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Submodul P řeúčtování režií 
 

Seznam funkcí 
 

• Rozpouštění režií z režijního útvaru na výrobní útvary pro potřeby kalkulací 
• Rozpouštění režií lze provádět i na úrovni zakázek nebo nákladových okruhů 
• Je možno nadefinovat více předpisů pro rozpouštění režií 
• Rozpouštění režií může probíhat i ve více stupních 
• Různé způsoby definice poměrů rozpouštění režií  
• Aplikuje se pro sestavy finanční analýzy, výkazy nebo při vyhodnocení plánů 
• Přeúčtování označených dokladů formou interních účetních dokladů 
• Možnost agregace přeúčtovaných dokladů podle různých atributů 

 
Krátký popis k čemu slouží modul či oblast: 
 
Přeúčtování režií je submodulem modulu Finanční analýza a plánování. Jedná se o 
nástroj, který umožňuje efektivně provádět rozpouštění režijních nákladů (případně i 
výnosů apod.) z „režijního“ útvaru na jednotlivé „výrobní“ útvary za účelem 
zakalkulování těchto režií na výrobní útvary a následně i na jednotlivé výrobky nebo 
poskytované služby. Rozpouštění režií je možno kromě útvarů (středisek) používat i 
pro zakázky (stavby, projekty, skupiny výrobků  apod.) nebo nákladové okruhy, ve 
speciálních případech i pro organizace. 
Rozpouštění režií je možno využívat v sestavách finanční analýzy, ve výkazech nebo 
při vyhodnocení plánů (pro výrobní útvary, zakázky, nákladové okruhy) bez fyzického 
přeúčtování formou interních účetních dokladů. 
Další variantou je právě fyzické přeúčtování označených řádků (režijní náklady) 
formou interních účetních dokladů. V těchto dokladech dojde ke stornu nákladu na 
režijním útvaru (zakázce, nákladovém okruhu) a rozúčtování příslušným poměrem na 
výrobní útvary (zakázky, nákladové okruhy).  
 
 
Strukturovaný popis modulu: 
 
Definice p ředpis ů pro rozpoušt ění režií: možnost předdefinování předpisů pro 
rozpouštění režií. Definuje se podle jakého kriteria se rozpouštění provádí – útvary, 
zakázky nebo nákladové okruhy. Ve speciálních případech i pro organizace - např. 
přeúčtování nákladů podle pronajaté plochy nájemců apod. 
Definuje se režijní útvar, na jaké útvary a jakým poměrem se režie rozpouští, jak se 
tento poměr získá. Obdobně pro zakázky a nákladové okruhy.  
 
Použití p ředpis ů pro rozpoušt ění režií:  pro sestavy finanční analýzy, ve kterých 
jsou zařazeny ukazatele vyhodnocující např. náklady po výrobních útvarech 
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(zakázkách, nákladových okruzích). Pro výkazy vyhodnocující např. náklady za daný 
výrobní útvar  (zakázku, nákladový okruh). Tyto výkazy s určením pro plán mohou 
být využity i pro vyhodnocení plánů středisek, rozpočtů zakázek apod. V těchto 
případech probíhá vyhodnocení „virtuálně“, bez nutnosti tvorby fyzických interních 
dokladů. 
 
Přeúčtování režií: při požadavku na standardní způsob pomocí fyzických interních 
dokladů přeúčtování režií se nadefinované předpisy pro rozpouštění režií použijí 
v předpisech přeúčtování režií, pomocí kterých se definuje způsob, jak se má 
přeúčtování provést. Pro označené doklady hromadnou akcí vznikne jeden nebo více 
interních účetních dokladů přeúčtování režií. V systému je uložena vazba na původní 
– zdrojový – doklad, lze jej zobrazit. 
 
Agregace doklad ů při přeúčtování režií: podle nastavení předpisu pro přeúčtování 
režií dojde k agregování (sloučení) částek z více zdrojových dokladů do sumární 
částky, která se dále rozúčtuje. Výsledkem je snížení počtu potřebných interních 
dokladů. Způsob agregace lze detailně nastavit podle vybraných atributů. 
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V případě požadavku dalších informací se, prosím, obraťte na: 
 
Inter – Consult s.r.o . – obchodní oddělení 
pí. Kroftová nebo Ing. Hrabík 
tel.: +420 224 827 148 
e-mail: ic@interconsult.cz 
www.interconsult.cz 
 
nebo na 
 
LCS International a.s. - obchodní oddělení 
Tel.: +420 244 104 111 
e-mail: info@lcs.cz 
www.lcs.cz 
 
 


