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1. Úvod 
 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma „Specifika vnitropodnikového 

účetnictví v zemědělské výrobě“. 

 Manaţerské i vnitropodnikové účetnictví je moţné aplikovat nejen na výrobní 

podniky, ale i na podniky zemědělské, které mohou mít odlišné poţadavky na výrobu 

a chod společnosti, proto má zemědělská produkce i svá specifika, které je nutné 

promítnout do vnitropodnikového i manaţerského účetnictví. 

 Manaţerské účetnictví má v českých zemích dlouhou a úspěšnou historii. 

Vznikalo na základě poţadavků, které kladl technický rozvoj a organizace výroby     

na získávané výstupy. Manaţerské účetnictví je výhradně podnikovou záleţitostí   

bez jakékoli státní regulace a jeho úkolem je poskytnout účetní informace takovým 

způsobem, který by pomohl vrcholovému vedení při tvorbě podnikové politiky             

a v kaţdodenním rozhodovaní o podnikových aktivitách.  

 Manaţerské účetnictví je tvořeno třemi subsystémy. Jedná se o nákladové 

(vnitropodnikové) účetnictví, kalkulace a rozpočetnictví, které tvoří metodický systém 

manaţerského účetnictví. 

 Cílem diplomové práce je obecné vymezení manaţerského účetnictví, 

především jeho historii, úkoly, rozsah a strukturu. Dalším cílem je charakterizovat 

nákladové (vnitropodnikové) účetnictví a s tím související členění nákladů z hlediska 

různých kritérií; kalkulace nákladů, kde jsou definovány jednotlivé typové kalkulační 

vzorce, kalkulační systém a metody kalkulace. Posledním cílem teoretické části 

diplomové práce je vymezení pojmu rozpočetnictví, jeho úkoly, obsah, forma               

a kontrola plnění rozpočtů. 

 Následujícím cílem je charakterizovat formy vedení vnitropodnikového 

účetnictví. Existují dvě základní formy vedení, a to jednookruhová a dvouokruhová 

organizace účetnictví. V praxi se však velmi často vyuţívá především jejich kombi-

nace. 

Poslední část diplomové práce je zaměřena na specifika vnitropodnikového 

účetnictví v zemědělské výrobě ve společnosti AGROPODNIK Hodonín, a. s. Cílem 

je charakterizovat podnik a vnitropodnikové účetnictví společnosti v návaznosti na 

vyuţití kalkulačního systému zemědělské produkce. 
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V diplomové práci byla pouţita metoda postupu, metoda teoretické analýzy, 

metoda komparace a metoda praktické aplikace.  

Všechny mé vlastní názory, návrhy a připomínky jsou v diplomové práci psány 

kurzívou. 
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2. Obecné vymezení manažerského účetnictví 
 

2.1. Základní charakteristika účetních systémů - úvod do 
problematiky účetnictví 

 

Účetnictví je sloţitý systém informací, proto je důleţité mu aspoň minimálně 

porozumět, jinak nepřináší ţádný uţitek svému uţivateli. Účetnictví je jazykem 

k předávání účetních a ekonomických informací. Účetní informace je uţitečná jen           

pro toho, kdo ji chápe. 

Systém účetnictví je specifický tím, ţe v rámci své činnosti data sbírá, třídí, 

zpracovává, kvantifikuje, kontroluje a předává. 

 Účetnictví lze rozdělit na dva základní účetní systémy. Jedná se o účetnictví 

finanční a manaţerské. Základním rozdílem mezi těmito systémy je jejich rozdílné 

obsahové pojetí. 

 

2.2. Finanční účetnictví 

 

 V České republice je finanční účetnictví regulováno státem a je tedy povinné. 

Nejvýznamnější legislativou je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, druhou důleţitou 

regulací je vyhláška č. 500/2002 Sb., která upravuje zpracování účetní závěrky          

a hlavní účetní metody pro podnikatele. Poslední regulací jsou tzv. České účetní 

standardy, které poskytují podrobnější výklad k jednotlivým oblastem účtování. 

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správně, úplně, průkazným 

způsobem, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních 

záznamů. Účetnictví tedy charakterizuje i základní informace o finanční pozici, 

výkonnosti a cash flow podniku. Předmětem účetnictví je zaznamenávat informace    

o stavu a pohybu majetku a závazků, o nákladech a výnosech a v souvislosti s tím    

o vznikajícím výsledku hospodaření. 

Výstupy tohoto účetnictví jsou určeny jak pracovníkům vlastního podniku, tak 

v určité úpravě i externím zájemcům o podnikové informace. Těmito vnějšími zájemci 

jsou například finanční orgány státu, peněţní ústavy, obchodní partneři, burza, 

potencionální investoři, akcionáři. 
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Finanční účetnictví poskytuje informace o řízení účetní jednotky jako celku, 

neřeší však problémy týkající se dat o mnoţství a cenách vyprodukovaných, ale 

zatím nerealizovaných zásob, které podnik vytvořil vlastní činností. Finanční 

účetnictví neposkytuje dostatečné informace pro vnitřní potřeby řízení společnosti. 

Finanční účetnictví je zaměřeno na skutečnosti, které se staly v minulosti. 

 

2.3. Manažerské účetnictví 

 

 V České republice manaţerské účetnictví není povinné, účetní jednotky ho 

mohou vést dobrovolně. Je určeno především pro interní potřebu hospodářské 

jednotky. 

 Z hlediska uţivatele, manaţera, má manaţerské účetnictví důvěrný či alespoň 

interní charakter a v jeho zájmu je také jeho maximální pravdivost. 

 Manaţerské účetnictví klade důraz na data pro uţití uvnitř podniku. Zaměřuje 

svou pozornost na části podniku, tedy na jednotlivá střediska, ale ne na podnik jako 

celek. Manaţerské účetnictví by mělo poskytovat informace o struktuře skutečně 

vynaloţených nákladů a realizovaných výnosů vzhledem k jejich vztahu 

k prodávaným finálním výkonům a také k jednotlivým vnitropodnikovým útvarům, 

které za náklady a výnosy těchto vnitropodnikových středisek odpovídají. 

 O struktuře a vyuţití dat si podnikový management rozhoduje sám. Je to 

v jeho pravomoci. 

 Účetní okruh manaţerského účetnictví je vedle okruhu finančního účetnictví 

relativně samostatný. Oba okruhy účetnictví si však vzájemně poskytují některé 

informace. 

 Manaţerské účetnictví zahrnuje tři subsystémy. Jedná se o vnitropodnikové 

(nákladové) účetnictví, kalkulace a rozpočetnictví. Vnitropodnikové účetnictví se 

zabývá zejména účtováním o nákladech a výnosech podle místa a času vzniku          

a podle vztahu k odpovědnosti za jejich vznik. Legislativně je upraveno Českým 

účetním standardem 001. Oblast kalkulací je zaměřena především na normy              

a normativy, vnitropodnikové a prodejní ceny, kapacitní a jiné propočty. Poslední 

součástí je rozpočetnictví, které poskytuje informace v číselných, peněţních 

jednotkách o očekávané nebo plánované realitě. 
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Manaţerské účetnictví je zaměřeno především na skutečnosti, které nastanou 

v budoucnu.  

 

Tabulka č. 2.1: Základní rozdíly mezi účetnictvím manaţerským a finančním1 

 

MANAŢERSKÉ FINANČNÍ 

Zaznamenává informace potřebné 

k efektivnímu řízení podniku. 

Struktura: nákladové účetnictví, 

kalkulace, rozpočetnictví, statistiky. 

Zaznamenává informace o aktivech, 

pasivech, nákladech, výnosech a 

výsledku hospodaření. 

Výstupem jsou výkazy: rozvaha, výkaz 

zisků a ztráty, cash flow. 

Určeno pro interní uţivatele. Určeno pro externí uţivatele. 

Pracuje především s analytickými 

účty. 

Pracuje především se syntetickými 

účty. 

Zaměřeno především na budoucnost. Zaměřeno především na minulost. 

Není státem regulováno. Je regulováno státem. 

Měrné jednotky hodnotové i 

naturální. 
Měrné jednotky hodnotové. 

Poskytuje informace důvěrné. 
Poskytuje informace spolehlivé a 

veřejné. 

Vykazování informací nepravidelně      

( v různých časových intervalech).  

Vykazování informací periodicky 

(jednou ročně). 

                                                 
1
 Zdroj – vlastní zpracování 
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2.4. Historie manažerského účetnictví 

 

  Vznik manaţerského účetnictví je úzce spjat s průmyslovou revolucí, která se 

odehrávala především v Anglii v 18. století. Z Anglie se postupně průmyslový způsob 

výroby přenesl do Spojených států amerických, kde z tohoto důvodu začaly vznikat 

stále větší a větší podniky. Nastal problém, protoţe tyto velké společnosti ke své 

činnosti potřebovaly informace, ale nebylo moţné poskytovat tyto informace            

ze zastaralých účetních informací, které se v této době pouţívaly pro zobrazení 

jednoduchých vztahů vznikajících při řemeslné výrobě. Ve velkých ţelezničních, 

textilních, ocelářských a dalších podnicích proto byly formulovány první postupy 

nákladového účetnictví. Nákladové účetnictví má svůj význam především               

pro kontrolu hospodaření celého podniku a také nachází potřebu ve stanovení 

jednotlivých středisek. Na počátku 20. století dalším důleţitým krokem bylo zavedení 

předem stanovených nákladů do účetnictví a jejich průběţné srovnání se skutečnými 

náklady. Tato inovace následně umoţnila skutečné řízení nákladů.  

 Stanovení standardních jednicových nákladů přitom představovalo prvotní 

formu, od které byl jiţ jen krůček k prvním formám řízení reţijních nákladů 

prostřednictvím pevných rozpočtů a následně pruţných rozpočtů, které reagovaly      

na rozdíly mezi vyuţitím střediskové kapacity, pro které byl sestaven rozpočet            

a vytíţením kapacity střediska, jakého bylo dosaţeno ve skutečnosti. Tyto uvedené 

principy dokázaly rozvinout a vyuţít i pokrokové podniky prvorepublikové 

Československé republiky. Svědčí o tom účetní praktiky koncernové společnosti 

Baťa, a.s. Zlín. 

 V 80. letech minulého století došlo ke zlomu ve vývoji řízení nákladů                

a nákladového účetnictví. Byla zpracována řada nových teorií, jejichţ cílem bylo 

nabídnout manaţerům co nejpřesnější informační podporu, která jim napomůţe 

v řešení dané rozhodovací úlohy. S neustálým rozvojem všech činností došlo              

i k rozvoji výpočetní techniky, která umoţnila manaţerskému účetnictví poskytovat 

podrobnější informace, v takové podobě, aby informovala kaţdý manaţerský subjekt 

individuálně. 
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Jednotlivé etapy vývoje manažerského účetnictví 

 

Konec 18. až konec 19. století: Rozvíjí se průmysl a doprava. Propočítávají se 

skutečné vlastní náklady pro účely cenotvorby. 

Konec 19. a začátek 20. století: Rozšiřuje se vyráběný sortiment, výroba se stává 

sloţitější. Rozvíjí se uplatnění normovacích metod (Standard Costing) a je řešen 

propočet reţijních nákladů a propočet nákladů ve sdruţené výrobě. 

1910 - 1940: Výroba se integruje do velkých celků, kapitál prorůstá mezipodnikově. 

Objevuje se potřeba členit náklady a výnosy střediskově. 

1940 - 1980: Značná část nákladů na výrobu se přesouvá do přípravné fáze výroby 

(zejména vývoj a technická příprava) tak, jak se rozvíjí zbrojní a elektrotechnický 

průmysl, výroba druţic, informační systémy. Předvýrobní náklady jsou vnímány jako 

náklady strategické. Roste úloha rozpočetnictví, předběţných kalkulací a je řešena 

metodika kalkulací nákladů kusové a malosériové výroby. 

80 léta a dále: Vzniká jednotný světový trh prakticky všech komodit, mnoţí se 

skupinové podniky typu holding, optimální velikost podniku se zmenšuje (klesá počet 

řídících stupňů a dochází k decentralizaci pravomoci), roste úloha trhu (nestačí jiţ jen 

vyrobit, důleţitější je prodat), sílí faktor času. Začíná převládat zpracování dat 

výpočetní technikou. V důsledku automatizace a robotizace rostou reţijní náklady, 

zejména jejich fixní sloţka a klesá jednicová mzda. Je nutno počítat s náklady         

na nehmotné aktivity. Dosavadní reţijní propočty jiţ nepostačují k zobrazení 

vlastních nákladů a hledají se tedy nové techniky kalkulace. Roste a zdůrazňuje se 

úloha informací z vnitřního účetnictví a kalkulací pro řízení podniku. V rámci 

manaţerského a zejména odpovědnostního řízení dnes stoupá význam 

psychologických a dalších nefinančních, často nekvantifikovatelných aspektů. [ 2 ] 

 

2.5. Úkoly manažerského účetnictví 

 

Manaţerské účetnictví je relativně nový jev, proto se objevují problémy 

z hlediska vymezení jeho obsahu a úkolů. Úkolem manaţerského účetnictví jako 

celku je poskytovat informace pro vnitřní řízení podniku. Podrobnější výčet úkolů 

manaţerského účetnictví: 
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 poskytování informací o struktuře nákladů (na základě těchto údajů je 

moţné náklady třídit podle jejich vzniku), 

 poskytování informací o výkonech (tyto údaje jsou základním prvkem pro 

nákladové účetnictví, kdy je důleţité správně přiřadit k výkonům ty správné náklady     

a také odpovědnosti za vznik těchto nákladů), 

 poskytování Informací o útvarech (tyto data udávají podrobný přehled         

o reţijních nákladech, které jsou dále vyuţity při sestavování kalkulací (reţie správní, 

výrobní, odbytová), 

 sestavení kalkulací (kalkulace poskytují informace o minulosti, které 

získáme z kalkulace výsledné a informace o budoucnosti, které poskytne kalkulace 

předběţná), 

 stanovení odpovědnosti za řízení útvaru (úkolem tohoto řízení je řešení 

vzniku odchylek od ţádoucího stavu vyráběných a prodávaných výrobků a přiřazení 

odpovědnosti za tyto odchylky konkrétnímu útvaru či konkrétnímu zaměstnanci), 

 provádění běţné kontroly nákladů (tato krátkodobá, běţná kontrola 

nákladů slouţí ke správnému stanovení norem spotřeby a ke správnému 

sestavování předběţných kalkulací a rozpočtů), 

 sestavení podnikových rozpočtů (ve společnosti se většinou pouţívají 4 

druhy rozpočtů: rozpočetní rozvaha, výsledovka, rozpočet peněţních toků, rozpočet 

investičních výdajů, tyto rozpočty si tvoří účetní jednotka na základě vnitřních potřeb 

a pouţívá k tomu údaje z účetnictví finančního), 

 sestavení vnitropodnikových rozpočtů (vnitropodnikové rozpočty 

představují zpracování reţijních rozpočtů a rozpočtů střediskových nákladů                

a výnosů, tyto rozpočty sestavuje účetní jednotka na základě údajů získaných                            

z vnitropodnikového účetnictví a finančního účetnictví). 

 

Vnitropodnikové účetnictví musí zajistit pro finanční účetnictví vţdy minimálně 

tyto průkazné podklady: 

 

 stavu a změně zásob vytvořených vlastní činností, 

 informace o aktivaci vlastní výroby, 

 skutečnosti o ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní 

činností. 
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2.6. Struktura manažerského účetnictví 

 

 Obsah manaţerského účetnictví není přesně vymezen, ale jeho současná 

podoba by mohla vypadat a členit se takto: 

 nákladové účetnictví (zabývá se především účtováním o nákladech na 

jednotlivé výrobky, výkony a zakázky), 

 kalkulace (jsou zaměřeny na normy, normativy, vnitropodnikové a prodejní 

ceny, kapacitní a jiné propočty), 

 rozpočetnictví (poskytuje informace v číselných, peněţních jednotkách        

o očekávané nebo plánované realitě). [ 2 ] 

 

2.6.1. Nákladové účetnictví 

 

 Základní součást manaţerského účetnictví je účetnictví nákladové. Bývá 

charakterizováno jako účetnictví, které podává informace zejména o nákladech. 

Nákladové účetnictví má za úkol poskytovat data o skutečných jednicových 

nákladech, ale s odstupem času i o úplných nákladech výkonů, aby bylo moţné 

vypočíst kalkulaci jejich prodejní ceny. Rozvoj způsobil, ţe toto účetnictví přešlo        

od pouhého zjišťování skutečných nákladů aţ k porovnávání skutečných nákladů 

výkonů a středisek s jejich náklady kalkulovanými. Z toho plyne, ţe došlo i k měření 

odchylek a k jejich analýze. Obsahem nákladového účetnictví je informační 

zachycení procesů, které ve společnostech představuje přeměnu vstupních 

ekonomických dat na výsledky činnosti podniku. Významným rysem nákladového 

účetnictví je systémové zobrazení podnikatelského procesu. V souvislosti s tímto 

systémovým zobrazením existuje skutečnost, ţe nákladové účetnictví si ponechává 

určité přeměněné prvky z tradičních účetních metod. Jedná se o prvky obecné (např. 

bilanční princip) a prvky technické (např. dokumentace a inventarizace). 

 Nákladové účetnictví bylo rozděleno podle svého základního obsahového 

zaměření na: 
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 Výkonové účetnictví – hlavním cílem je odpovědět na otázku jaké jsou 

náklady, marţe, zisk a další hodnotové priority podniku na výrobcích, pracích 

a sluţbách ve vztahu ke kalkulovaným výkonům. 

 Odpovědnostní účetnictví – hlavním cílem je řízení vnitropodnikových 

útvarů a snaha dosáhnout optimálního naplnění cílů podniku jako celku. 

 Procesní nákladové účetnictví – v podmínkách podnikání dochází 

k podstatným změnám a od poloviny osmdesátých let se výrazně projevuje 

potřeba koordinovat jednotlivé podnikové aktivity, procesy a činnosti, které 

probíhají v jednotlivých vnitropodnikových útvarech a v nich prováděných 

výkonů. Procesní nákladové účetnictví je téţ označováno jako účetnictví 

orientované na procesy a aktivity, jehoţ hlavním cílem je poskytovat údaje pro 

řízení podnikatelského procesu. [ 3 ] 

 

2.6.1.1. Náklady a výnosy - základní pojmy manažerského účetnictví 

 

 Podstatnou odlišností manaţerského účetnictví od účetnictví finančního je 

výrazně větší potřeba informací o nákladech, které manaţeři potřebují pro řízení 

společnosti a pro rozhodování o jejím budoucím vývoji. Z tohoto důvodu jsou náklady 

v obou účetních subsystémech chápany rozdílně a jinak vymezeny. 

 Finanční účetnictví vymezuje náklady jako úbytek ekonomického prospěchu, 

který vede k poklesu aktiv nebo naopak k přírůstku pasiv a celkově pak sniţuje 

hodnotu vlastního kapitálu. 

 Manažerské účetnictví charakterizuje náklady jako hodnotově vyjádřené, 

účelné vynaloţení ekonomických zdrojů společnosti, které úzce souvisí 

s ekonomickou činností. Toto vymezení nákladů nezobrazuje pouze jejich reálnou 

výši, ale zejména jejich hospodárné vynakládání. Hlavními rysy jsou účelnost (takové 

vynaloţení nákladu, které je racionální a přiměřené pro vykonávanou potřebu)          

a účelový charakter (tzn. ţe důvod k vynaloţení nákladu, by měl vést k jeho 

zhodnocení). 

 

Z hlediska času existují rozdíly mezi pojetím nákladů. 

 Ve finančním účetnictví se náklad projeví aţ v okamţiku, kdy tento zdroj 

ztratí svou uţitečnost (stane se součástí výrobku, který je prodán). 
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 V manažerském účetnictví se náklad stane jiţ v okamţiku vynaloţení 

ekonomického zdroje. Toto vynaloţení se netýká celkového úbytku aktiv, nýbrţ 

změny ve struktuře majetku. 

 

 Výnosy představují výkony účetní jednotky v peněţním vyjádření. Vznikají 

v okamţiku provedení příslušného výkonu (např. při prodeji výrobků, zboţí, či při 

prodeji sluţeb). 

 Výnosy lze členit na externí (odbytové) a interní (vnitropodnikové). Externí 

výnosy jsou hodnotovým ekvivalentem prodaných výkonů a interní se vztahují 

k výkonům, které jsou provedeny v příslušných vnitropodnikových útvarech. 

2.6.1.2. Vyjádření nákladů z hlediska ekonomického řízení podniku 

 

 Vztah výnosů a nákladů je důleţitý z hlediska odvození některých kritérií, které 

jsou předmětem zobrazení výkonů, procesů a aktivit v manaţerském účetnictví. 

 Hospodárnost je výchozím bodem pro vyjádření racionality při vynakládání 

ekonomických zdrojů. Jedná se o takové vyuţití nákladů podniku, při kterém se 

dosahuje ţádoucích výstupů s co nejniţšími vynaloţenými zdroji. Existují dvě formy 

hospodárnosti, a to forma úspornosti a výtěţnosti. 

 Ekonomická účinnost je dalším kritériem a její účel spočívá v souměření 

vynaloţených nákladů s dosaţeným ekonomickým prospěchem. Její smysl je 

v porovnávání nákladů vynaloţených v souvislosti s prodanými výkony s výnosy 

z prodeje z těchto výkonů. Ekonomickou účinnost lze tedy z toho důvodu zkoumat    

a porovnávat i z hlediska zisku. Zisk je rozdíl mezi náklady a výnosy a odráţí veškeré 

faktory úspěšného podnikání. Ve vztahu k různým rozhodovacím úlohám se rozlišují    

i různé stupně zisku. Jedná se například o zisk z hlavní výdělečné činnosti, zisk 

provozní, zisk z běţné činnosti, mimořádný zisk, zisk před zdaněním, zisk po 

zdanění a nerozdělený zisk. 

 Ekonomickou efektivnost lze povaţovat za nejdůleţitější kritérium. 

Efektivnost je schopnost podniku zhodnotit zdroje vloţené do podnikání. Poskytuje 

informace o vynaloţených nákladech v porovnání se ziskem za hodnocené období. 

Manaţerské účetnictví se zabývá i zvyšováním ekonomické efektivnosti. 

 Náklad a výdaj, výnos a příjem tento pojem souvisí s časovou odděleností 

nákladů a výnosů od peněţních toků. Rozhodovací úkony jsou pak řešeny               
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na základě souměření příjmů a výdajů, které jsou zaměřeny na řízení finanční 

situace podniku. Mezi základní měřítko finanční situace podniku patří řízení 

peněţních toků (Cash Flow). 

 Peněžní toky představují porovnání příjmů a výdajů v jednotlivých oblastech 

vnitřního financování. Těmito oblastmi jsou hlavní výdělečná činnost, investiční 

činnost a finanční aktivity podniku. 

 Solventnost je dlouhodobá, stabilní schopnost podniku hradit své závazky     

do doby splatnosti. Představuje poměr mezi oběţným majetkem a běţnými závazky. 

 Likviditou se rozumí okamţitá schopnost podniku dostát svým závazkům. 

Vyjadřuje se jako poměr mezi likvidními aktivy a krátkodobými závazky. 

 Struktura vlastního a cizího kapitálu je základním rysem finanční stability 

podniku. Současně je i důleţitým faktorem pro posuzování finančního rizika 

z hlediska vzájemného vztahu k výnosnosti vloţeného kapitálu. 

 

Základní struktura členění nákladů 

 

Existuje spousta způsobů jak náklady rozčlenit, ale z hlediska řešení 

rozhodovacích úloh a s postupným rozvojem manaţerského účetnictví lze náklady 

členit do dvou fází: 

 náklady, o kterých jiţ v zásadě bylo rozhodnuto, a 

 náklady, o kterých účetní jednotka teprve bude rozhodovat. 

 

2.6.1.3. Druhové členění nákladů 

 

 Jedná se o třídění nákladů do stejnorodých skupin. Důvodem je vnitřní 

potřeba společnosti znát spotřebovávané zdroje. 

 

Základními nákladovými druhy jsou: 

 spotřeba materiálu, spotřeba elektrické energie, surovin, paliv, apod., 

 finanční náklady jakou jsou například placené úroky, poplatky, pojistné, 

 mzdové a ostatní osobní náklady (mzdy, sociální a zdravotní pojištění, 

provize, odměny), 
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 odpisy dlouhodobého majetku jako jsou odpisy budov, strojů, zařízení, 

apod., 

 náklady za poskytnuté sluţby (opravy, cestovné, apod.). 

 

Nákladové druhy jsou charakteristické základními třemi vlastnostmi: 

 za první vlastnost lze povaţovat jejich prvotnost, to znamená, ţe jsou 

zachycované hned při jejich vstupu do podniku ve vazbě na jejich okolí, 

 další jejich charakteristická vlastnost je, ţe se jedná o náklady externí, 

které vznikají spotřebou výrobků, práce a sluţeb, 

 poslední vlastností je jejich jednoduchost, nelze je dále členit. 

 

Základní význam členění nákladů podle nákladových druhů spočívá v tom, ţe 

by mělo poskytovat informace o potřebě zdrojů v podniku ve vazbě na jeho vnější 

okolí. Tím je myšleno, ţe podnik musí zajistit materiál, sluţby, energii a další 

potřebné zdroje. 

Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti z hlediska nákladových 

druhů je značně omezené. Důvodem tohoto omezení je skutečnost, ţe druhové 

členění nákladů není schopno vyjádřit příčinu vynaloţení nákladů. 

Ve světě se toto omezení vyuţívá především při vykazování nákladů             

ve výkazu zisku a ztráty (výsledovce), protoţe struktura výkazu nepodává informace 

konkurenci o efektivnosti podniku. Znamená to, ţe druhové členění nákladů je 

základem úpravy účetnictví finančního. 

Potřeby manaţerského řízení jsou komplikované a nevystačí si s členěním 

nákladů jen podle druhu. Vyţaduje členit náklady i z jiných hledisek, jako je například 

účelový vztah nákladů k podnikovým činnostem a výkonům.  

 

2.6.1.4. Účelové členění nákladů 

 

 Účelové členění nákladů je členění podle činností, které vyvolávají vznik 

těchto nákladů ve vztahu k nositeli nákladu. Třídění těchto nákladů můţe být podle 

výkonů, které se dále člení na přímé a nepřímé a z hlediska stanovení nákladového 

úkolu na jednicové a reţijní. 
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 Obecnějším členěním nákladů z hlediska hospodárnosti je členění nákladů    

na technologické a náklady na obsluhu a řízení.2 

 náklady technologické se vztahují ke kalkulační jednici, jedná se o proces 

přeměny zdrojů při výrobě výkonu (spotřeba určité látky v textilním podniku 

na výrobu šatů), 

 náklady na obsluhu a řízení se vztahují ke tvorbě, udrţení a zajištění 

určitého výrobního procesu (mzda mistra, náklad na opravu šicího stroje). 

2.6.1.5. Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik 

 

Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik se vztahují ke konkrétnímu 

vnitropodnikovému útvaru, ve kterém daná činnost probíhá a pracovníci jsou povinni 

optimálně vyuţívat a zhodnocovat náklady. 

 

Odpovědnostní středisko 

 

Odpovědnostní středisko lze vymezit jako vnitropodnikový útvar, kterému jsou 

náklady, ale i jiné hodnotové data přiřazovány podle odpovědnosti.  

Vztahuje se k ekonomické struktuře podniku a současně navazuje                 

na organizační strukturu podniku. Úkolem je konkretizovat oblasti, úrovně pravomocí    

a odpovědnosti řídících pracovníků v jednotlivých vnitropodnikových útvarech a jejich 

věcnou podobu. 

Smyslem ekonomické struktury je takové vymezení úrovně vnitropodnikových 

útvarů, kdy jejich řízení je zaloţeno na posouzení hodnotových výsledků a jiných 

hodnotově vyjádřených kritérií. 

Z hlediska pravomoci a odpovědnosti je rozlišováno 6 základních typů 

odpovědnostních středisek (nákladové – nákladově řízené, ziskové, rentabilní, 

výdajové, výnosové a investiční). 

Nákladově řízené středisko – zjišťují se náklady z hlediska odpovědnosti. 

Pracovníci mají stanoveny rozpočty ovlivnitelných nákladů, které jsou předmětem 

kontroly. Tato kontrola rozpočtů probíhá dvojím způsobem. Porovnáním skutečných 

nákladů s pevným rozpočtem nebo porovnáním skutečných nákladů s předem 

                                                 
2
 Zdroj – Bohumil Král a kol., Manaţerské účetnictví, str. 72. 
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stanovenými náklady, přepočtenými na skutečný výkon střediska. Střediska jsou 

vázány především na úspory skutečných nákladů v porovnání s rozpočtovanými. 

Ziskové středisko – pracovníci střediska jsou odpovědní jak za náklady, tak 

za výnosy vynaloţené ve vazbě na vnější okolí podniku. Musí mít tedy pravomoc 

k ovládání činitelů, kteří působí na náklady prodaných výkonů a výnosy z prodeje. 

Střediska jsou vázány obvykle na dodrţení rozpočtovaného zisku. 

Rentabilní středisko – pracovníci odpovídají nejen za náklady a výnosy 

střediska, ale i za výši střediskem vázaného čistého pracovního kapitálu. Střediska 

jsou odpovědná za dosaţenou rentabilitu vázaného kapitálu. 

Výdajové středisko – pracovníci jsou odpovědni za výdaje, u nichţ se 

předpokládá, ţe přinesou prospěch podniku v budoucnu. Pracovníci jsou 

zainteresováni na dodrţení limitu účelově vynaloţených výdajů a především             

na měřitelných dlouhodobých efektech, které mohou být chápany jako důsledek 

vynakládaných výdajů. 

Výnosové středisko – svou činností ovlivňuje zejména výši výnosů z prodeje. 

Nemá pravomoc určovat ceny výrobků a zboţí. Hlavním cílem je maximalizace 

objemu prodeje. Střediska jsou odpovědná především za růst výnosů z prodeje          

a také za úsporu ovlivnitelných nákladů (hlavně reţijních). 

Investiční středisko – toto středisko vykonává činnosti obdobné středisku 

rentabilnímu. Jedinou věcí, kterou se liší, je pravomoc investičního střediska 

rozhodovat o pořizování investic. Rozhodování o investicích by mělo provádět 

vrcholové vedení podniku, aby nedocházelo k případným problémům. 

 

Druhotné (interní) náklady 

 

 Řízení odpovědnostních středisek je první etapou informačního zajištění 

z hlediska členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik. Na tuto 

etapu je potřeba navázat i způsobem spojení, který umoţní zobrazení vazeb mezi 

spolupracujícími útvary a určení odpovědnosti za hodnotové efekty (např. za 

překračování nákladů) těch výkonů, které se neprodávají na trhu externím 

spotřebitelům, ale jsou předmětem spotřeby uvnitř podniku. 
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Existují tři základní charakteristiky tohoto spojení: 

 první je zaměřena na vymezení činností v jednotlivých střediscích, aby 

bylo moţné stanovit a kvantifikovat jejich náklady, 

 dalším předpokladem je identifikace dílčích výkonů (tyto výkony jsou pak 

předávány tvůrčím útvarem jiným vnitropodnikovým útvarům), 

 poslední činnost spočívá v ocenění těchto výkonů vnitropodnikovými 

cenami. 

 

Z důvodu existujících vazeb mezi jednotlivými středisky dochází k předávání 

resp. k přijímání výkonů. Tyto náklady, které vznikají odebírajícímu středisku jsou 

vymezeny jako interní. Mnoţství dílčích výkonů a vnitropodnikové ocenění udává 

jejich výši. 

 

Vlastnosti interních nákladů: 

 jedná se o náklady druhotné, protoţe se projeví na vstupu podruhé (po-

prvé se v podniku projevily ve středisku, kde byl daný výkon proveden), a 

 sloţené náklady (lze je analyzovat z hlediska jejich vztahu k jednotlivým 

nákladovým druhům, které byly při provedení výkonu spotřebovány). 

 

2.6.1.6. Kalkulační členění nákladů 

 

 Kalkulační členění nákladů je zaloţeno na přiřazovaní nákladů buď k finálním 

nebo k dílčím výkonům. Toto členění lze povaţovat za zvláštní typ účelového členění 

nákladů. 

 

Přímé a nepřímé náklady 

 

 Tyto náklady ukazují příčinný vztah nákladů ke kalkulovanému výkonu při 

sestavování kalkulací. Jak z hlediska početně technických moţností přiřadit náklady 

konkrétnímu výkonu. 

 přímé náklady – souvisí s konkrétním druhem výkonu (patří sem všechny 

jednicové náklady, které jsou vyvolány konkrétním druhem výkonu nebo 

přímo jeho jednotkou, patří sem i náklady, které jsou vynaloţeny 
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v souvislosti s prováděním pouze tohoto druhu výkonu a podíl na jednici 

lze stanovit pomocí prostého dělení), 

 nepřímé náklady – neváţou se k jednomu druhu výkonu, ale k celkovému 

průběhu podnikatelského procesu. 

 

2.6.1.7. Členění nákladů z hlediska závislosti na změně objemu výkonů 

 

 Ve dvacátých letech 20. století se začalo vyuţívat členění nákladů podle 

závislosti na objemu k dílčím či finálním výkonům. Informace o závislostech 

konkrétních nákladových poloţek na změně objemu výkonu patří mezi základní zdroj 

informací pro zobrazení nákladů v nákladovém účetnictví. 

 

Toto členění zahrnuje dvě základní skupiny nákladů: 

 náklady variabilní (tyto náklady se v závislosti na objemu výkonů mění), a 

 náklady fixní (tyto náklady zůstávají stejné z hlediska prováděných výkonů 

či vyuţití kapacity). 

 

Variabilní náklady 

 

 Variabilní náklady jsou tvořeny: 

 náklady proporcionální – jejich řízení je závislé především na jednotce 

výkonu a jejich celkový objem roste přímo úměrně počtu výkonů, 

příkladem těchto nákladů jsou všechny náklady jednicové, 

 náklady podproporcionální – tyto náklady rostou v absolutní výši obvykle 

pomaleji neţ objem prováděných výkonů, průměrný podíl na jednotku 

produkce klesá, příkladem mohou být náklady za opravy a udrţování 

výrobních zařízení v počátku jejich ţivotnosti z hlediska jejich vztahu 

k vyrobeným výrobkům, 

 náklady nadproporcionální – v praxi vznik těchto nákladů není tak častý, 

nákladové sloţky v absolutní výši rostou rychleji neţ objem prováděných 

výkonů, příkladem těchto nákladů je vzrůst mzdových nákladů v souvislosti 

se zvyšováním objemu výkonů přesčasovou prací. 
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Obrázek č. 2.1: Vzájemný vztah proporcionálních, podproporcionálních a 

nadproporcionálních nákladů3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – náklady 

X – objem výkonů 

 

Fixní náklady 

 

 Fixní náklady se nemění v určitém období ani v rozsahu prováděných výkonů. 

Označují se jako tzv. kapacitní náklady, které jsou vyvolány potřebou zajistit efektivní 

průběh podnikatelského procesu. 

 Existují dvě skupiny fixních nákladů, které se rozlišují z hlediska jejich 

ovlivnitelnosti ve vazbě na zřetelný pokles ve vyuţití kapacity. 

 První skupina nákladů je vynakládána ještě před zahájením podnikatelské 

činnosti z důvodu investičních rozhodnutí. Jedná se o náklady na pořízení budovy, 

strojního zařízení, apod. Tyto náklady jsou nazývány jako tzv umrtvené fixní náklady. 

Jejich celkovou výši nelze nijak ovlivnit či omezit. Existuje velmi vzdálený časový 

nesoulad mezi výdajem a nákladem. Jako příklad těchto nákladů lze uvést odpisy 

dlouhodobého majetku. 

 Druhá skupina fixních nákladů souvisí s vyuţitím vytvořené kapacity, není 

spojena s investičním rozhodnutím. Tyto náklady lze omezit při zřetelném sníţení 

kapacity a jsou označovány jako tzv. vyhnutelné fixní náklady. Vyhnutelné náklady 

jsou zpravidla časově spojeny s výdajem na jejich úhradu. Příkladem můţou být 

náklady na vytápění výrobních hal, časové mzdy mistrů. 

                                                 
3
 Zdroj – Bohumil Král a kol., Manaţerské účetnictví, str. 80. 

a) nadproporcionální 

 

b) proporcionální 

c) podproporcionální 

X 

   N 
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2.6.1.8. Členění nákladů z hlediska rozhodování o budoucnosti 

 

Náklady relevantní a irelevantní 

 

 Toto členění nákladů tvoří informační podklad pro rozhodování o budoucích 

variantách. Jejich typickost je zaloţena na odhadování nákladů z hlediska 

zvaţovaných variant. Tyto varianty jsou pak porovnávány a rozhoduje se o tom, které 

náklady budou uskutečněnou variantou ovlivněny či nikoliv. 

 Relevantní náklady se mění při uskutečňování různých variant z hlediska 

daného rozhodnutí. 

 Irelevantní náklady jsou nedůleţité pro dané rozhodnutí, jejich výše není 

ovlivněna změnou varianty. 

 Rozdílové náklady jsou základní formou relevantních nákladů. Stanovují se 

jako rozdíl nákladů před uvaţovanou změnou i po změně. 

 

Oportunitní náklady 

 

 Oportunitní náklady souvisí s ekonomickým pojetím nákladů a lze je 

charakterizovat jako ušlé výnosy. O tyto výnosy se podnik ochuzuje tím, ţe 

neuskutečňuje i jiné alternativy dalšího rozvoje. Zaměřuje se pouze na určitou 

podnikatelskou aktivitu a znemoţňuje vyuţití ekonomických zdrojů i jiným 

alternativním způsobem. 

 V praxi je vyuţití oportunitních nákladů velmi široké. Pouţívají se při 

optimalizaci sortimentních rozhodnutí, zejména v období, kdy podnik nemá 

dostatečné zdroje ke své činnosti, můţe ve formě kalkulačního nájemného nebo 

kalkulačních úroků měnit a ovlivňovat chování pracovníků v odpovědnostních 

střediscích. [ 3 ] 

 

Náklady vázané k rozhodnutí 

 

 Tyto náklady na základě současných rozhodnutí vzniknou v budoucnu. Jsou 

zaměřeny na vývoj a technologické řešení výrobků a determinují budoucí úroveň 

jejich nákladů. 
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2.6.2. Kalkulace 

 

 Kalkulace je povaţována za nejvýznamnější nástroj manaţerského účetnictví. 

Zobrazuje vztah jak věcné, tak hodnotové stránky podnikání. 

 Kalkulaci v nejobecnějším smyslu lze označit jako činnost, při níţ se zjišťují 

nebo stanovují náklady, zisk, marţe, cena na výrobek, sluţbu nebo práci na přesně 

stanovenou jednotku výkonu. 

 Způsob stanovení předpokládané nebo zjištění skutečné výše nákladů          

na konkrétní výkon lze označit jako metodu kalkulace. Závisí především                

na stanovení předmětu kalkulace, struktury nákladů zahrnutých na kalkulační jednici 

a na způsobu přiřazení nákladů předmětu kalkulace. 

 Všechny druhy dílčích, ale i finálních výkonů lze obecně označit jako předmět 

kalkulace. Kalkulační jednice a kalkulované mnoţství vymezují předmět kalkulace 

přesněji. 

Kalkulační jednice zahrnuje konkrétní výkon, který je vymezen měrnou 

jednotkou a druhem a vztahuje se k nákladům nebo jiným hodnotovým veličinám. 

Výkony mohou být vnitropodnikové, které se předávají uvnitř mezi jednotlivými 

středisky podniku, nebo odbytové, které jsou prodávány mimo podnik. 

 Kalkulovaným množstvím se rozumí určitý počet, hmotnost výkonu podniku 

nebo určité mnoţství kalkulačních jednic, pro které se zjišťují nebo stanovují celkové 

náklady. Vyuţívá se zejména pro vymezení podílu fixních nákladů připadajících       

na kalkulační jednici. 

  Způsob přiřazení nákladů předmětu kalkulace souvisí s členěním nákladů     

na náklady přímé (jednicové) a reţijní. Tyto náklady jsou stanoveny podle 

nákladového úkolu. 

 Struktura nákladů v tzv. kalkulačním vzorci je v kaţdém podniku vyjádřena 

individuálně. Tento vzorec nelze povaţovat za jednoznačně danou formu 

vykazování. Právě naopak, kalkulace by měla poskytovat všechny potřebné 

informace o nákladových poloţkách, jejich podrobnost členění, vztah ke kalkulaci 

ceny a jiné hodnotové veličiny, které se vykazují variantně s ohledem na uţivatele     

a rozhodovací úlohu. 
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Obsahem kalkulačního vzorce jsou jednotlivé nákladové poloţky. Mezi tyto 

nákladové poloţky patří: 

 

Přímé (jednicové) náklady je moţné přiřadit předmětu kalkulace přímo bez 

ohledu na předchozí sledování nákladů podle místa vzniku. Výše těchto nákladů se 

přímo úměrně mění s objemem výroby a je důleţité stanovit normy spotřeby těchto 

nákladů na jednotku výkonu (kalkulační jednici – m, ks, kg). Patří sem: 

 

 přímý materiál (skutečná spotřeba základního materiálu, který se stane 

podstatou výrobku), 

 přímé mzdy (mzdy výrobních dělníků, mistrů za odpracovanou dobu), 

 ostatní přímé náklady (spotřeba technologické energie a paliva, pojistné, 

které hradí zaměstnavatel za zaměstnance z objemu přímých mezd). 

 

Nepřímé (režijní) náklady nejsou přímo úměrné objemu výroby, a proto je 

jejich stanovení sloţitější. Nelze je stanovit přímo na kalkulační jednici a tyto náklady 

slouţí k zajištění a doplnění výrobního procesu v dané společnosti. Mezi reţijní 

náklady patří: 

 

 výrobní reţie (náklady spjaté s obsluhou a řízením výrobního procesu – 

reţijní mzdy, pojistné z reţijních mezd, spotřeba jiné neţ technologické 

energie např. na osvětlení, topení, odpisy dlouhodobého majetku, opravy a 

udrţování, nájemné), 

 správní reţie (jedná se o náklady, které souvisí s řízením podniku nebo 

jiného organizačního útvaru – poštovné, telefonní poplatky, odpisy 

správních budov, mzdy technickohospodářských pracovníků), 

 odbytová reţie (náklady, které souvisí s odbytem hotových výrobků, 

polotovarů – náklady na skladování, prodej, propagaci a expedici). 



 22 

2.6.2.1 Struktura nákladů v kalkulačních vzorcích
4 

 

Typový kalkulační vzorec 

Účetní jednotky mohou členit náklady v kalkulačním vzorci na základě svého 

rozhodnutí, nejsou vázány ţádnou legislativou, pouze svou vnitřní potřebou. 

 Nejčastěji pouţívaný kalkulační vzorec má následující podobu: 

 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady   

4. Výrobní (provozní) reţie__ _ 

Vlastní náklady výroby 

5. Správní reţie______ ______ 

Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytová reţie        _______ 

Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk ____________  ____   _ 

Cena za prodávaný výkon 

 

Retrográdní kalkulační vzorec 

 Tento kalkulační vzorec spočívá ve vymezení hlavního rozdílu mezi kalkulací 

nákladů a kalkulací ceny. Vzájemná vazba mezi reálnou kalkulací, průměrným 

ziskem a dosaţenou cenou není součtová, ale rozdílová. Vychází z ceny nebo 

úrovně zisku a vyjadřuje se jako rozdíl mezi cenou a náklady.  

Základní podoba retrográdního kalkulačního vzorce je následující: 

 

Základní cena výkonu_________________ 

-   Dočasná cenová zvýhodnění 

-   Slevy zákazníkům                                   _ 

Cena po úpravách 

-   Náklady__________________________ 

ZISK (jinak vyjádřený přínos) 

                                                 
4
 Zdroj – Bohumil Král a kol., Manaţerské účetnictví, str.138 – 142. 
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Kalkulační vzorce oddělující fixní a variabilní náklady 

 Kalkulace vychází z myšlenky odděleného kalkulování, řízení a informačního 

zobrazení variabilních a fixních nákladů. V kalkulačním vzorci jsou odděleně 

sledovány náklady ovlivněné změnami v objemu výkonů. 

 Kalkulační vzorce variabilních nákladů mají tuto podobu: 

 

Cena po úpravách       ____________________ 

-   Variabilní náklady výrobku 

   (přímé, jednicové náklady, variabilní reţie)____ 

Marže (krycí příspěvek) 

-   Fixní náklady v průměru připadající na výrobek  

Zisk v průměru připadající na výrobek 

 

Dynamická kalkulace a kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů 

rozvíjí myšlenku kalkulování variabilních a fixních nákladů. Tyto formy kalkulací jsou 

zaloţeny na kombinaci členění nákladů podle závislosti na vykonávaných výkonech 

s ohledem na další hlediska. 

 

Dynamická kalkulace 

Základ je zachován v členění nákladů na přímé a nepřímé. Je pouţit typový 

kalkulační vzorec, který je rozšířen o členění nákladů podle reprodukčního procesu. 

Tato forma kalkulace se pouţívá pro ocenění vnitropodnikových výkonů, které jsou 

předávány na různých úrovních podnikové struktury. 

Moţná varianta dynamické kalkulace je následující: 

 

Přímé (jednicové) náklady 

Ostatní přímé náklady (variabilní, fixní) 

Přímé náklady celkem 

Výrobní reţie (variabilní, fixní)_______ 

Náklady výroby 

Prodejní reţie (variabilní, fixní)___ ___ 

Náklady výkonu 

Správní reţie______________ ______ 

Plné náklady výkonu 
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Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů 

 Tato kalkulace je modifikací kalkulace variabilních nákladů. Fixní náklady se 

neposuzují jako nedělitelný celek. Podstatou je oddělení fixních nákladů alokovaných 

na principu příčinné souvislosti od fixních nákladů přiřazovaných podle jiných 

principů. Podrobněji se kalkulace člení podle toho, zda byly fixní náklady vyvolány 

konkrétním druhem nebo skupinou výrobků. 

 Kalkulaci lze vyjádřit tímto způsobem: 

 

Cena po úpravách 

-   Variabilní náklady výrobku (přímé, jednicové náklady, variabilní reţie) 

Marže I                                                                          

-   Fixní výrobkové náklady__________________                                   _   

Marže II 

-   Fixní náklady skupiny výrobků______________                               __                       

Marže III 

-   Fixní náklady podniku__________________                                ____                     

ZISK (ztráta) v průměru připadající na výrobek 

 

2.6.2.2 Kalkulační systém 

 

Vyuţití kalkulací v manaţerském řízení je velmi mnohostranné. Kalkulace 

nákladů je informačním nástrojem s nejširším spektrem pouţití. Vyuţívá se jako 

podklad pro rozhodování o optimálním sortimentním sloţení prodávaných výkonů      

a o způsobu jejich provádění (např. zda bude společnost vyrábět ve vlastní reţii nebo 

nakupovat od dodavatelů). Umoţňují zobrazit vztahy mezi odpovědnostními středisky 

ve formě vnitropodnikových cen a způsobem ocenění ovlivňovat chování pracovníků 

těchto útvarů. Své vyuţití mají kalkulace i jako nástroj řízení hospodárnosti 

především při vynakládání jednicových nákladů výkonu. Jsou důleţitým podkladem 

pro zpracování rozpočtů nákladů, výnosů a zisku. Vyuţívají se pro zhodnocení 

variantních cenových úvah. Jsou důleţitým nástrojem ocenění stavu a změny 

nedokončené výroby, polotovarů, výrobků. 
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Kalkulační systém je moţné definovat jako soubor kalkulací v podniku           

a vazeb mezi nimi. Je hlavním nástrojem řízení nákladů na výkony. Musí zajistit 

metodickou jednotu a vzájemnou návaznost kalkulací mezi sebou. Podnik můţe 

sestavovat různé druhy kalkulací, které budou zahrnovány do kalkulačního systému, 

a to v závislosti např. na druhu podniku, velikosti podniku, nárocích na vypovídací 

schopnost kalkulací nebo potřebě jejich vyuţití v různých časových obdobích. 

 

Z hlediska času se rozlišují kalkulace na předběţné a výsledné. 

 

Předběžné kalkulace se sestavují před zahájením výrobního či jiného procesu. 

Podkladem pro sestavení kalkulace jsou technickohospodářské normy spotřeby 

přímých nákladů a rozpočty nepřímých nákladů. Kalkulace napomáhá k zjištění 

předpokládané výše vlastních nákladů výkonu. Předběţná kalkulace dále zahrnuje 

kalkulace: 

 Propočtové – tato kalkulace se sestavuje pro nové výrobky, v době, kdy 

se výrobek teprve technicky vyjasňuje. Z tohoto důvodu nelze kalkulaci 

zpracovávat na základě konstrukčních a technologických dokumentací. 

Podkladem pro sestavení kalkulace jsou tedy kalkulace výsledné, ceny, 

náčrtky, hmotnost, technické parametry stejných nebo podobných výrobků. 

Kvalita propočtové kalkulace tedy závisí na dostupnosti a spolehlivosti 

dokumentace, která je k dispozici. Lze tedy kalkulovat nejen náklady pro 

výkony určené k prodeji mimo podnik, ale i pro vnitřní potřebu podniku 

(např. pro nově zaváděné investice). 

 Operativní – často se pouţívá i pojem kalkulace běţná nebo výrobní. 

Podkladem pro sestavení jsou podrobné normy spotřeby materiálu a času. 

Podle přiráţek nebo sazeb reţijních nákladů, vypočtených z příslušných 

rozpočtů reţijních nákladů středisek se v kalkulaci stanoví výše reţijních 

nákladů. Vlivem konstrukčních a jiných změn se mění konstrukční              

a technologická dokumentace, která obsahuje normy spotřeby materiálu      

a času. Tyto změny způsobí, ţe platná operativní kalkulace musí být 

nahrazena novou operativní kalkulací. Operativní kalkulace je tedy 

nejpřesnější kalkulací, která je v podniku sestavována, protoţe v kterém-

koli okamţiku umoţňuje zjistit výši běţných, operativních norem spotřeby 

ekonomických zdrojů. 
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 Plánové – sestavení plánových kalkulací má hlavní význam především    

pro výkony, jejichţ výroba se bude opakovat v průběhu delšího časového 

období (alespoň v období jednoho roku). Podkladem pro zpracování 

kalkulace je konstrukční a technologická dokumentace, kdy součástí 

dokumentace jsou i výchozí spotřební a výkonové normy. V hodnoceném 

období můţe dojit k inovacím a změnám, o které je nutné kalkulaci upravit. 

Z tohoto důvodu se sestavují např. plány inovací, v kterých je vyjádřen cíl    

a úkol útvarů, odpovídajících za inovace vyráběných výrobků, zlepšení 

uţitných vlastností produktů a ve sniţování nákladů na výrobek. Plánové 

kalkulace se vyuţívají zejména jako jeden z podkladů pro sestavení 

rozpočtové výsledovky nebo ve vazbě na operativní kalkulaci jsou 

nástrojem k řízení hospodárnosti jednicových nákladů. 

 

Výsledné kalkulace završují celou kalkulační soustavu. Kalkulace se zpracovává aţ 

po dokončení příslušného výkonu. Má tedy funkci kontrolní, kontroluje všechny druhy 

předběţných kalkulací daného výkonu. Není proto moţné činit operativní zásahy ve 

výrobě, protoţe potřebné informace jsou k dispozici příliš pozdě. Výsledné kalkulace 

jsou uplatňovány zejména při srovnávání s některým druhem předběţné kalkulace, 

můţe se stát jedním z podkladů pro řízení cen, jako podklad pro sestavování 

propočtových kalkulací podobných či příbuzných výkonů, při sestavování časových 

řad pro sledování trendu ve vývoji vlastních nákladů. 

 

Kalkulace ceny 

 

Cenová kalkulace zobrazuje toky zpětné návratnosti nákladů a zisku, 

uskutečněné ve formě výnosů. Vyuţívá nákladů z hlediska jejich ekonomického 

pojetí, proto součástí kalkulace ceny je i kalkulovaný zisk nebo jiná veličina, která by 

vyjadřovala poţadovanou úroveň zhodnocení ekonomických zdrojů.  

Rozvoj trţního hospodářství má silný vliv v řadě odvětvích na cenu, proto se 

také mění význam a úloha cenových kalkulací. V dnešní době se sestavují velmi 

málo a podkladem pro konečnou cenu se pouţívají jen v některých případech tvorby 

ceny. Návrh ceny individuálně nabízených výkonů je příkladem jejich aplikace. Můţe 

se jednat například o stavební zakázku, audit. 
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Schéma č. 2. 1: Kalkulační systém a jeho členění z hlediska vztahu kalkulací 

k časovému horizontu zpracování a vyuţití5 

 

 

 

2.6.2.3 Metody kalkulace 

 

Metoda kalkulace definuje postup, jakým se stanoví předem rozpočtovaná 

výše nákladů v předběţné kalkulaci nebo se zjišťuje skutečná výše nákladů na 

danou kalkulační jednici (výkon) ve výsledné kalkulaci. 

Metody kalkulace se od sebe liší, a to z důvodu, jakým způsobem bude 

provedeno přičítání nákladů na kalkulační jednici. Náklady mohou být připočitatelné 

na kalkulační jednici přímo nebo nepřímo. Přímo připočitatelnými náklady jsou 

náklady jednicové a nepřímo připočitatelnými náklady jsou náklady reţijní. 

                                                 
5
 Zdroj – Bohumil Král a kol., Manaţerské účetnictví, str. 192. 

Kalkulace

Ceny Nákladů

Předběžná 

Propočtová

Reálných 
nákladů

Cílových 
nákladů

Operativní Plánová

Výsledná
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Jednicové náklady nepředstavují ţádný problém při přičítání nákladů 

kalkulační jednici. Existuje příčinná souvislost mezi jednicovými náklady k danému 

předmětu kalkulace. V předběţné kalkulaci jsou jednicové náklady vyjádřeny jako 

naturální norma spotřeby ekonomických zdrojů a ve výsledné kalkulaci jako skutečná 

spotřeba těchto zdrojů. 

Reţijní náklady vznikají při výrobě celého sortimentu výkonů podniku a nelze 

tedy zjistit příčinnou souvislost s určitým druhem, či s určitou jednotkou výkonů. 

Vznikají v důsledku činností vnitropodnikových útvarů, ve kterých probíhají různorodé 

procesy, které zajišťují plnění funkcí vnitropodnikových útvarů, ale i podniku jako 

celku. Reţijní náklady se proto přičítají kalkulační jednici nepřímo prostřednictvím 

rozvrhových základen. 

 

Pouţívají se tyto metody kalkulace: 

 v nesdruţených výrobách – metoda kalkulace dělením, metoda kalkulace 

s poměrovými čísly, metoda kalkulace přiráţková, 

 ve sdruţených výrobách – metoda kalkulace odčítací, metoda kalkulace 

rozčítací. 

 

Metoda kalkulace dělením 

 Tato metoda kalkulace je nejjednodušší. Vyuţívá se zejména v podnicích se 

stejnorodou hromadnou výrobou např. ve sluţbách, v těţbě uhlí, ve výrobě elektrické 

energie. 

 

Metoda kalkulace dělením s poměrovými čísly 

 Tato metoda je povaţována za zvláštní případ metody kalkulace dělením. 

Opět je metoda vyuţívána při homogenní výrobě s jedním druhem výkonů. Jediná 

odlišnost spočívá v různorodosti jednoho technického parametru, kterým můţe být 

např. rozměr, mnoţství pouţitého materiálu, ingredience či doba trvání výrobního 

procesu. 

 

Metoda přirážkové kalkulace 

 Podniky vyrábějí různorodé výkony, z čehoţ vyplývá, ţe tato metoda kalkulace 

je zaměřena na heterogenní výrobu. Jsou produkovány různé druhy výkonů, pouţita 

různá mnoţství materiálu, jsou různě pracné, ale především nestejnoměrně zatěţují 
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různá výrobní zařízení. Reţijní náklady, které vznikají při výrobě je proto nutné přičíst 

kalkulační jednici výkonu v té míře, v jaké byly výrobou daného výkonu vyvolány. 

Nelze tedy postupovat přímým přičtením předmětu kalkulace, ale nepřímo pomocí 

zvolených rozvrhových základen. Název metody kalkulace přiráţkové je odvozen       

a vyplývá z principů kalkulování pomocí přiráţek reţijních nákladů. 

 

Rozvrhová základna 

 Rozvrhová základna je významným nástrojem pro alokaci nákladů. Pomocí 

rozvrhové základny lze překlenout zprostředkovaný vztah nepřímých nákladů 

k předmětu kalkulace a kalkulační jednici. Základní poţadavek na její aplikaci by 

měla být příčinná souvislost k rozvrhovaným nákladům, tak i k objektu alokace. Lze ji 

vyjádřit v naturálním nebo peněţním měřítku. 

 Rozvrhová základna u metody přiráţkové kalkulace by měla vyhovovat jistým 

poţadavkům. Mezi ně patří: 

 veličina, k níţ rozvrhované náklady budou v maximální míře ve vztahu 

k příčinné souvislosti z hlediska jejich celkové výše a změn, 

 dostatečně velká, aby případné výkyvy v jejím rozsahu nezpůsobily 

nadměrné výkyvy v rozvrhovaných nákladech na kalkulační jednici, 

 existence proporcionality z hlediska stálého poměru mezi rozvrhovanou 

základnou a rozvrhovanými náklady, 

 jednoduchost, zjistitelnost, kontrolovatelnost rozvrhové základny. 

 

Metoda odčítací kalkulace 

 Metoda odčítací kalkulace se vyuţívá při produkci, kdy vzniká jeden hlavní 

výrobek a několik vedlejších produktů. Výroba hlavního výrobku a vedlejších 

produktů tedy vzniká současně v jednom výrobním procesu, a tak nelze zjistit 

náklady na výrobu kaţdého výrobku jednotlivě. Z tohoto důvodu jsou od celkových 

nákladů sdruţeného výrobního procesu odečteny náklady (ceny) vedlejších 

produktů, aby bylo moţné zjistit náklady na hlavní výrobek. Náklady na vedlejší 

produkty jsou oceněny na úrovni prodejní ceny, která je sníţená o zisk. 

 

Metoda rozčítací kalkulace 

 Ve sdruţené výrobě se metoda rozčítací kalkulace vyuţívá, jestliţe se vyrábí 

z výchozí suroviny několik výrobků, které je moţné označit za hlavní výrobky. Jako 
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příklad lze uvést např. destilaci ropy, výrobu mouky. Výpočet kalkulace jednotlivých 

výrobků se provádí z celkových nákladů sdruţeného výrobního procesu podle 

zvolených poměrových čísel. Těmito poměrovými čísly mohou být určité veličiny, 

které budou vyznačovat společnou kvalitativní stránku výrobku. Prodejní cena 

výrobku se preferuje pro rozpočítávání nákladů. [ 2 ] 

 

2.6.3. Rozpočetnictví 

 

Rozpočetnictví je subsystémem manaţerského účetnictví. Samotný termín 

,,rozpočet´´ vyjadřuje kvantitativní (číselné), v peněţních jednotkách vyjádřené údaje 

o očekávané nebo plánované realitě. 

 

Úkoly rozpočetnictví 

 

 Rozpočetnictví je zaměřeno na skutečnosti, které nastanou v budoucnu. 

Sestavením soustavy jednotlivých rozpočtů poskytuje informace o budoucím průběhu 

transformačního procesu podniku. Je tedy nástrojem hodnotového řízení a jeho 

vyuţití je ve stanovení úkolů příslušným adresátům v podniku a následně slouţí jako 

výchozí bod pro kontrolu plnění stanovených úkolů. 

Charakteristika základních úkolů: 

 zefektivnit řídící proces – lze označit jako prvořadý úkol, zaměřen zejména 

na fáze plánování a rozhodování, 

 koordinovat podnikové činnosti – postupně sladit chování jednotlivých částí 

podniku do jediného, aby nedocházelo k případným komplikacím např. 

nedostačující nebo naopak nevyuţitá výrobní kapacita zařízení, finanční 

zdroje, 

 poskytnout podklad pro průběţnou kontrolu – soustava rozpočtů se stává 

závazným úkolem pro všechny pracovníky podniku z hlediska jejího 

splnění, manaţeři pak tyto podklady srovnávají se skutečnými výsledky      

a případné odchylky, které jsou zjištěny se stávají předmětem jejich 

korekčního úsilí, 

 motivovat k dosaţení cílů podniku – splnění rozpočtu často souvisí 

s finanční stimulací odpovědných pracovníků. [ 2 ] 
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Obsah rozpočetnictví 

 

 Systém rozpočetnictví obsahuje se zaměřením jak na podnik jako celek, tak     

i na jeho vnitřní dimenzi tyto druhy rozpočtů. 

Celopodnikové rozpočty, které jsou sestavované za podnik jako celek. 

Hlavní podnikový rozpočet tvoří rozpočetní rozvaha, výsledovka a rozpočet 

peněţních toků. 

Střediskové rozpočty, jsou sestaveny z hlediska stanovení úkolů konkrétního 

střediska a pro kontrolu plnění těchto úkolů. 

 

Forma rozpočtů 

 

 Existují především dvě hlavní formy rozpočtů. Tyto rozpočty buď zohledňují 

nebo naopak nezohledňují závislost nákladů střediska na úrovni jeho aktivity. Tato 

skutečnost je významná zejména pro správné plnění kontrolní a motivační funkce. 

 Pevný rozpočet je pouţíván u reţijních nákladů, které nejsou závislé na 

objemu výroby střediska. Rozpočet stanovuje limit reţijních fixních nákladů. Tento 

způsob se vyuţívá u správních středisek. 

 Pružný rozpočet (variantní, flexibilní) je závislý na objemu výroby střediska. 

Odděluje ve svých poloţkách náklady fixní od nákladů variabilních. Ve výrobních 

střediscích se počet nedokončených výrobků, polotovarů uţívá jako měřítko aktivity. 

 

Hlavní podnikový rozpočet 

 

 Hlavní podnikový rozpočet (Master Budget) tvoří rozpočetní rozvaha, 

rozpočetní výsledovka a rozpočet peněţních toků. Tyto podnikové rozpočty vyjadřují 

základní hodnotové cíle firmy pro vymezené období (obvykle roční). 

 Rozpočty představují obdobu tří hlavních výkazů účetní závěrky finančního 

účetnictví, které se zaměřují na věrné a poctivé zobrazení minulosti. Na rozdíl od 

nich rozpočty vyjadřují předpokládanou budoucí finanční situaci podniku a efektivnost 

jeho činnosti. Úkolem hlavního podnikového rozpočtu je pomoci vrcholovému 

managementu s předvídáním budoucího stavu podniku a s hledáním efektivních cest 

pro zlepšení podnikových procesů.  
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Rozpočetní rozvaha je sestavována v méně podrobném členění neţ výkaz 

finančního účetnictví. Je zaměřena pouze na změnu stavu jednotlivých skupin aktiv 

nebo pasiv (zejména na změnu stavu oběţných aktiv a krátkodobých závazků). Stálá 

aktiva a dlouhodobý kapitál se zpracovává v podrobnějším členění (jsou zde 

uvedeny informace o jejich pořízení nebo financování). 

Rozvaha manaţerského účetnictví od rozvahy finančního účetnictví se 

obsahově liší zejména v alternativním ocenění fixních aktiv, v alternativním oceněním 

produktů podnikové činnosti (IAS/IFRS), v alternativním vykázání leasingových 

transakcí (IAS/IFRS) a v aplikaci hodnotového a ekonomického pojetí nákladů. 

Odlišnost manaţerské rozvahy od účetní je i v její struktuře. Tato odlišnost se 

projevuje v oddělení aktiv, závazků, kapitálu potřebných pro realizaci hlavní 

výdělečné činnosti od aktiv, závazků, kapitálu, kdy jejich vývoj a stav je výsledkem 

investičních a finančních aktivit nebo v oddělení zdrojů vyţadujících úhradu nákladů 

kapitálu od nákladů, které tuto úhradu nevyţadují. 

Rozpočetní výsledovka je základním rozpočtovým kritériem. Nejdůleţitější 

částí je rozpočet zisku/ztráty z hlavní výdělečné činnosti, jehoţ základ tvoří rozpočet 

výnosů a na něj navazují tři typy rozpočtů nákladů. Jedná se o rozpočet jednicových 

nákladů, rozpočet přímých nákladů konkrétního druhu výkonu a rozpočet reţijních 

nákladů.  

Rozpočetní výsledovka vychází z účelového členění nákladů a z kombinace 

členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů. Jako obsahový základ se 

pouţívá především retrográdně uspořádaná kalkulace se stupňovitým rozvrstvením 

fixních nákladů. 

Rozpočet peněžních toků plní dvě funkce. Je pouţit jako nástroj pro řízení 

solventnosti a likvidity a poskytuje informace o řízení koordinačních vztahů mezi 

základními aktivitami, které jsou zdrojem tvorby finančních prostředků. 

Rozpočet stálé potřeby financování a rozpočet peněţních toků z hlavní 

výdělečné činnosti jsou informačními podklady pro řízení solventnosti a likvidity. 

Rozlišují se stejně jako u výkazu peněţních toků tři základní sféry, a to 

provozní činnost, investiční aktivity a financování. 

Pro sestavení rozpočtu peněţních toků z hlavní výdělečné činnosti se 

pouţívají dvě metody - přímá a nepřímá metoda. [ 3 ] 
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Kontrola plnění rozpočtů 

 

 Základem kontroly je zjistit příčiny a odpovědnosti za vznik rozdílů (odchylek) 

mezi skutečnou a rozpočtovanou úrovní hodnocených veličin. Skutečně dosaţené 

veličiny se srovnávají se třemi typy rozpočtů:  

 s absolutním rozpočtem, 

 s variantně přepočteným rozpočtem. 

 s rozpočtem lineárně přepočteným na skutečný objem aktivity.  

Tímto porovnáním vznikají základní odchylky, které je moţné kvantifikovat      

a analyzovat podle příčiny a odpovědnosti. Mezi tyto základní odchylky patří 

kvantitativní odchylky, kvalitativní odchylky, sortimentní odchylky a odchylky 

z výtěţnosti a úspornosti vynakládaných ekonomických zdrojů. 
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3. Formy vedení vnitropodnikového účetnictví 
 

Z hlediska odlišností v obsahu, rozsahu, podrobnostech, časové orientaci       

a pravidelnosti poskytování účetních informací existují rozdílné poţadavky externích 

a interních uţivatelů na účetní informace. Problematika zpracování účetních 

informací je záleţitostí konkrétní organizace. Propojení informací finančního              

a vnitropodnikového účetnictví se zpracovatelsky zajišťuje dvěma metodickými 

cestami nebo jejich kombinací, a to v jednookruhové a dvouokruhové organizaci 

účetnictví. 

V jednookruhové organizaci účetnictví se sledují náklady, výnosy, ale i aktiva, 

závazky a vlastní kapitál podle hospodářských středisek nebo podle výkonů pomocí 

analytické evidenci. 

Dvouokruhová organizace účetnictví spočívá ve vytvoření samotného 

účetního okruhu, kdy náklady a výnosy finančního účetnictví jsou napojeny              

na náklady a výnosy vnitropodnikového účetnictví pomocí spojovacích účtů. 

Účtová osnova finančního účetnictví je podkladem pro účtování ve 

vnitropodnikovém účetnictví a to prostřednictvím analytické evidence nebo pouţívá 

samostatný účetní okruh. 

Finanční účetnictví neposkytuje některé potřebné informace pro řízení 

podniku, proto je důleţité vyuţívat moţností vnitropodnikového účetnictví. Vnitro-

podnikové účetnictví poskytuje především informace o přírůstku a úbytku 

nedokončené výroby a výrobků do finančního účetnictví. 

O vlastní organizaci a náplni vnitropodnikového účetnictví rozhoduje sama 

účetní jednotka, ale vše musí mít zaznamenáno ve vnitřní směrnici.  

 

3.1. Jednookruhová organizace účetnictví 

 

V jednookruhové organizaci účetnictví jsou informace vnitropodnikového 

účetnictví vedeny na analytických účtech k příslušným syntetickým účtům nákladů, 

výnosů, aktiv, závazků a vlastního kapitálu. O tyto účty musí být doplněn účtový 

rozvrh. 

 Jednookruhová organizace účetnictví se vyuţívá zejména v podmínkách, kdy 

se informační potřeby uţivatelů neliší ve způsobu ocenění zkoumaných hodnot či 
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v obsahovém vymezení, nýbrţ pouze stupněm podrobnosti při jejich zobrazení. 

Z tohoto důvodu je tedy zpracovatelsky výhodnější. Není nutné tytéţ vstupní údaje 

vyjadřovat dvojím způsobem. Duální přístup k vyjádření nákladů, výnosů, aktiv, pasiv 

a zisku je důsledkem moţné obsahové rozdílnosti, a však její aplikace oproti 

dvouokruhové organizaci má omezení v tom, ţe obě skupiny informací jsou obtíţně 

uţivatelsky oddělitelné. 

Způsob vícenásobného oceňování v jednookruhové organizaci účetnictví je 

postaven na systému oceňovacích rozdílů, kdy se vyţaduje, aby se tyto rozdíly 

vztahovaly k jedinému základnímu majetkovému účtu. Tím vznikají ale problémy 

v rozhodování, který účet oceňovacích rozdílů zveřejnit externím uţivatelům a který 

naopak nechat pouze pro potřeby podnikového vedení. Dvouokruhová organizace 

tyto problémy neřeší, protoţe uvedené odlišnosti jsou zobrazeny v oddělených 

účetních okruzích. 

Prvotní náklady se při této metodě sledují například podle vnitropodnikových 

útvarů na analytických účtech účetních tříd 5. a 6. – (např. 501.10 Výroba, 501.20 

Údrţba, 501.30 Správa). 

Druhotné náklady se účtují podvojně pomocí účtů 599, 699 a jejich vzájemné 

salda musí být nulové. Tyto účty zobrazují vnitropodnikový kooperační vztah mezi 

středisky. Důleţitou roli hrají při zjišťování vnitropodnikových výsledků hospodaření 

jednotlivých středisek, nemají však vliv na výsledek hospodaření podniku jako celku, 

nezahrnují se do jeho výpočtu. 

Výsledek hospodaření se zjišťuje sloţitějším způsobem, kdy je třeba 

rozhodnout, zda příslušný účet vstupuje do výsledku hospodaření vnitropodnikového 

či finančního účetnictví nebo bude zahrnut pouze do jednoho z uvedených účetních 

okruhů. [ 3 ] 

 

Pokud účetní jednotka nemá výraznější nároky na podklady pro rozhodovací 

procesy (zejména u menších podniků, nebo u podniků, které jsou svou podstatou 

transparentní) měla by zvolit jednookruhovou organizaci účetnictví, jelikož je při 

praktickém provádění jednodušší. Vždy by však měla zvážit, jak je obtížné oddělení 

informací pro externí a interní uživatele, protože zpřístupnění informací pro 

hodnotové řízení externím uživatelům by bylo značnou nevýhodou jednookruhové 

organizace účetnictví. 
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Ukázka účtování v jednookruhové organizaci účetnictví 

Ekonomické členění podniku 
Středisko 10 – Hlavní výroba 
Středisko 20 – Výrobní reţie 
Středisko 30 – Správa 
Středisko 40 – Odbyt 
Středisko 50 – Realizace 

 

 
1. Skutečná spotřeba přímého materiálu 
2. Skutečná spotřeba přímých mezd 
3. Skutečné náklady výrobní reţie 
4. Skutečné náklady správní reţie 
5. Skutečné náklady odbytové reţie 
6. Přeúčtování výrobní reţie do střediska hlavní výroby 
7. Zúčtování předem stanovených nákladů hlavní výroby 
8. Zúčtování předem stanovených nákladů správy 
9. Zúčtování prodaných výrobků do nákladů střediska realizace 
10. Zúčtování předem stanovených nákladů odbytu 
11. Zúčtování trţeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Různé účty A a P          5../10    Hlavní výroba    613/10         123 - Výrobky                                                                                                                              

                                                                                                                                                     

                          1.                        1.                                    7.                        7.   9.                                   

                          2.                        2.                                                               8.                                     

                          3.                                                                                                                            

                          4.                                                                                                                               

                          5.                        599/10                                                                                                      

                                                                                                                                                       

                                                     6.                                                                                                  

                                                                                                                                                        

                                                 5../20    Výrobní režie    699/20                                                                                              

                                                                                                                                                   

                                                     3.                                    6.                                                            

                                                                                                                                                    

                                                 5../30          Správa         613/30                                                                                       

                                                                                                                                                    

                                                     4.                                    8.                                                            

                                                                                                                                                      

                                                 5../40         Odbyt           699/40                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                     5.                                    10.                                                           

                                                                                                                                                        

         613/50      Realizace      601/50                          599/50                  311 - Odběratelé                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

           9.                                       11.                          10.                               11.                                        
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3.2. Dvouokruhová organizace účetnictví 

 

Dvouokruhová organizace účetnictví se povaţuje zpravidla za uţivatelsky 

výhodnější. V anglosaské oblasti se vyvíjely informační potřeby obou skupin 

uţivatelů kontroverzněji, jedná se o zcela oddělené okruhy, kde za jejich obsah 

odpovídají velmi často i různé skupiny odborníků. Součástí ani jednoho z těchto 

okruhů pak zpravidla nejsou ani informace, které by kvantifikovaly či vysvětlovaly 

rozdíly v případě odlišného způsobu zobrazení příslušných transakcí. Subsystém 

účetních informací pro řízení podniku z pozice vrcholového vedení je označován jako 

důvěrný, tajný a jeho informace nejsou zveřejňovány, a to je také důsledkem 

oddělenosti obou okruhů. 

V zemích kontinentální Evropy se uplatňuje zpravidla méně vyhraněné řešení, 

které bývá ovlivněno zejména třemi faktory:  

 předmětem přísnější regulace je zde formální metodická stránka účetnictví,  

 druhové členění nákladů je základním hlediskem pro zjišťování nákladů    

ve finančním účetnictví,  

 informace získané z manaţerského účetnictví jsou průkazným podkladem 

pro ocenění změny stavu nedokončené výroby, výrobků a aktivovaných 

výkonů ve finančním účetnictví. 

Dvouokruhová organizace účetnictví spočívá ve vytvoření samostatného 

účetního okruhu, kdy náklady a výnosy finančního účetnictví jsou napojeny              

na náklady a výnosy vnitropodnikového účetnictví pomocí spojovacích účtů, které 

vyjadřují pohyby informací mezi oběma okruhy a pomocí rozdílových účtů, které 

umoţňují sledovat způsob zobrazení hospodářských jevů z obou hledisek. 

Účetní jednotka v druhém okruhu můţe vyuţít volné účtové třídy 8 a 9, kdy 

rozčlenění a obsahová náplň je plně v její kompetenci. Účtový rozvrh musí být 

doplněn o nově zvolené účty. Vnitropodnikové účetnictví vyuţívá zejména tyto 

spojovací účty: 

 spojovací účet k nákladům (převody nákladů) – SÚN – přebírá všechny 

nákladové poloţky zúčtované ve finančním účetnictví, které se dělí podle 

činností v druhém okruhu (hlavní výroba, výrobní reţie, správa, odbyt), 

 spojovací účet k zásobám (převod zásob) – SÚZ, 

 spojovací účet k výnosům (převody výnosů) – SÚV. 
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Účetní jednotka však můţe pouţívat i jiné spojovací účty např. spojovací účet 

pro aktivaci vnitropodnikových výkonů, k časovému rozlišení atd. 

Hlavní funkcí spojovacích účtů je kontrola správnosti účetních informací, dále 

jsou vyuţity pro vyrovnávání předvahy vnitropodnikového účetnictví v případě jejich 

krátkodobého uzavírání nebo u jiných vnitropodnikových výkazů za účetní jednotku   

a za její vnitřní celky. 

Účty rozdílů jsou nástrojem eliminací odlišného zobrazení hospodářských jevů 

v obou účetních okruzích. Slouţí pro kvantifikaci rozdílů, které mohou plynout 

z odlišného způsobu zachycení jakéhokoliv hospodářského jevu ve finančním               

a vnitropodnikovém účetnictví. Vrcholové vedení často vyuţívá rozdílové účty jako 

doplňkový zdroj informací při analýze výsledku hospodaření ve finančním účetnictví     

a po případné úpravě jako podklad pro sestavení účetní závěrky. [ 3 ] 

 

 Dvouokruhová organizace účetnictví by se měla využívat většinou ve větších 

podnicích, které produkují velké množství výrobků a v podnicích, kde jsou zřízena 

hospodářská střediska a tato střediska vzájemně mezi sebou spolupracují. 

 

Způsob účtování vnitropodnikových útvarů ovlivňuje také skutečnost, jestli se 

vede evidence všech středisek v jedné účtárně, pomocí tzv. centralizované formy, 

nebo jestli je účetnictví kaţdého střediska vedeno samostatně pomocí tzv. 

decentralizované formy. 

 

Decentralizovaná forma 

 Účetnictví kaţdého střediska tvoří uzavřený celek při decentralizované formě 

vnitropodnikového účetnictví. Střediska samostatně sledují své vstupy a výstupy. 

 Vzájemný styk hospodářských středisek se eviduje pomocí účtu Převody 

střediskové, který v souhrnu za celý podnik musí vykazovat nulový zůstatek. Účetní 

jednotka účtuje na základě interních dokladů, nejčastěji podle převodek nebo 

vnitropodnikových faktur. 

Centralizovaná forma 

 Všechny účetní doklady jsou zpracovány ve výpočetním středisku. Výsledky 

zpracování jsou odesílány střediskům, převodové účty nejsou tedy zapotřebí. Při této 

formě je vedení podniku informováno dříve neţ vedoucí jednotlivých středisek             

o hospodářských výsledcích. 
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Ukázka účtování ve dvouokruhové organizaci účetnictví 

Ekonomické členění podniku 

Středisko 10 – Hlavní výroba 
Středisko 20 – Výrobní reţie 
Středisko 30 – Správa 
Středisko 40 – Odbyt 
Středisko 50 – Realizace 
 

 
1. Počáteční stav střediska Hotové výrobky 
2. Počáteční stav střediska Nedokončená výroba 
3. Skutečné náklady střediska Hlavní výroba 
4. Skutečné náklady střediska Výrobní reţie 
5. Skutečné náklady střediska Správa 
6. Skutečné náklady střediska Odbyt 
7. Výkon Hlavní výroba – Nedokončené výrobky 
8. Výkon Hlavní výroba – Hotové výrobky 
9. Výkon Výrobní reţie 
10. Výkon Správní reţie 
11. Výkon Odbytu 
12. Výdejka NV 
13. Výdejka HV 
14. Faktura – NV 
15. Faktura – HV 
16. KZ HV 
17. KZ NV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

             888 – SÚN           810     Hlavní výroba    910                     860 – HV                                                                          

                                                                                                                                             

                       1.                    3.                                  7.                       1.     13.                                               

                       2.                                                         8.                       8.                                             

                       3.                                                                                   9.                                       

                       4.                                                                                                                           

                       5.                   820     Výrobní režie     920                                                                                     

                       6.                                                                                     870 - NV                                  

                                              4.                                  9.                                                                 

                                                                                                             2.    12.                                                         

                                                                                                             7.                                      

                                          830           Správa          930                                                                    

                                                                                                                                            

                                              5.                                  10.                                                              

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                

                                          840            Odbyt          940                                                                         

                                                                                                                                              

                                              6.                                  11.                                                               

                                                                                                                                               

            850        Realizace        950                    999 - SÚV              800 – SÚZ                                                             

                                                                                                                                              

              10.                            14.                     14.                                      16.                                           

              11.                            15.                     15.                                      17.                                         

              12.                                                      16.                                                                           

              13.                                                      17.                                                                           
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3.3. Kombinace jednookruhové a dvouokruhové organizace 

účetnictví 

 

Současná praxe se snaţí obě organizace účetnictví kombinovat. Vztah mezi 

obsahovou uţivatelskou diferenciací a potřebou zpracovatelsky unifikovat sběr 

prvotních účetních informací nejlépe vyjadřuje tuto kombinaci účetnictví. 

Oba přístupy lze kombinovat: 

 první přístup spočívá v analýze poţadavků interních a externích uţivatelů 

a pokud je zjištěno, ţe jsou do té míry různorodé a nelze je tedy zajistit 

bezezbytkovým rozkladem syntetických účtů na analytické, proto je 

účelnější zobrazit realitu v této oblasti pomocí dvou okruhů účtů, protoţe 

oba přístupy vycházejí z odlišného ocenění nebo vymezení aktiv                 

a závazků, 

 forma analytické evidence se pouţije, jestliţe poţadavky externích 

uţivatelů finančního účetnictví v jiných částech podnikatelského procesu je 

moţné zajistit pouhou součtovou agregací podrobnějších informací 

nákladového účetnictví. 

 

Zavedení jednookruhové či dvouokruhové organizace účetnictví závisí 

především na potřebách interních uživatelů. Dvouokruhová organizace účetnictví je 

uživatelsky výhodnější. Informační potřeby uživatelů se mohou lišit ve způsobu 

ocenění zkoumaných hodnot či v obsahovém vymezení. Jednookruhová organizace 

účetnictví se využívá většinou v podmínkách, kdy se informační potřeby uživatelů liší 

pouze stupněm podrobnosti při jejich zobrazení. Velikost podniku nebo např. složitost 

vnitropodnikových vazeb mezi jednotlivými středisky lze označit jako další faktory, 

které mohou ovlivnit vedení vnitropodnikového účetnictví. 

Společnost by se měla rozhodnout, zda chce či nechce ve vnitropodnikovém 

účetnictví přistoupit ke změně ocenění majetku a některých pasiv na jiné hodnoty, 

než jsou přípustné ve finančním účetnictví. Podle tohoto rozhodnutí by pak měla 

zavést buď jednookruhovou či dvouokruhovou organizaci účetnictví. Problém spočívá 

v legislativě finančního účetnictví, která nepřipouští tzv. kalkulační náklady (např. 

kalkulační odpisy, kalkulační mzdy, kalkulační nájemné, kalkulační úroky, kalkulační 
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rizika), a proto pokud se společnost rozhodne tyto kalkulační náklady použít, vzniká 

společnosti potřeba zavést dvoukruhovou organizaci účetnictví. 

 

Vnitropodnikové účetnictví můţe být orientováno z hlediska řízení nákladů na 

linii výkonovou, kdy je zjišťován vztah nákladů k jednotlivým výkonům a na linii 

útvarovou (odpovědnostní), kdy je zjišťováno, ve kterém odpovědnostním vnitro-   

podnikovém středisku vznikl náklad. Výkonově i odpovědnostně orientované 

účetnictví lze kombinovat, ale pouze v případě, ţe je některé pouţito jako výchozí. 

 

3.4. Výkonově orientované účetnictví 

 

Výkonově orientované účetnictví se snaţí vyjádřit vztah nákladů ke konkrét-

nímu výrobku, práci, sluţbě, ale i k jednotlivým výkonům, aktivitám a činnostem, 

které se uskutečňují ve vzájemných vazbách k podnikovým procesům.  

Náklady vnitropodnikových útvarů se sledují ve skutečné výši a s primárním 

zřetelem na místo vynaloţení nákladu. Tyto vnitropodnikové útvary jsou označovány 

jako kalkulačně výkonová střediska. 

Výkonově orientované účetnictví můţe také zkomplikovat řízení nákladů podle 

odpovědnosti vnitropodnikových útvarů za jejich vznik, proto je nutné, aby některé 

informace pro řízení odpovědnosti byly předmětem sledování částečně mimo hlavní 

účetní okruh. 

Systém je tedy primárně orientován na potřeby sledování skutečných nákladů 

prováděných výkonů.  

Z údajů poskytovaných účetnictvím se přímo sestavuje výsledná kalkulace 

těchto výkonů. 

 

3.5. Odpovědnostně orientované účetnictví 

 

Odpovědnostně orientované účetnictví řeší otázku, ve kterém odpovědnost-

ním vnitropodnikovém středisku byl vynaloţen náklad, popř. které středisko odpovídá 

za jeho vznik. 

Účetní jednotky při řešení účetnictví odpovědnostně zřizují ve společnosti 

střediska se samostatnými účty nákladů, kam se účtují skutečné náklady z finanční-
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ho účetnictví, tak jak vznikly a výnosů, kam se účtují předem stanovené náklady, 

které jsou získány z rozpočtů a plánovaných kalkulací. 

V odpovědnostně orientovaném účetnictví se obtíţněji sleduje souvislost mezi 

skutečně vynaloţenými náklady a prováděnými výkony. 

Výsledná kalkulace můţe vzniknout úpravou nákladů a to o přesuny plynoucí 

z rozdílů mezi místem vzniku a odpovědností za vznik nákladů, a následně z rozdílů 

mezi skutečnými náklady a vnitropodnikovými cenami výkonů servisních a výrobních 

středisek, které mohou vstupovat do ocenění finálního výkonu. 
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4. Specifika vnitropodnikového účetnictví v zemědělské 
výrobě ve vybrané společnosti 

 

4.1. Základní informace o společnosti 

 

Společnost AGROPODNIK Hodonín je akciovou společností, jejíţ sídlo se 

nachází v Ratíškovicích. Společnost vznikla transformací a zápisem do obchodního 

rejstříku 1. 10. 1992, avšak historie společnosti je datována od roku 1968. Jde tedy                  

o zemědělskou organizaci s více neţ 40-ti letou tradicí. Specializace, koncentrace     

a pokrokové technologie výroby byly a jsou základem dlouhodobé prosperity firmy a 

kvality zemědělské produkce. 

 
Obrázek č. 4.1: Správní budova závodu 01 – sídlo podnikového ředitelství6 

 

 

 

 

 

 

 

 
V současné době je společnost tvořena třemi výrobními závody a podnikovým 

ředitelstvím. Výrobní závody a střediska jsou dislokovány na území regionu 

Hodonínska v geografickém trojúhelníku vymezeného městy Hodonín, Bzenec a 

Kyjov. Sídlo vedení společnosti je v Ratíškovicích a je identické se sídlem závodu 01. 

 Výrobní a obchodní struktura společnosti je zaměřena na produkci drůbeţího 

masa, vajec, vepřového masa, produkci jablek, skladování, obchod s ovocem            

a zeleninou a specifické činnosti v oblasti kovovýroby, dřevovýroby a pronájmu 

skladových prostor. 

 Vedení společnosti je sloţeno z představenstva, dozorčí rady a výkonného 

vedení společnosti. AGROPODNIK Hodonín zaměstnává okolo 170 zaměstnanců, 

z toho 19 osob pracuje v řídících funkcích.  

                                                 
6
 Zdroj – Interní zdroj AGROPODNIKU, Hodonín, a. s. 
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 Akcionářská základna je tvořena akcionáři v podobě právnických a fyzických 

osob. Absolutně rozhodovací akcionářská práva vlastní akciová společnost Agrohelp 

Ratíškovice. AGROPODNIK Hodonín vlastní také majetkové podíly v různých 

společnostech. 

 Cílem a krédem společnosti je budovat stabilní, prosperující, moderní 

zemědělskou firmu s vysokou úrovní kvality produktů. Společnost je drţitelem 

certifikátů ISO 9001, ISO 14001, HACCP. Současně při plánování své výroby 

vychází z legislativních poţadavků na kvalitu ochrany ţivotního prostředí. Při 

modernizaci výrobních provozů specifikovala přísná pravidla nakládání s odpady 

vznikajícími při výrobě ţivočišných produktů. V maximální míře vyuţívá moţnosti 

recyklace a zpracování odpadů jako zdroje druhotných surovin a řízení emisí do 

ovzduší. Při zavádění nových výrobních postupů či aktivit společnost vţdy hodnotí 

moţný dopad na ţivotní prostředí. 

 

ZÁVOD 01 – vznik, vývoj a předmět podnikatelské činnosti 

 

 Závod 01 Ratíškovice je moderním a progresivním výrobním komplexem, 

zaměřeným na produkci vajec, chov kuřic a výkrm brojlerů. Historie závodu sahá do 

samých počátků vzniku SZP a následně AGROPODNIKU Hodonín.  

 Závod se člení na vnitropodniková střediska a ředitelství závodu. Sídlo vedení 

se nachází v Ratíškovicích, kde je taktéţ situováno středisko chovu slepic, jeţ je 

výrobních pilířem celého závodu. Výstavba farmy probíhala postupně ve třech 

etapách v rozmezí let 1968 – 1984, kdy byla dokončena poslední, 10. hala, pro chov 

nosnic. Velký přelom v koncepci celé farmy nastal v roce 1993. Po restruk-

turalizačních změnách byli nuceni nalézt nová odbytiště na vejce. Postupně byla 

vybudována nová třídírna vajec s třídičkou od americké firmy Diamond, centrální 

sběr s dopravní firmou vajec od italské firmy Tecno a německé firmy Lubing, 

klimatizovaný sklad na 2 mil. kusů vajec, sklad obalového materiálu, expediční 

rampa, moderní nákladní auta od firmy Man, melanţárna s chladícím boxem             

a rotačním autoklávem na pasteraci melanţe, obchodní oddělení a mnoho dalších 

moderních technologických celků, které vytvářely koncepci směřující k vysoké 

produktivitě práce a zvyšující se rentabilitě výroby. 

 Produkce vajec během třiceti let se ustálila na současných 40 milionech kusů 

vajec ročně. Uţitkovost na jednu slepici vzrostla téměř o 100 ks vajec. Spotřeba 
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krmiva na jedno vejce se pohybuje kolem 130 gramů. Středisko v devíti produkčních 

halách má 150 000 nosnic. 

 Společnost dodává své výrobky do obchodních řetězců prostřednictvím 

subjektu Česká vejce CZ, a. s. po celé České republice, nemalý podíl z produkce je 

rozvezen drobným odběratelům po celé jiţní Moravě a několik milionů vajec je 

realizováno do Velkopavlovických drůbeţářských závodů a.s. Zbytek výrobků je 

prodáván v pěti vlastních prodejnách. 

 Další středisko závodu 01 je v blízkém Rohatci, kde se nachází středisko 

odchovu kuřic. Historie farmy je datována od roku 1968, tehdy byly vybudovány 

první čtyři haly pro podestýlkový odchov kuřic nosného typu. Do roku 1975 byly 

postupně dostavěny další do konečného stavu devíti produkčních hal. Nedostačující 

kapacita vyţádala rekonstrukce na vícepodlaţní klecové technologie. 

 Kapacita chovu kuřic je 75 000 ks. Předpokladem úspěšné produkce je 

kvalitně odchovaný materiál, který se z Rohatce přeskladňuje v 17. týdnu věku kuřic 

do produkčních hal v Ratíškovicích. 

 Středisko výkrmu brojlerů v Miloticích se nachází v objektu bývalého 

hraběcího statku. Historicky byla původní kapacita 40 000 ks. V roce 1994 byly 

provedeny stavební úpravy a dostavby hal a poslední byla dotvořena v roce 2001, 

která vytvořila celkový rámec střediska, uzavřela celý objekt a byla naplněna 

maximální moţná kapacita 90 000 ks kuřat. 

 Středisko dosahuje výborných výsledků z hlediska výkrmu. Tento fakt dokládá, 

ţe středisko vyskladňuje v 36 dnech stáří a průměrná hmotnost je 1,90 kg, se 

spotřebou 1,78 kg krmné směsi na kg realizovaného drůbeţího masa. Ročně 

středisko vyprodukuje 1100 t brojlerového masa. 

 Středisko výkrmu brojlerů v Šardicích je situováno v objektech bývalého 

statku. V 80. letech prošlo prvním přizpůsobením na výkrm kuřat na podestýlce, 

v roce 1996 byly stavebními úpravami propojeny menší stájové prostory tak, aby 

vytvořily postupně čtyři oddělené haly. Kapacita střediska se tak zvýšila na 35 000 

ks. Ročně se vyprodukuje 450 t brojlerového masa. Středisko vyskladňuje ve stáří 35 

dnů s průměrnou hmotností 1,86 kg.  

 Celý objekt nelze ze stavebního hlediska vyuţívat k výkrmu, proto zbylé 

prostory jsou pronajímány stavební společnosti. 
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Závod 01 byl vţdy stálicí a pilířem celého podniku. V celé své historii vytvářel 

finanční jistotu a v neposlední řadě také jistotu z hlediska dosahovaných kvalitních 

produkčních ukazatelů. Podstatné a výrazné technologické investice realizované 

v minulých letech jsou významným předpokladem dalších dobrých výsledků. 

 

ZÁVOD 02 – vznik, vývoj a předmět podnikatelské činnosti 

 

 Závod 02 Milotice byl postaven v letech 1971 – 1974 jako Společný druţstevní 

podnik pro výrobu a odbyt prasat s cílem soustředit výrobu vepřového masa celého 

tehdejšího druţstevního sektoru okresu Hodonín. Na financování výstavby se 

podílela všechna zemědělská druţstva okresu formou povinných členských podílů, 

stát formou subvencí a SBČS poskytla úvěr ve výši 40 % investičního nákladu. Po 

ustanovení Společného zemědělského podniku Hodonín pro ţivočišnou výrobu               

k 1. 9. 1972 se Společný druţstevní podnik Milotice stal závodem 02. 

 Původní záměr spočíval ve výrobě 5 000 tun vepřového masa, základní stádo 

s 2 300 kusy prasnic a narození 54 000 kusů selat v jednom roce se postupně 

sniţoval s ohledem na zatíţení ţivotního prostředí a vytvoření optimálního prostoru 

pro chovná zvířata na dnešní produkci 4 200 tun vepřového masa při stavu 1 850 

kusů prasnic a narození 48 000 kusů selat ročně.  

 Výrobní činnost je organizována v uzavřeném obratu stáda s uplatněním 

vlastního šlechtitelského a rozmnoţovacího programu s nákupem plemenných 

kanců. Závod je rozdělen na úsek reprodukce, kde jsou stáje pro jalové a březí 

prasnice, chovné prasničky a porodny. Úsek produkce jsou stáje pro odstavená 

selata ve váze 7 – 30 kg a stáje pro výkrmová prasata od 30 kg do jatečné váhy       

105 – 115 kg. 

 V letech 1991 - 1997 byla postupně terminologie krmení suchými kompletními 

směsmi nahrazena terminologií automatizovaného mokrého krmení rakouské firmy 

Schauer. Od roku 1994, jako první v České republice, závod vyuţívá ke krmení 

prasat drcenou vlhkou kukuřici skladovanou v ţelezobetonových silech o celkové 

kapacitě 5 600 tun kukuřicového zrna. Moderní technologie umoţňuje vyuţívat 

maximálně růstový potenciál prasat přesným dávkováním a sloţením krmných dávek 

podle potřeby jednotlivých fází výkrmu. Závod na výrobu 1 kg vepřového masa 

potřebuje 2,8 kg krmiva. Výhradními dodavateli obilovin a vlhké kukuřice jsou dceřiné 

společnosti AGROPODNIKU. 
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 Jatečná prasata jsou distribuována do smluvních masokombinátů. Při výkupu 

prasat podle podílu libové svaloviny závod dosahuje 55 - 57 % podílu masa. Tato 

úroveň odpovídá normám EU a byla dosaţena uplatněním vlastního šlechtitelského 

programu. 

 Velká pozornost je věnována vlivu činnosti na ţivotní prostředí. Od roku 1990 

byl vývoz prasečí kejdy těţkými cisternovými vozidly nahrazen separací kejdy, při níţ 

je tekutá část dopravována podzemním potrubím do jímek mimo areál závodu a po 8 

měsících skladování je pouţita jako hnojivá závlaha a tuhá část separace je 

dodávána do ZERA Ratíškovice k výrobě ekologického hnojiva. 

 

ZÁVOD 03 – vznik, vývoj a předmět podnikatelské činnosti 

 

 Závod 03 Bzenec je nejmladší součástí AGROPODNIKU. Provozně výrobní 

kapacity byly postaveny a předány do uţívání v roce 1974. V současné době je 

výrobní struktura závodu tvořena třemi základními výrobními středisky. 

 Středisko sady je nejmladším střediskem. Jeho počátek lze datovat rokem 

1996, kdy společnost započala hospodařit na pronajatých sadech v katastrálním 

území obcí Lovčice a Nechvalín leţících 10 km severozápadně od města Kyjov. 

Jednalo se o jabloňové sady se zastaralou odrůdovou skladbou zaloţených hlavně 

na odrůdě Spartan o celkové výměře 32 ha, kterých je v současné době produkčně 

uţíváno 15 ha. Následně pak v jejich těsném sousedství vyrostlo na ,,zelené louce´´ 

během 4 let 41 ha moderních produkčních sadů jabloní. Sad je zaloţen na 

skladovatelných odrůdách jabloní Golden Delicious, Idared, Gloster a Jonagold. 

Všechny tyto jmenované odrůdy jsou dovezeny z Holandska. 

 Po dosaţení plné plodnosti porostu v roce 2004 se zde počítá s produkcí 

1 500 tun konzumních jablek v nejvyšší kvalitě. V současné době středisko 

obhospodařuje dalších 20 ha jabloňových sadů pronajatých od dceřiné společnosti 

ZERA Ratíškovice. 

 Středisko temperovaných skladů s řízenou atmosférou pro dlouhodobé 

skladování ovoce a zeleniny je druhým výrobním střediskem závodu. Celková 

skladovací kapacita činí 9 650 m3  chlazeného prostoru, který je rozdělen do sedmi 

samostatných boxů, coţ odpovídá skladování 2 100 tun ovoce, zeleniny. Tato 

rozsáhlá skladovací kapacita je vyuţívána pro skladování vlastních a nakoupených 
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produktů a taktéţ formou pronájmů pro cizí firmy se zajištěním poţadovaných 

skladovacích podmínek. 

 Sklad je v současné době vyuţíván téměř v celé své kapacitě pro dlouhodobé 

skladování jablek. V závislosti na skladování je na tomto středisku vybudováno třídící 

a distribuční centrum. 

 Středisko nezemědělských výrob působících v oblasti kovo-dřevo výroby je 

třetím základním výrobním střediskem závodu. V současné době zabezpečuje jako 

jeden z mála výrobců v České republice výrobu hrazdových palet AP – 500 určených 

pro skladování ovoce a zeleniny. Dále se dlouhodobě zabývá opracováváním 

litinových odlitků pro zahraničního partnera a drobnými zakázkovými pracemi 

z oblasti kovo a dřevovýroby (oplocení, brány, výroba kontejnerů). 

 Toto středisko se plně podřizuje poptávce a přání zákazníků, kterým se vţdy 

snaţí vyhovět. 

 

Obrázek č. 4.2: Geografické zobrazení jednotlivých závodů a středisek společnosti 

AGROPODNIK Hodonín 

 



 49 

Vrcholné orgány společnosti 

 AGROPODNIK Hodonín je akciovou společností a mezi hlavní orgány 

společnosti patří: 

 valná hromada akcionářů, 

 představenstvo, které je tvořeno třemi členy, a to předsedou, místopřed-

sedou a členem představenstva, a 

 dozorčí rada, která je tvořena taktéţ třemi členy, a to předsedkyní, 

místopředsedou a členem dozorčí rady. 

 

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, jeho členové a písemně 

pověření pracovníci, kteří jsou oprávněni společnost zastupovat.  

Podepisování za společnost se děje tak, ţe k vytištěnému nebo napsanému 

názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo 

samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda a jeden člen 

představenstva. 

 

Výkonné vedení společnosti 

 Management společnosti tvoří: 

 ředitel akciové společnosti,  

 ekonomická náměstkyně ředitele,  

 výrobní a technický náměstek ředitele,  

 ředitel závodu 01, 

 ředitel závodu 02,  

 ředitel závodu 03. 

 

Organizační struktura 

Organizační struktura akciové společnosti je tvořena třemi výrobními závody 

bez právní subjektivity a ředitelstvím společnosti: 

 závod 01 Ratíškovice – výroba vajec a drůbeţího masa, 

 závod 02 Milotice – výroba vepřového masa, 

 závod 03 Bzenec – nákup, skladování a prodej ovoce a zeleniny, kovo-

výroba, 

 vedení společnosti – zastřešuje závody organizačně, účetně a finančně. 
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Organizační struktura závodu 01 Ratíškovice 
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Mateřská společnost AGROPODNIKU Hodonín 

AGROPODNIK Hodonín je v pozici dceřiné společnosti vůči mateřské 

společnosti Agrohelp a. s. Ratíškovice, jejíţ majetkový podíl na vlastním kapitálu je 

83,89 %. Zbývající část akcií vlastní několik právnických osob – společností (9,61 %) 

a desítky fyzických osob (6,5 %). Společnost je tedy v pozici ovládané osoby s právy 

a povinnostmi danými zákony. 

Základní kapitál společnosti činí 202 880 000 Kč. Společnost vydala akcie na 

jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v počtu 20 288 kusů. Akcie jsou bez omezení 

převoditelné, avšak nejsou veřejně obchodovatelné. Společnost nemá ve svém 

majetku ţádné vlastní akcie. 

 

Dceřiné společnosti a majetkové účasti v jiných společnostech 

 AGROPODNIK Hodonín je mateřskou společností vůči společnosti VSV, a. s. 

Vracov. Majetkový podíl společnosti je ve výši 63,56 %. 

 Společnost je mateřskou společností vůči společnosti ZERA, a. s. Ratíškovice, 

kde rozhodovací podíl činí 53,76 %. 

 Současně je také společnost členem druţstva VHM a DM Morava, kde jsou 

majetkové podíly ve výši 80 % a 87 %. 

 Nevýznamný podíl do 5 % vlastní ve společnosti ODPOZ odbytové druţstvo 

CZ FRUIT Praha, majetkový podíl ve výši 8 % ve Velkopavlovické drůbeţárně           

a 6,25 % v akciové společnosti ČESKÁ VEJCE CZ. 

 

4.2 Vnitropodnikové účetnictví závodu 01 - Ratíškovice 

 

Účetnictví závodu 01, 02, 03 je vedeno decentralizovanou formou, tedy kaţdý 

závod hospodaří sám za sebe. Vzájemný styk a předávání výkonů mezi závody se 

eviduje pomocí převodových účtů, které v souhrnu za celý podnik musí vykazovat 

nulový zůstatek a účtují se pomocí interních dokladů (převodek). Vnitropodnikové 

střediska závodu 01 jsou vedeny centralizovanou formou a data se zpracovávají 

v jedné účtárně. Jedinou výjimkou jsou mzdy, které zaměstnanci závodu vypracují 

v hrubých částkách na mzdový výkaz a poté ho předají mzdové účetní, která 

zpracovává mzdy za celou společnost. 
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Vnitropodnikové účetnictví je vedeno formou jednookruhové organizace 

účetnictví. Závod také vyuţívá moţnosti kombinace odpovědnostně a výkonově 

orientovaného účetnictví. 

Společnost pouţívá účetní program FINANCE, který je určen především pro 

společnosti zabývající se zemědělskou výrobou. Program je zakoupen od společ-

nosti PROFEX AM, spol. s. r. o. 

Zaměstnanci však nejsou spokojeni s tímto účetním programem, v současné 

době je program zastaralý a neposkytuje všechny potřebné údaje. Zaměstnanci jsou 

pak nuceni některé informace zpracovávat v excelu. Problém se týká především 

kalkulací, ale i jiných výstupů, které musí sestavovat pro vedení společnosti (např. 

rozborové listy, kde jsou hodnoceny různé ukazatele z hlediska intenzity výroby, 

produktivity práce, nákladovosti a pracnosti podle skutečných ale i plánovaných 

výsledků. Kalkulace jsou dalším problémem, účetní program je vybaven modulem na 

zpracování kalkulací, ale neumoţňuje sestavit kalkulace tak, jak potřebují zaměst-

nanci. Kalkulace nejsou ve společnosti sestavovány měsíčně, ale za určitou část 

účetního období. To však účetní program neakceptuje a zaměstnanci musí výstupy 

převést do excelovských tabulek. Systém pouţívaný pro sestavování kalkulací je 

časově náročný a existuje zde vyšší riziko z hlediska chybovosti. 

 

Společnosti bych doporučila pořízení nového účetního softwaru či alespoň 

dokoupení některých modulů. V dnešní době existuje tolik možností při volbě 

softwaru. Některé softwary jsou jak cenově tak uživatelsky přístupné a společnosti 

bych doporučila jejich zakoupení – Pohoda, Money S3 a další. 

ERP je komplexní podnikový informační systém, který upravuje oblast 

účetnictví, oblast plánů, rozpočtů, kalkulací, ale i další oblasti. Patří mezi ty dražší 

systémy, ale poskytovatel systému upraví verzi podle všech požadavků společnosti. 

V konečném důsledku tak systém zvýší flexibilitu, ale i konkurenceschopnost 

společnosti.  

 

Závod účtuje prostřednictvím jednookruhové organizace účetnictví pomocí 

analytických účtů k příslušným syntetickým účtům nákladů, výnosů, aktiv a závazků. 

Druhotné náklady se účtují pomocí účtů 599, 699. Analytická evidence je vedena vel-

mi podrobně. Závod vyuţívá i kombinace odpovědnostně a výkonově orientovaného 

účetnictví.  
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V závodu 01 – Ratíškovice je účtováno na základě těchto středisek a jejich číselné 

označení vyjadřuje závod 01/ středisko/výkon. 

Středisko 201 - Vejce 

01/201/730 – Nosnice Ratíškovice 

01/201/732 – Kuřice Ratíškovice 

01/201/735 – Melanţárna 

01/201/930 – Obchodní středisko 

01/201/931-935 – Prodejny (Hodonín, Břeclav, Veselí nad Moravou, 

Kyjov, Dubňany) 

Středisko 210 – Brojleři a Kuřice 

01/210/732 – Kuřice Rohatec 

01/210/733 – Brojleři Rohatec 

01/210/961 – Rohatec reţie 

Středisko 211 - Brojleři 

01/211/733 – Brojleři Milotice 

01/211/897 – Nájmy 

Středisko 231 – Brojleři  

01/231/733 – Brojleři Šardice 

Středisko 909 - Režie 

01/909/840 – Depopulační četa - Dílny 

01/909/860 – Doprava Tatra 

01/909/971 – Závodová reţie 

 
Zaměstnanci závodu sestavují tabulky, podle kterých jsou rozúčtovány vnitro-

podnikové náklady a výnosy.  

 
Tabulka č. 4.1: Rozúčtování vnitropodnikových nákladů za červenec 2010 v Kč 

ÚČET 599020 599011 

STŘEDISKO 01/909/840 Depopulační 
četa 

01/909/860 Doprava Tatra 

01/201/730 Nosnice Ratíškovice 20 000 15 000 

01/201/735 Melanţárna  3 000 

01/210/732 Kuřice Rohatec 12 160 8 000 

01/210/733 Brojleři Rohatec 65 300 2 000 

01/211/733 Brojleři Milotice 13 500 2 000 

01/231/733 Brojleři Šardice 2 220 2 000 

CELKEM 113 180 32 000 
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účet 599020 – vnitropodnikové náklady mezi vlastními středisky 

účet 599011 – vnitropodnikové náklady – doprava 

 

Jednotlivým střediskům je vyčíslen náklad od střediska 01/909/840 – Depo-

pulační četa a 01/909/860 - Doprava Tatra. Pro středisko 01/909/840 je provedená 

práce výnosem a zaúčtuje se na účet 699020 – vnitropodnikové výkony mezi vlast-

ními středisky a stejně tak i středisko 01/909/860 zaúčtuje výnos na účet 699011 – 

vnitropodnikové výnosy – doprava. Pro zúčtování těchto druhotných nákladů              

a výnosů je pouţíván účet 395 – vnitřní zúčtování. Závod pouţívá ceník pro ocenění 

vykonané práce. Vnitropodnikové ceny nejsou často měněny, ale pokud dojde např. 

k růstu mezd či cen pohonných hmot jsou aktualizovány. Např. středisku 01/201/730 

byly vyčísleny náklady za sekání trávy, údrţbu a úklid v celkové hodnotě 20 000 Kč 

od střediska 01/909/840. Tyto náklady jsou oceněny: mzda 100 hod za 130 Kč, 

traktor 13 hod za 400 Kč a pouţití stroje UNC na úklid 4 hod za 450 Kč. 

 

Následující tabulky jsou interním zdrojem AGROPODNIKU Hodonín. 

 

Tabulka č. 4.2: Ceník strojů a práce depopulační čety 
 

Stroj UNC 450 Kč / 1 hod 

KOPPL 350 Kč / 1 hod 

Traktor 340 Kč / 1 hod 

Traktor vč. podvalníku 400 Kč / 1 hod 

AVIA 20 Kč / 1 km 

WAP 35 Kč / 1 hod 

Práce 130 Kč / hod 

 
Tabulka udává vnitropodnikové ceny za pouţívání strojů a provedení práce 

depopulační čety. Na základě těchto cen jsou stanoveny vnitropodnikové náklady      

a výnosy, které jsou účtovány jednotlivým střediskům závodu. 

 

Vnitropodnikové účetnictví je zdrojem informací a umoţňuje získat přehled      

o nákladech a výnosech v kaţdé účetní jednotce. Tento přehled je zobrazen 

v následující tabulce: 
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Tabulka č. 4.3: Přehled nákladů a výnosů v letech 2008 – 2010 za závod 01 v tis. Kč 
 

Rok 2008 2009 2010 

 Náklady Výnosy Náklady Výnosy Náklady Výnosy 

Středisko 201 
Vejce 

78 500 78 200 70 000 73 000 61 700 64 500 

Středisko 210 
Brojleři, Kuřice 

31 800 33 900 25 900 25 700 27 600 27 800 

Středisko 211 
Brojleři 

22 700 22 500 16 800 16 800 18 100 17 100 

Středisko 231 
Brojleři 

9 400 9 200 7 600 7 400 7 900 7 100 

Středisko 909 

Reţie 
8 000 8 100 7 100 7 100 6 700 6 700 

Celkem 150 400 151 900 127 400 130 000 122 000 123 200 

Výsledek 
hospodaření 

Zisk = 1 500 Zisk = 2 600 Zisk = 1 200 

 

Graf č. 4.1: Grafické znázornění nákladů a výnosů v jednotlivých letech v tis Kč 
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Z grafu je zřejmé, ţe náklady závodu 01 jsou klesající, ale i výnosy mají 

klesající tendenci. Přesto závod 01 vykazoval v posledních třech letech zisk. 
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Tabulka č. 4.4: Přehled nákladů a výnosů jednotlivých středisek v tis. Kč za rok 2010 

 

 Náklady Výnosy Výsledek hosp. 

Středisko 201 - Vejce    

01/201/730 Nosnice Ratíškovice 44 300 44 800 2 800 

01/201/732 Kuřice Ratíškovice 2 400 2 150  

01/201/735 Melanţárna 1 400 50  

01/201/930 Obchodní středisko 10 000 12 150  

01/201/931-935 Prodejny 3 500 5 450  

Středisko 210 – Brojleři, Kuřice    

01/210/732 Kuřice Rohatec 9 400 11 000 200 

01/210/733 Brojleři Rohatec 18 200 16 800  

Středisko 211 – Brojleři     

01/211/733 Brojleři Milotice 18 100 17 100 -1 000 

Středisko 231 - Brojleři    

01/231/733 Brojleři Šardice 7 900 7 100 -800 

Středisko 909 - Režie    

01/909/840 Depopulační četa 1 700 1 700 0 

01/909/860 Doprava Tatra 600 600  

01/909/971 Závodová reţie 4 400 4 400  

 
Celý závod 01 za rok 2010 vykazuje zisk v hodnotě 1 200 000 Kč. Ve středis-

ku 201 vznikl zisk 2 800 000 Kč, středisko 210 vykázalo zisk v hodnotě 200 000 Kč      

a středisko 211 a 231 byly v roce 2010 ztrátové v částce 1 000 000 a 800 000 Kč. 

Reţie mají nulový zůstatek. 

 

Závod 01 vede jednookruhovou organizaci účetnictví pomocí analytických 

účtů, které jsou velmi podrobně členěny. Tato forma vedení je vyhovující                    

a dostatečně poskytuje informace vrcholovému vedení. Závod také využívá 

kombinaci odpovědnostně a výkonově orientovaného účetnictví. Účetnictví je 

orientováno nejen na střediska, ale i výkony, což je důležité z hlediska hodnotového 

řízení.
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Kalkulační systém závodu 01 – Ratíškovice 

 

Kalkulační systém je moţné definovat jako soubor kalkulací podniku a vazeb 

mezi nimi. Kalkulace jsou zpracovávány v excelu, protoţe účetní program 

neakceptuje přechod do jiného účetního období. Tento systém je časově náročný      

a je zde vyšší riziko z hlediska chybovosti. 

Závod sestavuje předběţné i výsledné kalkulace na své výrobky. Předběţné 

kalkulace jsou zpracovávány na začátku období a vyčíslují veškeré plánované 

náklady, které mohou vzniknout za celý rok. Výsledné kalkulace závod sestavuje 

měsíčně a poté za celý rok, aby zjistil své skutečně vynaloţené náklady na jednotlivé 

výrobky. 

 Závod nepouţívá metodu přiráţkovou ani metodu dělení či poměrová čísla pro 

rozvrhování reţijních nákladů. U předběţných kalkulací vychází z hodnot získaných 

z minulých let. V případě nových vstupů jsou pouţívány ceny odhadované či 

nasmlouvané. U kalkulací výsledných vychází z údajů zjištěných z účetnictví. Správní 

a závodová reţie je stanovena procentuelně podle výše nákladů, které byly v období 

vynaloţeny. 

 

Zvolila jsem si kalkulaci nákladů na jedno vejce v závodu 01. Jedná se             

o kalkulaci výslednou, která byla sestavena za celý rok 2010. Management 

společnosti požaduje sestavení kalkulace v následujícím členění: plánované 

hodnoty roku 2010, skutečné hodnoty roku 2010 a skutečné hodnoty roku 

2009. Na základě tohoto členění může vedení společnosti hodnotit své výsledky        

a rozhodovat o budoucím vývoji závodu a hledat možná řešení, jak snížit 

nákladovost výroby. Závod předpokládal produkci vajec v počtu 43 415 000 ks. 

Celkové plánované náklady na produkci vajec byly odhadnuty v hodnotě 71 085 000 

Kč a tedy výstupní cena za jedno vejce činila 1,637 Kč. Avšak skutečná produkce 

vajec byla 43 568 000 ks a celkové skutečné náklady na produkci vajec byly 

vyčísleny v hodnotě 69 346 000 Kč. Výstupní cena za jedno vejce byla v částce 

1,592 Kč. Výsledky jsou vyhovující, jelikož plánované náklady byly odhadnuty ve 

vyšší hodnotě než skutečně vynaložené náklady. 

 Cílem diplomové práce nebylo hodnocení kalkulačního systému, jen jsem 

chtěla poukázat na návaznost kalkulací na vnitropodnikové účetnictví. Kalkulační 

systém závodu je veden vhodně a je v praxi využitelný. 
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Tabulka č. 4.5: Výsledná kalkulace nákladů – závod 01 Ratíškovice (v tis. Kč) 

AGROPODNIK Hodonín a. s., závod 01 Ratíškovice 
       

Náklady na 1 vejce - stř. Ratíškovice 
       

  31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009 

snáška v tis.ks 43 415 43 568 43 771 

Poloţka 
Plán v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 

absol. 1 vejce absol. 1 vejce absol. 1 vejce 

Krmiva 28 399 0,654 28 727 0,659 29 198 0,667 

Krmné dopl. 125 0,003 75 0,002 124 0,003 

Stav.mater. 4 0,000 39 0,001 15 0,000 

Náhr.souč. 152 0,004 162 0,004 164 0,004 

Oděvy 62 0,001 59 0,001 54 0,001 

Léčiva 632 0,015 844 0,019 610 0,014 

Ost. mat.-obaly 6 200 0,143 5 055 0,116 6 262 0,143 

PHM+mazadla 941 0,022 719 0,017 679 0,016 

Paliva 25 0,001 22 0,001 28 0,001 

El. energie 2 127 0,049 1 956 0,045 2 166 0,049 

Plyn 270 0,006 262 0,006 276 0,006 

Voda 24 0,001 32 0,001 20 0,000 

Opravy 410 0,009 412 0,009 371 0,008 

Stav. opravy 5 0,000 48 0,001 0 0,000 

Přepravné 560 0,013 531 0,012 803 0,018 

Vet. výkony 90 0,002 110 0,003 88 0,002 

Rozbory,leasing,školeni,PC 578 0,013 505 0,012 845 0,019 

Odpisy ZP 3 066 0,071 2 934 0,067 3 052 0,070 

DKP 183 0,004 210 0,005 218 0,005 

Mzdy 6 642 0,153 6 468 0,148 6 337 0,145 

Dezinf,revize,ostatní 1 315 0,030 1 653 0,038 2 076 0,047 

Poplatky 208 0,005 114 0,003 96 0,002 

Pojistné 76 0,002 52 0,001 61 0,001 

ZaS poj. 2 258 0,052 2 052 0,047 1 924 0,044 

Tř. 5 54 352 1,252 53 041 1,217 55 467 1,267 

Doprava 359 0,008 314 0,007 388 0,009 

Dílny 284 0,007 255 0,006 370 0,008 

Správní reţie 1 717 0,040 1 720 0,039 2 200 0,050 

Závodní reţie 2 232 0,051 2 195 0,050 2 549 0,058 

Odpisy slepic 10 437 0,240 10 114 0,232 11 716 0,268 

Úhyn 463 0,011 420 0,010 678 0,015 

Prodej slepic 1 241 0,029 1 287 0,030 1 156 0,026 

Vnitronáklady 16 733 0,385 16 305 0,374 19 057 0,435 

Náklady celkem 71 085 1,637 69 346 1,592 74 524 1,703 
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5. Závěr 
 

Manaţerské účetnictví jako nástroj ekonomického řízení je zaměřeno 

především na data, která jsou vyuţívána pro vnitřní řízení podniku. Svou pozornost 

manaţerské účetnictví zaměřuje především na části podniku, tedy na jednotlivá 

střediska, neţ na podnik jako celek. Manaţerské účetnictví by mělo poskytovat 

informace o struktuře skutečně vynaloţených nákladů a realizovaných výnosů 

vzhledem k jejich vztahu k prodávaným konečným výkonům a také k jednotlivým 

vnitropodnikovým útvarům, které za náklady a výnosy těchto vnitropodnikových 

středisek odpovídají. Subsystémem manaţerského účetnictví je účetnictví vnitro-

podnikové. Podstata vnitropodnikového účetnictví spočívá v tom, ţe kaţdé vnitro-

podnikové středisko si eviduje své náklady, výnosy a zjišťuje svůj výsledek 

hospodaření. Bez vnitropodnikového účetnictví nelze podnik efektivně a účinně řídit. 

Společnosti mají moţnost vést vnitropodnikové účetnictví různými formami,     

a to pomocí jednookruhové či dvouokruhové organizace účetnictví nebo pomocí 

odpovědnostně či výkonově orientovaného účetnictví. Vhodně zvolené formy mohou 

být pro společnost přínosem, zejména pak pro zpracování a vedení účetnictví. 

V současné situaci, kdy český trh prochází krizí, roste postavení a význam 

manaţerského účetnictví a zvyšují se nároky na vnitropodnikové účetnictví. Výstupy 

manaţerského účetnictví, které jsou zpracovávány kvartálně či ročně jsou 

v současném hospodářském vývoji nedostačující a neposkytují vrcholovému vedení 

společnosti kvalitní informace. Kaţdá společnost by měla zpracovávat své výstupy 

v častějších intervalech či dokonce on-line.  

 Zemědělství je označováno jako biologická prvovýroba. Svými produkty 

uspokojuje základní existenční potřeby člověka a je zdrojem potravy ţivočišného        

i rostlinného původu. Zemědělská výroba má svá specifika a liší se od výroby 

průmyslové. Zemědělské podniky jsou závislé především na přírodních podmínkách 

a sezónním charakteru výroby. 

Teoretické poznatky diplomové práce byly aplikovány ve vybrané společnosti, 

kde bylo analyzováno vedení vnitropodnikového účetnictví v zemědělské výrobě.  
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