  
dizajn – inžiniering – dodávateľské ceny 

Cieľové náklady, spravidla ako limit 
stimulujú vývoj, nákup, 

výrobu/prevádzku i marketing 
riadiť/znižovať náklady a rokovať o 
vstupoch, resp. vzťahu cena/ziskaná 

hodnota. 

Výroba/prevádzka služieb 

Periodická redukcia nákladov 

Tradičný prístup k riadeniu nákladov 
 

Prieskum trhu  pre nový produkt 

Charakteristiky produktu 

Dizajn, úžitkovosť produktu  

Technické riešenie, inžiniering 

Dodávateľské ceny 

Výrobné náklady – ak sú vysoké je 
nutné vrátiť sa k dizajnu 
a technickému riešeniu 

Výroba/prevádzka služieb 

Periodická redukcia nákladov 
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Podstata kalkulácie cieľových nákladov 
Základnú podstatu metódy cieľových nákladov môžeme vyjadriť v nasledujúcich bodoch: 

§ Metóda cieľových nákladov je nástroj riadenia nákladov, ktorý sa orientuje na 
ovplyvňovanie nákladov v predvýrobných etapách a snaží sa o dosiahnutie 
najnižších budúcich nákladov. 

§ Metóda cieľových nákladov kladie dôraz na komunikáciu medzi jednotlivými 
profesiami pri príprave nového výrobku. 

§ Metóda cieľových nákladov je orientovaná na zákazníka. 
	
	
	

 

V popredí už nestojí otázka: „Aké budú náklady produktu?“  

Ale 

 „Aké sú prípustné náklady produktu?“  

resp. „Čo môže výrobok stáť?“  

a nie  „Čo bude výrobok stáť?“ 

Preto nemôžeme začínať s plánovaním nákladov resp. kalkuláciou nákladov až vo fáze 
výroby, ale už v začiatočných fázach vzniku výrobkov. 

 

Dosah nákladových cieľov – hlavné páky 

Podniky, ktoré chcú dosiahnuť svoje nákladové ciele, majú k dispozícii 3 hlavné páky: 

1. páka: zjednodušiť a zefektívniť prevádzkové postupy, zaviesť inováciu v oblasti 
nákladov od výrobných až po distribučné náklady 

2. páka: nadviazať partnerstvá 

3. páka: zmeniť princíp cenotvorby v odvetví (napr. od predaja k prenájmu) 
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Kľúčové princípy metódy cieľových nákladov 

6 kľúčových princípov cieľových nákladov obsahuje nasledujúce znaky: 

§ Prvým princípom je trhovou cenou vedená kalkulácia 
𝑡𝑟ℎ𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 –𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑟ž𝑎 = 𝑐𝑖𝑒ľ𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 (𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠) 

§ Druhým princípom je zameranie na zákazníka 
§ Tretím princípom je zameranie na návrh 
§ Štvrtým princípom je multifunkčná zainteresovanosť 
§ Piatym princípom je zaangažovanosť hodnotového reťazca 
§ Šiestym princípom je orientácia na životný cyklus. 

 

 

Tradičný a cieľový prístup riadenia nákladov pomocou kalkulácie úplných nákladov 
a kalkulácie cieľových nákladov 
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Hlavné znaky postupu stanovenia metódy cieľových nákladov sú: 

1. Náklady budúcich produktov sú odvodzované od výnosov predikovaných marketingom 

2. Cieľové náklady vzniknú odpočítaním plánovaného zisku (operatívneho výsledku) od 
čistého výnosu zohľadnením rizikovej prirážky. 

3. Cieľové náklady produktu sú v pomere k zákazníckej hodnote, priradene jednotlivým 
komponentom. 

4. Náklady rozdelené na komponenty tvoria cieľové zadania pre odborné útvary (v reťazci 
tvorby hodnôt). 

5. Náklady na vývoj, výrobu, nákup, predaj, marketing. 

6. Analýzou odchýlok cieľových nákladov a štandardných nákladov, resp. aktuálnych 
nákladov je pomocou benchmarkingu identifikovaný optimalizačný potenciál na úrovni 
jednotlivých komponentov.  

 
 

Možnosti využitia metódy cieľových nákladov na znižovanie nákladov 

Znižovanie nákladov pomocou metódy cieľových nákladov v predvýrobných fázach možno 
rozdeliť do dvoch skupín: 

§ Postupy, ktoré vychádzajú z analýzy výkonu samostatného, jeho vlastnosti, funkcie 
a nákladov na ich vynaloženie; sem patria metódy napríklad stavebnicovej analýzy 
alebo hodnotovej analýzy 

§ Postupy, ktoré sa orientujú na analýzu činností a procesov v podniku a hľadajú 
úspory v zlepšení ich priebehu; sem patrí metóda kalkulácie zameraná na aktivity, t. 
j. metóda ABC, alebo metóda JIT (just-in-time). 

§ Design for Manufacturing and Assemby (DFM) 
§ Quality Function Deployment (QDF) 
§ Value Engineering (VE) 
§ Just in Time (JIT)  

	
	

Prínosy metódy cieľových nákladov 

§ orientácia na zákazníka (vlastnosti výrobku, spôsob výroby následne i náklady) 
§ sústredenie sa na znižovanie nákladov (lepšie optimalizáciu) v predvýrobných 

fázach 
§ posilnenie spolupráce podnikových tímov a útvarov 
§ v rozhodnutiach, v ktorých sa rozlišuje ekonomické a finančné chápanie nákladov, 

tzv. oportunitné náklady 
§ určovanie cieľových nákladov dodávateľom 
§ vo vypracovaní variantných riešení kalkulácií 
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Kalkulácia nákladov životného cyklu 
	
1. Vzájomný vzťah nákladov viazaných na rozhodnutie a vynaložených nákladov 

 

 

 

 
Charakteristický priebeh nákladov počas životného cyklu výrobku 

  
	
	
	
2. Faktory pôsobiace na kalkuláciu nákladov životného cyklu: 

§  dĺžka životného cyklu produktu 
§  odhad objemu predaja produktu za celý životný cyklus 
§  očakávaný vývoj ceny produktu 
§  legislatívne podmienky (napr. regulácia v oblasti ekologizácie produktov) 
§  zmeny menových kurzov 
§  odhad celkových nákladov spojených s produktom 
§  inflácia 
§  časová hodnota peňazí (vývoj viaže finančné zdroje na dlhé obdobie) 
§  odhad nákladov jednotlivých etáp životného cyklu. 
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Náklady predvýrobnej etapy 
 náklady na výskum a vývoj 
 náklady na dizajn a konštrukciu výrobku 
 náklady na zavedenie výrobku do výroby 
 náklady na marketing 
 technologické náklady súvisiace s daným typom výrobku 
 náklady na predvýrobnú kooperáciu 
 testovacie náklady a pod. 
Náklady povýrobnej etapy 
 náklady na demontáž výrobnej linky a súvisiacich zariadení 
 náklady na odpredaj alebo likvidáciu zásob 
 náklady na zabezpečenie reklamácií 
 náklady na zabezpečenie servisu pre vyrobené výrobky a pod. 

 
 
 

3. Podstata kalkulácie nákladov životného cyklu 

§ Prvým dôvodom pre rozvoj kalkulácie životného cyklu výrobku bolo skracovanie 
doby životnosti produktov, a tým i rastu nákladov súvisiacich jednak s prípravou 
nových produktov a jednak s likvidáciou následkov výroby.  

§ Kalkulácia umožňuje prihliadať na náklady spojené so začiatkom a ukončením 
výroby, na náklady na servis výrobku po predaji, ale aj k ďalším nákladom, ktoré sa 
obvykle nezahrnujú do bežných operatívnych a plánovaných kalkulácií, napr. 
náhrady za poškodenie životného prostredia a pod. 

§ Druhý dôvod spočíva vo využití kalkulácie ako nástroja pre riadenie a kontrolu 
nákladov na výskum a vývoj. Náklady na výskum a vývoj produktu sú určitým 
druhom investície, ktorej efektívnosť môžeme posúdiť/zhodnotiť pomocou 
kalkulácie životného cyklu výrobku. 

§ Nulový bod (kritický bod, bod zvratu a pod.) vyjadruje, koľko výrobkov musí firma 
v priebehu životného cyklu predať, aby boli pokryté všetky fixné náklady s ním 
spojené, vrátane nákladov na výskum, vývoj a marketing. 

	
𝐾𝑏 = 𝐶𝐹𝑁 ÷  𝐶𝑗 − 𝑉𝑎𝑁𝑗 	

	
Kde Kb je kritický bod, CFN – celkové výdavky spojené s fixnými nákladmi (výdavky na 
výskum a vývoj, nábeh výroby, výroba, marketing, distribučná sieť, servis po predaji a 
pod.), Cj – cena produktu, VaNj – variabilné náklady na produkt 
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4. Krivka životného cyklu výrobkov 

Jednotlivé fázy definujú umiestnenie výrobku na trhu nasledovné: 

§ Nábeh 
§ Rast 
§ Vrchol 
§ Pokles  
 

 
	
5. Možnosti znižovania nákladov spojených s kalkuláciou životného cyklu: 

§ vývoj lepšej, dokonalejšej technológie 
§ zvyšovanie výkonnosti strojov 
§ v obmedzovaní plytvania surovinami, polotovarmi, obalmi a a energiami 
§ zvýšenie výkonnosti zamestnancov – zapracovanosť 
§ vo vyššej motivácii zamestnancov k vykonávaniu drobných denných zmien, ktoré 

umožnia znížiť náklady, resp. zlepšiť kvalitu. 
§ vo využívaní nových metód riadenia nákladov, napr. japonský systém kaizen 

náklady a pod. 
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Rozpočtovníctvo a rozpočty 
 

 
Rozpočtovníctvo možno chápať ako informačný subsystém o očakávaných javoch podniku 
alebo vnútropodnikových štruktúrach za určité obdobie vo väzbe na plánované úlohy. 
Teda:  

§ predstavuje v peňažnej forme určovanie ekonomických úloh a podmienok ich 
plnenia na určitý časový úsek vopred 

§ z hladiska podniku: 
o činnosť zostavovania rozpočtov 
o systém rozpočtov podniku, pomocou ktorých možno posudzovať 

hospodárnosť útvarov podniku, robiť rozbory ich hospodárenia a navrhovať 
preventívne opatrenia 

	
	

Podstatné procesy rozpočtovania 
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Rozpočet 

 
§ Výsledok rozpočtovania, konkretizácia ekonomických úloh podniku alebo 

vnútropodnikového útvaru  na jeho predpokladanú činnosť v určitom období 
§ Výkaz, ktorý môže zahŕňať v kvantitatívnom vyjadrení plánované výnosy, náklady, 

majetok, záväzky a peňažné toky za určité časové obdobie 
	
	
Nadväznosť plánov a rozpočtov 

§ Podniková politika – nástroj verbálneho vymedzenia strategických cieľov podniku. 
§ Plán – nástroj konkretizácie cieľov podniku, vyjadrený vo forme ukazovateľov, ktoré 

sa zameriavajú na vecnú (naturálnu) stránku podnikateľského procesu. 
§ Rozpočet – nástroj konkretizácie cieľov podniku, resp. prostriedkov na ich 

dosiahnutie, vyjadrený vo formee merítok, ktoré sa zameriavajú na hodnotovú 
stránku podnikateľského procesu. 

	
	
Rozdiely medzi rozpočtom a kalkuláciou 

	
Rozpočet Kalkulácia 

vypočítava sa na celý podnik za určité obdobie vypočítava náklady na kalkulačnú jednotku, pri 
určitom objeme produkcie 

zameraný na náklady, výnosy, cash flow a pod. je zameraná na náklady 

počíta so všetkými plánovanými nákladmi počíta s tými plánovanými nákladmi, ktoré podľa 
platných predpisov možno do kalkulácie zahrnúť 

pri nákladoch je prvoradé hľadisko zodpovednosti pri nákladoch je prvoradé hľadisko účelu ich 
vynaloženia 

týka sa vnútropodnikového útvaru alebo podniku týka sa výkonov 

je podrobnejší v prípade režijných nákladov režijné náklady zahŕňa do globálnych položiek 

	
	
Funkcie systému rozpočtov:   

§ Informačno – koordinačná 
o  poskytovanie informácií o podnikových činnostiach pre riadenie 
o  poskytovanie podkladov o režijných nákladoch pre tvorbu kalkulácií 
o  ukladanie úloh vnútropodnikovým útvarom 
o  zdokonaľovanie rozpočtovania fixných a variabilných zložiek nákladov 

§ Motivačná 
o podporovať rozvíjanie spoluúčasti vedúcich pracovníkov stredísk na riadení 
o motivovanie a stimulovanie zamestnancov k znižovaniu nákladov 

§ Kontrolná 
o  príprava podkladov pre kontrolu a rozbor rozpočtovaných údajov 
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Druhy rozpočtov a základné kritéria ich aplikácie 

	
Podľa dĺžky rozpočtového obdobia: 

§ krátkodobé rozpočty 
§ dlhodobé rozpočty 
§ strednodobé rozpočty 

	
Podľa stupňa riadenia: 

§ podnikové rozpočty 
§ vnútropodnikové rozpočty 

	
Podľa predmetu rozpočtovania v nadväznosti na stanovený obsah ropočtovania 
rozoznávame rozpočty v oblasti: 

§ výnosov, nákladov, hospodárskeho výsledku zásob, cash flow, tvorby rozpočtovej 
rezervy 

	
Podľa stupňa úplnosti: 

§ komplexné rozpočty 
§ čiastkový rozpočet 
§ jednorázové rozpočty 

	
Podľa sledovania priebehu reprodukčného procesu: 

§ rozpočty výrobnej činnosti 
§ rozpočty správnych činností 
§ rozpočty zásobovacej činnosti 
§ rozpočty odbytovej činnosti 
§ súhrnný rozpočet a pod. 

	
Podľa stupňa aktivity (stupňa využitia výrobnej kapacity) 

a) Pevné (fixné rozpočty) – sú absolútne rozpočty zostavené pre určitú plánovanú 
aktivitu. 

b) Alternatívne (variantné) rozpočty – zostavujú sa pre rôzne stupne predpokladanej 
výrobnej aktivity. Odporúča sa zostaviť rozpčet aspoň v troch variantoch: 

a.  optimistickom 
b.  priemernom 
c.  pesimistickom  

c) Limitujúce (limitné) rozpočty 
a.  stanovujú limit pre určtiý ekonomický jav 
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Variantný rozpočet 

§ Zostavovanie rozpočtov výnosov, nákladov a hospodárskeho výsledku v rôznych 
variantoch, predovšetkým v závislosti od objemu realizácie 

§ Je založený na rozlišovaní variabilných a fixných položiek režijných nákladdov 
§ Položky fixných a variabilných nákladov môžu byť presne identifikované alebo 

rozdelené na dve podielové zložky fixné náklady a variabilné náklady 
	
	
Základné kroky pri zostavovaní variantného rozpočtu: 

1. Meranie a plánovanie 

2. Analýza nákladov 

3. Rozdelenie nákladov na variabilné a fixné 

4. Prepočet jednotlivých zložiek nákladov 

	
	
	

Formy rozpočtov 
 

Rôzne ciele a rozhodovacie úlohy vyžadujú rôzne prístupy, pri aplikácii jednotlivých foriem 
sa presadzujú tieto tendencie:  

	
Od indexných rozpočtov k rozpočtovaniu s nulovým základom 

§ Indexová metóda – pri zostavovaní rozpočtu vychádza z minulých údajov 
(upravených o náhodné vplyvy), ktoré sa pre budúce obdobie upravia 
o percentuálny podiel (index). 

§ Rozpočtovanie s nulovým základom (Zero Basic Budgeting, ZBB) – nevychádzajú 
z údajov minulých období, ale z prehľadu činností, ktoré sa budú v rozpočtovanom 
období vykonávať. 

	
Od rozpočtov stanovených na pevne určené obdobie ku kĺzavým rozpočtom 

§ Pevné rozpočty – zostavené na začiatku vopred vymedzeného obdobia, počas 
ktorého sa neaktualizujú (nemenia). 

§ Kĺzavé rozpočty – obmedzujú jednorazový prístup k rozpočtom a menia ho na 
nepretržitý proces. 

	
	
Od pevných rozpočtov k variantným rozpočtom 

§ Pevné (fixné, stále) rozpočty – zostavené pre určitú plánovanú aktivitu (stupeň 
využitia kapacity, objem výroby a pod.) 

§ Variantné (alternatívne) rozpočty sa zostavujú pre rôzne varianty činnosti podniku. 
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Od limitovaných k indikatívnym rozpočtom 

§ Limitné (limitujúce) rozpočty – absolútne alebo relatívne neprekročitelné úrovne 
cieľových veličín. Funkcia v riadení: 

o  stanovujú určitý predpoklad pre určitý ekonomický jav 
o  stanovujú limit, ktorý nemý byť prekročený (resp. musí byť dosiahnutý) 

§ Indikatívne rozpočty – rozpočtovanie ovplyvniteľných veličín, ktorých výška je 
viazaná na dosiahnutie inej veličiny 

 

Od univerzálnych vzťahových veličín k čiastkovým aktivitám 

§ Rozpočtovanie podľa čiastkových činnosťí – ABB (Activity Based Budgeting) – je 
efektívne najmjä u tých aktivít, ktorých vývoj je v indiferentnom alebo dokonca 
nepriamom vzťahu k objemu produkcie. 

	
Kritériá zostavovania rozpočtu: 

§ Veľkosť podniku 
§ Druh a charakter činnosti podniku 
§ Dĺžka rozpočtového obdobia 
§ Ekonomické podmienky podnikania – ich stabilita 

	
	

Metódy rozpočtovania 
 

§ Plánová metóda 
§  Normová (analytická) metóda 
§  Jednorázová metóda 
§  Metóda rozpočtového odhadu  

	
Plánová metóda 

§ Najjednoduchší spôsob rozpočtovania - nie je veľmi presná a málo pružná – 
dôvody: 

o využíva plánové kalkulácie 
o  vychádza z málo presnej štatisticky zostavenej určitej normy režíjných 

nákladov 
o  jej základom je rozpis ročného plánu na štvrťroky. Ročné plánovacie 

obdobie je však dlhé a málo operatívne. 
§ Použitie – pri uvádzaní nového výrobku, keď sú k dispozícii iba plánové kalkulácie. 

	
Normová (analytická) metóda 

§ Je založená najmú na operatívnej kalkulácii a štatisticky zostavovaných normách 
režijných nákl. 

§ Využíva informácie z operatívnych plánov 
§ Podstata metódy – zosúladenie: 
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o  predajných možností 
o  kapacitných možností 
o  noriem spotreba materiálu, energie a pod. 
o  noriem výkonov. 

§ Použitie – na rozpočtovanie opakovateľných javov 
	
	
Jednorázová metóda 

§ Postupné zostavovanie úloh od začiatku výrboy až po jej dodávku odberateľovi 
§ Využíva údaje z ročného podnikového plánu a z prípravy výroby, THN 

porovnateľných výrobkov 
§ Použitie – pri jednorázových javoch, najmä rozsiahlych finálnych výrobkoch (väčšie 

strojno-technologické celky) 
	
	
Metóda rozpočtového odhadu 

§ Používajú pravažne malé a stredné podniky 
§ Upraví spriemerované údaje predchádzajúcich rokov o fixné percento 
§ Málo presná 

	
	
Pri zostavovaní rozpočtu je potrebné zohľadniť najmä tieto podklady a informácie: 

1. Účtovné, štatistické a iné podklady z minulého obdobie 

2. Vymedziť vonkajšie aj vnútorné obmedzujúce faktory 

3. Určiť dosiahnuté a predpokladané ekonomické ukazovatele 

4. Marketingový plán a prieskum trhu. 
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Vybrané metodické otázky zostavovaniu rozpočtov 
	
Postup pri zostavovaní rozpočtu: 

§ Zhora dolu (top – down) 
o ukladanie rozpočtových úloh vrcholovým útvarom riadenia 

§ Zdola nahor (bottom – up) 
o stanovenie rozpočtových úloh na základe predstáv vnútropodnikových 

útvarov 
§ kombinácia 

	
 

Postup pri príprave rozpočtu: 
 

§ rozhodnutie o type rozpočtu a dĺžke rozpočtového obdobia 
§ štúdium dokladov z minulých období a analýza extrných vyplyvov 
§ odhad možných zmien 
§ rozhodovanie o jednotlivých položkách rozpočtu a ich hodnotách 
§ zostavenie rozpočtu. 
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Ročné rozpočtovanie 
	
 
Systém ročných podnikových rozpočtov 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Krátkodobý finančný plán 

rozpočet výroby rozpočet výnosov (plán tržieb) 

rozpočet nákupu 

Rozpočty 

rozpočet údržby 

rozpočet marketingových 
nákladov 

rozpočet režijných nákladov - 
distribučná réžia, administratívna 
réžia rozpočet osobných 

nákladov 

kapitálový rozpočet 

ostatné rozpočty podniku 

krátkodobý finančný plán - výstupy 

Plán zisku   Plán cash flow 
Plán rozdelenia zisku  Finančná bilancia 
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Hlavný rozpočet – Master Budget – súhrnný rozpočet 

	
Hlavné zložky sú: 

Rozpočtová výsledovka 

§ Rozpočet hospodárskeho výsledku – vychádza z rozpočtu výnosov a rozpočtov 
nákladov 

Rozpočtová súvaha 

§ Zachytáva zmenu stavu jednotlivých skupín aktív a pasív 
§ Je menej podrobná ako skutočný výkaz 
§ Smeruje k zisteniu tzv. pracovného kapitálu 

Rozpočet peňažných tokov – cash flow 

§ Plní dve základné funkcie: - používa sa ako nástroj riadenia solventnosti a likvidity 
§ Je zdrojom informácií pre koordináciu aktivít, ktoré tvoria a umiestňujú finančné 

prostriedky 
Operatiing budgets – operatívne rozpočty 

§ Sú krátkodobé rozpočty rozpísané na jednotlivé mesiace či dokonca na dekády či 
týždne. 

	
	
	

Vnútropodnikové rozpočty 
 

§ Ide predovšetkým o určenie úloh z hľadiska zodpovednosti za náklady výnosy, 
prípadne i o ovplyvniteľné zásoby a len celkom výnimočne o viazaných alebo 
investovaný kapitál. 

§ Pre vnútropodnikové rozpočty majú veľký význam tokové veličiny najmä náklady 
	
Útvarové zodpovednostné riadenie je obyčajne podložené rozpočtom réžie, ktorý slúži ako: 

a) Priamy nástroj riadenia strediska 
b) Nástroj výpočtu vnútropodnikových cien výkonov poskytovaných strediskom. 
	
	
	

Hlavné druhy rozpočtov 
	
Rozpčet výnosov (tržieb) 

§ Zvyčajne sa zostavuje ako prvý 
§ Základ tvorby rozpočtov 
§ Obdobie 12 mesiacov 
§ Vychádza z analýzy účtovných dokladov z minulých období a zistenia možných 

zmien v objeme predaja a v predajných cenách. 
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§ Ročný rozpočet sa rozčlení na jednotlivé mesiace (????) podľa skúseností 
z minulých rokov. 

	
	
Rozpočet nákladov 

§ Východisko – náklady z minulých období – výkaz ziskov a strát. 
§ Priame náklady sú vo výrobných podnikoch zvyčajne stanovené normou spotreby 

alebo prácnosti, rozpočty sa orientujú hlavne na režijné náklady. 
	
Príprava rozpočtu nákladov 

§ Zistenie údajov o jednotlivých druhoch a o celkových nákladoch z minulého roka 
§ Vytvorenie novžých nákladovcýh položiek (ktorých výskyt očakáveme) a zrušenie 

položiek, ktoré už nie sú aktuálne 
§ Rozdelenie nákladových položiek na fixné a variabilné 
§ Úprava fixných nákladov vzhľadom na infláciu. Variabilné náklady dať do vzťahu 

s objemom tržieb. 
§ Rozdelenie určeného množstva na jednoltivé mesiace rozpočtového obdobia. 

	
Rozpočet nákupu 

§ Vychádza z rozpočtu výnosov 
§ Dôležitým podkladom je potrebná úroveň zásob 

	
	
Rozpočet hospodárskeho výsledku 

§ Určuje na začiatku obdobie pravdepodobný zisk, ktorý možno dosiahnuť 
§ Základné údaje čerpá z rozpočtu tržieb a nákladov (HV = T – N) 

	
Rozpočet príjmov a výdavkov hotovosti (cash flow) 

§ Poskytuje informácie o peňažných tokoch v určitom období 
§ Zisťuje likviditu v určitom okamihu 

	
	
Metodické princípy zostavovania rozpočtov režijných nákladov 
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Vzájomné väzby medzi nástrojmi nákladového kontrolingu 
 
Medzi kalkuláciami, rozpočtovníctvom, účtovníctvom a plánom nákladov existujú tieto 
vzájomné nadväznosti:  

1. Nadväznosť medzi predbežnými kalkuláciami a rozpočtovníctvom – informácie 
o priamych nákladoch a rozpočtovníctvo informácie o nepriamych nákladoch 

2. Nadväznosť predbežných kalkulácií na účtovníctvo – vnútropodnikové ceny 

3. Nadväznosť výslednej kalkulácie na účtovníctvo – výsledná kalkulácia sa zostavuje 
z údajov účtovníctva 

4. Nadväznosť medzi rozpočtovníctvom a účtovníctvom – normatívy režijných nákladov na 
podklade údajov z účtovníctva 

5. Nadväznosť predbežnej a výslednej kalkulácie – vzájomné porovnávanie 

6. Nadväznosť predbežných kalkulácii na plán nákladov – číselná rovnosť objemu zisku 
a predbežných kalkulácii 

7. Vzťah rozpočtovníctva k plánu výkonov, nákladov a tvorby zisku – finančný plán 
podniku 

 
 


