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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce jsou „Přínosy manaţerského účetnictví“. V této práci jsem se 

zaměřila na tři cíle. Prvním z nich bylo definovat a zhodnotit teoretické zásady manaţerského 

účetnictví, dalšími cíly bylo specifikovat oportunitní náklady a posoudit moţnosti vyuţití 

kalkulačních nákladů při hodnocení ekonomické situace podniku.  

 

Abstrakt 

The theme of this bachelor work is „Management Accounting Acquisition “. In this work, I 

have pointed out three objectives. First of them is to define and assess theoretical principles of 

management accounting, the other objectives are to specify opportunity expenses and qualify 

possibilities of costing charges utilization at evaluation of company’s economical situation. 
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ÚVOD 

Kaţdé rozhodnutí v našem ţivotě, zejména rozhodnutí ekonomického charakteru, spočívá ve 

srovnání přínosů určitého alternativního rozhodnutí a prostředků na něj vynaloţených. 

V podnikové ekonomice se tyto vynaloţené prostředky označují jako náklady, které pro 

firmu, jako jednu ze základních ekonomických jednotek, hrají klíčovou roli, neboť téměř 

kaţdé manaţerské rozhodnutí musí vycházek ze srovnání nákladů (kolik něco stojí) s výnosy 

(kolik z toho získáme). Nástrojem pro efektivní a včasné rozhodování je manaţerské 

účetnictví. 

Cílem práce je „Definování a zhodnocení zásad manaţerského účetnictví“, druhým cílem je 

„Specifikace oportunitních nákladů“ a třetím cílem je „Posouzení moţností vyuţití 

kalkulačních nákladů při hodnocení ekonomické situace podniku“.  

První cíl této práce je popsán v bodě jedna aţ čtyři. První bod je věnován účetním systémům, 

finančnímu, daňovému a manaţerskému účetnictví, které jsou zde popsány.  Druhý bod je 

věnován podrobnější specifikaci manaţerského účetnictví, kde jsou popsány vývojové etapy 

manaţerského účetnictví, dále pak rozvoj manaţerského účetnictví od jeho počátku, tedy 

nákladového účetnictví, aţ po jeho dnešní podobu, tj. účetnictví pro rozhodování a jsou zde 

uvedeny úkoly, které by mělo manaţerské účetnictví plnit.  Třetí bod je věnován nákladům a 

výnosům, jako základním pojmům manaţerského účetnictví. Jsou zde vysvětleny základní 

pojmy jako náklady a výnosy, je zde popsána účtová osnova. V tomto bodě se také věnuji 

detailnímu sledování účtů na středisku a na zakázky, dále je zde provedeno členění nákladů. 

Čtvrtý bod je věnovaný pojetí nákladů v souvislosti s jejich způsobem vyjádření a ocenění.  Je 

zde popsáno finanční pojetí nákladů, hodnotové pojetí nákladů, v rámci kterého se věnuji 

kalkulačním nákladům, jako jsou kalkulační odpisy, kalkulační úroky, kalkulační nájemné a 

kalkulační rizika, dále pak ekonomické pojetí nákladů. 

Druhý cíl je vymezen v pátém bodě, kde jsou specifikovány oportunitní náklady, jsou zde 

vysvětleny pojmy implicitní a explicitní náklady. Dále jsou zde uvedeny příklady posouzení 

dvou variant řešení pomocí reálných i oportunitních nákladů.   

Třetí cíl práce je uveden v bodě šest, kde je provedeno posouzení moţností vyuţití 

kalkulačních nákladů při hodnocení ekonomické situace podniku, které je blíţe popsáno na 

uvedeném příkladu kalkulačních nákladů ve formě nájemného a úroků. 
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1 ÚČETNÍ SYSTÉMY 

Podle Bohumila Krále, jak uvádí v knize Manaţerské účetnictví, je třeba způsob zobrazení 

podnikatelského procesu diferencovat podle toho, kdo je uţivatelem účetních informací a jaké 

rozhodovací úlohy řeší. Podstatným rysem účetnictví vyspělých trţních ekonomik je 

obsahové oddělení účetních informací finančního účetnictví, daňového účetnictví a účetních 

informací, které vyuţívají pro řízení podnikatelských procesů pracovníci na různých stupních 

podnikového vedení. 
1
 

1.1 Finanční účetnictví 

Finanční účetnictví je metodicky uceleným systémem informací o finančním hospodaření a 

výsledku hospodaření účetní jednotky. Z hlediska časové orientace zobrazuje finanční 

účetnictví informace o výsledcích dosaţených v minulosti. 

Finanční účetnictví jako část informačního systému plní celou řadu funkcí. Za prioritní lze 

povaţovat funkci informační, to znamená, ţe musí poskytovat relevantní informace pro řízení 

manaţerů a rozhodování interních a externích uţivatelů. Externí uţivatelé, kteří jsou na 

činnosti podniku svým způsobem zainteresovaní, jsou především: 

 Vlastníci podniku, kteří se zajímají především o návratnost svých vloţených 

zdrojů. Tyto informace potřebují pro rozhodování, zda akcie, či obchodní podíl 

podrţet, prodat, nebo v případě moţností nakoupit další. 

 Poskytovatelé cizích zdrojů (peněţní ústavy aj.), kteří se zajímají hlavně o 

schopnost účetní jednotky splatit úvěr, nebo výpomoc. 

 Dlužníci, věřitelé a zákazníci se zajímají zejména o dlouhodobé perspektivy 

existence firmy. 

 Zaměstnanci podniku se zajímají především o stabilitu společnosti a schopnost 

podniku uhradit jim dluţné mzdy. Dalšími uţivateli finančního účetnictví jsou 

konkurence, veřejnost a orgány státu. 

                                                 
1  KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 19 – 20. 
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Dalším úkolem finančního účetnictví je registrační funkce (vedení soustavných zápisů o 

hospodářských operacích), dále plní funkci důkazní v případě různých sporů, ve většině států 

je rovněţ základnou pro vyčíslení daňových povinností. 
2
 

Finanční účetnictví tvoří povinnou část celého podnikového účetnictví. Někdy je tato 

evidence jedinou evidencí, coţ záleţí na potřebách podniku. Potřebné informace z finančního 

účetnictví poskytují zejména tyto účetní výkazy:  

 rozvaha, 

 výkaz zisků a ztrát, 

 cash flow. 

Vzhledem ke svému významu pro celek hospodářství je finanční účetnictví v České republice 

řízeno těmito právními předpisy: 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto 

zákona musí být účetnictví vedeno správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně 

a musí být pořízeno způsobem, který zaručuje trvanlivost účetních záznamů. 

 České účetní standardy číslo 001 aţ 023 pro podnikatele, kteří účtují podle 

vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které s účinností od 1. 

ledna 2004 vydalo Ministerstvo financí ČR. 

 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. 

1.2 Daňové účetnictví 

Smyslem daňového účetnictví je zobrazit stejný proces jako finanční účetnictví s ohledem na 

správné vyjádření základu daně z příjmu, resp. ostatních daňových a jim na roveň 

postavených pohledávek a závazků podniku. 
3
 Základním výstupem daňového účetnictví je 

Daňové přiznání z příjmu právnických či fyzických osob. 

                                                 
2  SVOBODA, E. – BIITNER, L. – SVOBODA, P.; Moderní přístupy v řízení podniků v novém podnikatelském prostředí.     

1. vydání. Praha: Professional Publishing, 2006. 220 s. ISBN 80-86946-12-6. Strana 34. 

3  KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 20. 

http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=00001DBA7B&L=00&KDE=018&RET=Professional+Publishing
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Daňové účetnictví: 

 je řízeno daňovými předpisy (daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, 

daň z nemovitostí, silniční daň), 

 třídí veškeré náklady na daňově uznatelné a daňově neuznatelné, 

 všechny výnosy povaţuje za daňově uznatelné, pokud není doloţeno jejich 

zdanění. 

1.3 Manažerské účetnictví 

Na rozdíl od finančního a daňového účetnictví jsou účetní informace určené manaţerům 

charakteristické tím, ţe jejich obsah není jednotně vymezen, coţ je plně v kompetenci daného 

podniku. Stejně jako je specifický kaţdý podnik, je i specifické manaţerské účetnictví v 

kaţdém podniku. Manaţerské účetnictví je interní klíčový nástroj pro efektivní a včasné 

rozhodování. 
4
 

Termínem manaţerské účetnictví můţeme označit celkový soubor finančních i nefinančních 

informací, které jsou určeny především pro interní potřebu podniku. Mají důvěrný charakter a 

proto je jejich hlavním záměrem maximální pravdivost. 

Manaţerské účetnictví není nijak regulováno státem, není tedy upraveno ţádnými právními 

předpisy. O jeho obsahu a vyuţití rozhoduje kaţdý podnikový management samostatně podle 

svého uváţení a potřeb pro řízení. Musí však přitom dodrţet pravidlo, ţe manaţerské 

účetnictví nesmí nijak ovlivnit oficiální finanční účetnictví. 

Součástí manaţerského účetnictví je vnitropodnikové účetnictví. Podle naší legislativy musí 

vnitropodnikové účetnictví zabezpečovat pro finanční účetnictví průkazné podklady: 

 o stavu a změně zásob vytvořených vlastní činností, 

 pro vyjádření aktivace vlastních výkonů, 

 pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností. 
5
 

                                                 
4  KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 20. 

5  LAZAR, J.; Manažerské účetnictví: Kontrola a řízení nákladů v praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 2001. 152 s. ISBN 80-

7169-985-3. Strana 9. 
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V následující tabulce jsou uvedeny základní rozdíly mezi manaţerským a finančním 

účetnictvím.   

 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ MANAŢERSKÉ ÚČETNICVÍ 

Příjemce informace Externí uţivatelé Interní uţivatelé 

Systém Předepsaný Volný 

Účel Daně, statistika Řízení 

Časová orientace Do minulosti Do budoucna 

Období Kalendářní měsíc, fiskální rok Nezávislé 

Charakter Veřejné Důvěrné 

Měrné jednotky Kč Podle potřeby (Kč, ks, kg…) 

Detail účtu Syntetické účty Analytické účty 

Detail společnosti Společnost celkem Střediska, zakázky, výrobky 

Pojetí nákladů Finanční Hodnotové, ekonomické 

Tabulka 1: Rozdíly mezi manaţerským a finančním účetnictvím 
6
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6  KOTĚŠOVCOVÁ, J. – JANOUŠKOVÁ, M.; Manažerské účetnictví v teorii a praxi. Praha:  Vysoká škola finanční a 

správní, 2007. 149 s. ISBN:  978-80-86754-92-5. Strana 11. 
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2 SPECIFIKACE MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ  

V Anglosaské oblasti je tento subsystém označován jako manaţerské účetnictví, ve 

francouzsky mluvících zemích se označuje jako účetnictví pro řízení a v novější německé 

literatuře se pouţívá název účetnictví nákladů a výnosů orientované na rozhodování. 
7
  

2.1 Vývojové etapy nákladového a manažerského účetnictví 

1. etapa (konec 18. aţ konec 19. století):          

Po tzv. průmyslové revoluci bylo hlavní funkcí nákladového účetnictví poskytovat podklady 

pro výslednou kalkulaci skutečných nákladů a pro stanovení prodejních cen, a to téměř 

výlučně v podmínkách stejnorodé činnosti. 

2. etapa (konec 19. století aţ zhruba rok 1910):  

Tato etapa je charakterizovaná tím, ţe vznikají velké výrobní celky, výroba se stává sloţitější, 

dochází k rozšiřování sortimentu s tím, ţe v jednom podniku se často vyrábí několik druhů 

výrobků. V této době také vzniká a rozvíjí se tzv. vědecké řízení výroby, které ve svém 

důsledku vedlo k normování a počátku vzniku tzv. normové metody. Vznikají problémy např. 

s kalkulací (zejména se způsobem přičítání reţijních nákladů) a s kalkulací ve sdruţené 

výrobě. 

3. etapa (léta 1910–1940): 

Postupně dochází k integrování velkých podniků, a to jak vertikálně (chemie, hutnictví, 

naftařský průmysl), tak horizontálně (zejména strojírenství), coţ vede k nutnosti zavádět 

střediskové odpovědností účetnictví. 

4. etapa (léta 1940–1980): 

V této etapě si prudký rozvoj zbrojní výroby, elektroniky, výroby raket, druţic apod. vyţádal i 

rozvoj dodavatelských činností. Mnohé z těchto výrob mají dlouhý výrobní cyklus, a proto 

stoupá význam tzv. strategických nákladů vázaných k výzkumu, technickém rozvoji a 

technické přípravě výroby. Zvyšuje se význam předběţných kalkulací a rozpočetnictví. 

 

                                                 
7  KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 20. 
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5. etapa (po r. 1970 – dosud):   

V důsledku zvyšující se mechanizace, automatizace a robotizace se zvyšují i nároky na 

kvalitu a přesnost dodávek materiálu. V důsledku těchto faktorů dochází k nárůstu podílu 

fixních nákladů a k poklesu přímých mezd. V praxi se začínají negativně projevovat důsledky 

pouţívaného způsobu přičítání reţijních nákladů. Dochází ke kritice nákladového účetnictví 

ve smyslu jeho orientace na potřeby finančního účetnictví a je zdůrazňována potřeba 

poskytování informací pro rozhodování. 
8
 

2.2 Rozvoj manažerského účetnictví 

Nákladové účetnictví 

V první fázi se nákladové účetnictví orientovalo zejména na zjištění skutečně vynaloţených 

nákladů a výnosů, a to nejprve podle jejich vztahu k prodávaným finálním výkonům a později 

i ve vztahu k dílčím procesům, činnostem a útvarům, které za vynaloţené náklady, resp. 

realizované výnosy odpovídají.  

Ve druhé fázi dává nákladové účetnictví moţnost takto rozčleněné skutečné náklady porovnat 

se ţádoucím (plánovaným, rozpočtovaným, kalkulovaným) stavem, a poskytnout tak 

podklady pro řízení pomoci odchylek. 
9
  

Účetnictví pro rozhodování 

Ve třetí fázi je základní snahou manaţerského účetnictví rozšíření škály poskytovaných 

informací o takové, které umoţňují vyhodnocování různých variant budoucího rozvoje firmy. 

Typ těchto informací nazývaný „Co se stane, kdyţ…“, umoţňuje vyuţití účetních informací 

jak pro běţné řízení podnikových výkonů, útvarů a procesů v podmínkách, kdy o základních 

parametrech podnikání bylo jiţ rozhodnuto, tak i pro rozhodování o variantách jejich 

budoucího průběhu. Tato fáze se označuje jako přerůstání nákladového účetnictví na 

manaţerské. 
10

 

                                                 
8  VALICOVÁ, A.; Manažerské účetnictví. 1. vydání. Karviná: Slezská universita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta 

v Karviné, 2006. 202 s. ISBN: 80-7248-374-9. Strana 15 – 16. 

9  KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 643. 

10 KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 23. 
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Následující obrázek znázorňuje obsahovou strukturalizaci manaţerského účetnictví a 

vzájemný vztah všech tří výše uvedených, uţivatelsky oddělených, účetních subsystémů – 

finančního, daňového a manaţerského účetnictví. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Vzájemný vztah finančního, daňového a manaţerského účetnictví 
11

 

2.3 Úkoly manažerského účetnictví    

Základním úkolem manaţerského účetnictví je „slouţit potřebám řízení podniku“, neboť 

řízení podniku je tvořeno řadou rozhodovacích procesů a právě cílem manaţerského 

účetnictví je poskytovat informace potřebné pro rozhodování.   

V současné době se vymezuje pět základních úkolů manaţerského účetnictví: 

 poskytovat informace pro finanční účetnictví a to zpravidla ročně při zpracování 

výkazů účetní závěrky, kdy manaţerské účetnictví poskytuje informace o 

některých poloţkách rozvahy a výsledovky, 

 poskytovat informace o nákladech, výnosech a rentabilitě výkonů pro vnitřní 

řízení, cenovou tvorbu a kontrolu. Tyto informace se poskytují obvykle měsíčně, 

někdy i v kratších lhůtách, 

 poskytovat informace pro útvarové odpovědnostní řízení, zpravidla za kratší 

časové období, 

 zajišťovat běţnou kontrolu nákladů, která bývá rovněţ spojována s krátkodobými 

informacemi, 

                                                 
11 KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 25. 
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 poskytovat další informace pro řízení a rozhodování pro potřeby managementu, 

jako např. pro hodnocení dlouhodobých vkladů prostředků, pro rozhodování o 

struktuře aktiv a kapitálu, s různě dlouhým časovým horizontem zpracování podle 

zadání rozhodovací úlohy. 
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 VALICOVÁ, A.; Manažerské účetnictví. 1. vydání. Karviná: Slezská universita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta 

v Karviné, 2006. 202 s. ISBN: 80-7248-374-9. Strana 16. 
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3 NÁKLADY A VÝNOSY – ZÁKLADNÍ POJMY 

MANAŽERSKÉHO ÚČETNCTVÍ 

3.1 Náklady 

Jedna ze základních hodnotových kategorií, které jsou předmětem zobrazení v účetnictví. 

Jeho vymezení se však liší podle toho, zda je předmětem zobrazení ve finančním nebo 

v manaţerském účetnictví.  

Ve finančním účetnictví se náklady vymezují jako úbytek ekonomického prospěchu, 

projevující se poklesem aktiv nebo přírůstkem závazků, který vede ke sníţení vlastního 

kapitálu.  

V manaţerském účetnictví se vychází z charakteristiky nákladů jako hodnotově vyjádřeného, 

účelného vynaloţení ekonomických zdrojů podniku, účelově souvisejícího s ekonomickou 

činností. 
13

 

Náklady je nutné odlišit od peněţních výdajů, které představují úbytek peněţních prostředků 

podniku (hotovostí, stavů na bankovních účtech). Například nákup stroje nepředstavuje 

náklady podniku, i kdyţ je peněţním výdajem. Náklady budou aţ odpisy, které přenášejí cenu 

stroje do nákladů podniku. 

Náklady podniku tvoří: 

 běţné provozní náklady (spotřeba materiálu, osobní náklady),  

 odpisy investičního majetku, 

 ostatní provozní náklady, 

 finanční náklady (úroky), 

 mimořádné náklady (mimořádné odměny). 
14

 

                                                 
13 KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 47. 

14 SYNEK, M. a kolektiv; Manažerská ekonomika. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2000. 475 s. ISBN 80-

247-9069-6. Strana 68. 
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3.2 Účtová osnova 

Pro zajištění zákonných poţadavků na vedení finančního účetnictví stačí, kdyţ bude účtování 

probíhat v rámci třímístných syntetických účtů (SÚ). Pro potřeby řízení je tento detail 

naprosto nedostačující, a proto jsou k přesnějšímu zúčtování tyto syntetické účty dále 

detailněji specifikovány v rámci tzv. analytických účtů (AÚ), které dále rozšiřují třímístný 

syntetický účet o další místa (nejčastěji o další dvě aţ čtyři místa). Nejvíce analytických účtů 

se pouţívá především v oblasti nákladů, coţ je dáno potřebou jejich řízení. 

Účty ve finančním účetnictví 

Z hlediska finančního účetnictví dělíme náklady a výnosy dle nákladových druhů určených 

skupinami Směrné účtové osnovy, která je součástí vyhlášky č. 500/2002 Sb. Tato vyhláška 

stanoví strukturu nákladů a výnosů, kterou blíţe rozebírá následující tabulka:  

Vztah druhového členění nákladů a výnosů k účtovému rozvrhu v rámci 5. a 6. účtové třídy – 

Tabulka 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 – NÁKLADY 

Hlavní 

účtové 

skupiny 

Název účetní skupiny Hlavní 

syntetické 

účty 

Název syntetického účtu 

(druh nákladu) 

50 Spotřebované nákupy 501 Spotřeba materiálu 

  502 Spotřeba energií 

  504 Spotřeba zboţí 

51 Sluţby 511 Opravy a udrţování 

   512 Cestovné 

  518 Ostatní sluţby 

52 Osobní náklady 521 Mzdové náklady 

  524 Zákonné sociální pojištění 

53 Daně a poplatky 531 Daň silniční 

   532 Daň z nemovitostí 

54 Jiné provozní náklady 542 Prodaný materiál 

55 Odpisy hmotného a 

nehmotného majetku 

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku 

 56 Finanční náklady 562 Úroky 

57 Rezervy a opravné poloţky ve 

finanční oblasti 

574 Tvorba a zúčtování finančních 

rezerv 

58 Mimořádné náklady 582 Škody 

59 Daně z příjmů, převodové účty 

a rezerva na daň z příjmů 

591 Daň z příjmů z běţné činnosti – 

splatná 

  595 Dodatečné odvody daně z příjmů 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 6 – VÝNOSY 

60 Trţby za vlastní výkony a 

zboţí 

601 Trţby za vlastní výrobky 

  602 Trţby z prodeje sluţeb 

61 Změny stavu zásob vlastní 

činností 

613 Změna stavu výrobků 

62 Aktivace 622 Aktivace vnitropodnikových sluţeb 

Tabulka 2: Vztah druhového členění nákladů a výnosů k účtovému rozvrhu v rámci 5. a 6. účtové 

třídy 
15

 

                                                 
15 Vzorová účtová osnova: [online]. [cit. 2011-7-18]. Dostupné na www. 

http://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/uctova_osnova/cast3.asp 
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Detail účtů v manažerském účetnictví  

Předpokladem účinného řízení nákladů je jejich rozdělení do stejnorodých skupin. Jednotlivá 

členění jsou důleţitá pro posuzování a řízení hospodárnosti a efektivnosti a také i dílčích 

faktorů ovlivňujících jejich úroveň.  

V rámci SÚ 501 – spotřeba materiálu, SÚ 502 – spotřeba energie, SÚ 601 – trţby za vlastní 

výrobky a SÚ 602 – trţby z prodeje sluţeb, mohou být definovány např. tyto analytické účty 

– Tabulka 3. 

SÚ AÚ NÁZEV ÚČTU 

501 1001 Spotřeba přímého materiálu A 

501 1002 Spotřeba přímého materiálu B 

501 1003 Spotřeba přímého materiálu C 

501 3110 Náhradní díly nakupované 

501 3200 Spojovací materiál 

501 3300 Stavební materiál 

501 3652 Elektromateriál provozní 

501 3700 Nátěrový materiál 

501 6022 Nakupovaná páska 

501 6029 Náklady pořízení-dopravné 

501 7505 Loţiska 

501 8302 Kancelářské potřeby 

501 8898 Ochranné pomůcky 

501 8920 Čistící a mycí prostředky 

502 6300 Elektrická energie 

502 6930 Zemní plyn 

601 5421 Trţby tuzemsko 

601 5422 Trţby export  

602 3187  Aktivace materiálu 

Tabulka 3: Příklad detailnější specifikace syntetického účtu 501,502 a 601, 602 v rámci analytických 

účtů 
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3.3 Výnosy 

Výnosy podniku jsou v penězích vyjádřené výsledky získané z veškerých činností za určité 

účetní období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda došlo k platbě za tyto výnosy, či nikoliv. 

Hlavní výnosy výrobního podniku jsou trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb, 

obchodního podniku tzv. obchodní rozpětí, coţ je rozdíl mezi prodejní a kupní cenou, 

bankovního podniku pak rozdíl mezi úroky, které banky získá za poskytnuté úvěry a úroky, 

které zaplatí za vklady.   

Výnosy podniku tvoří: 

 provozní výnosy získané z provozně-hospodářské činnosti podniku (trţby z 

prodeje), 

 finanční výnosy získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů a účastí, 

 mimořádné výnosy získané například prodejem odepsaných strojů. 
16

 

Výnosy je nutné odlišit od peněţních příjmů, které představují přírůstek zdrojů peněţních 

prostředků podniku, např. přijetí úvěru (připsání peněţních prostředků na bankovní účet). 
17

 

Například vystavení faktury za prodej výrobků odběrateli představuje výnos, její zaplacení 

odběratelem pak představuje příjem. 

Pokud od výnosů odečteme náklady, zjistíme hospodářský výsledek podniku za určité období. 

Jsou-li výnosy vyšší neţ náklady, dosáhla firma zisku, jsou-li výnosy niţší neţ náklady, 

dosáhla firma ztráty. 

3.4 Detailní sledování nákladů a výnosů na středisku 

Pro zajištění zákonných poţadavků na vedení finančního účetnictví stačí, kdyţ je subjektem 

účtování daná společnost jako celek, tj. kdyţ účtování probíhá celkem za účetní jednotku 

(právní subjekt, jedno účetní středisko). 

                                                 
16 SYNEK, M. a kolektiv; Manažerská ekonomika. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2000. 475 s. ISBN 80-

247-9069-6. Strana 67. 

17 POLÁČKOVÁ, J. a kolektiv; Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství. Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a 

informací, 2010. 73 s. ISBN 978-80-86671-75-8. Strana 4. 
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Manaţerské účetnictví, aby zajistilo informace potřebné pro řízení, vyţaduje pouţívání 

detailnějšího subjektu účtování. Jedná se o účtování na detailní účetní střediska (nákladová, 

výnosová, zisková), která vychází především z organizační struktury daného podniku. Tento 

detail účtování vychází z poţadavku na informační zajištění odpovědnostního řízení 

konkrétních středisek nebo jejich skupin (provoz, závod, divize).  

3.5 Detailní sledování nákladů a výnosů na zakázky 

Ve společnostech se zakázkovou, procesní nebo projektovou výrobou (činností) je kromě 

účtování na detailní účetní střediska snahou manaţerského účetnictví také zajištění účtování 

přímo na konkrétní zakázku, proces nebo projekt. Přiřazování nákladů příslušným zakázkám 

je předpokladem pro vyhodnocení rentability kaţdé ukončené zakázky. 

3.6 Vnitropodnikové účtování nákladů a výnosů 

Na způsob zpracování informací mají vliv rozdílné poţadavky externích a interních uţivatelů. 

Odlišnosti se projevují z hlediska jejich obsahu, podrobnosti, rozsahu, časové orientace a 

pravidelnosti jejich poskytování.  

Problematika zpracování účetních informací je záleţitostí kaţdé účetní jednotky, která se 

rozhodne vést manaţerské účetnictví. Ta pak musí rozhodnout o jejich zobrazení, coţ je 

moţné dvěma metodickými cestami a jejich kombinací: 

 v tzv. jednookruhové soustavě účetnictví – v rámci analytických účtů k finančnímu 

účetnictví, přičemţ se vyuţije účtů 599 Vnitropodnikové náklady a 699 Vnitropodnikové 

výnosy,  

 v tzv. dvoukruhové soustavě účetnictví – v samostatném účetním okruhu, pro který si 

účetní jednotka zvolí účty v rámci volných účtových tříd 8 a 9. Obsahovou náplň 

uvedených účtových tříd, zvolených účtových skupin a jednotlivých syntetických účtů si 

určí účetní jednotka sama. 
18

 

Vedle vnitropodnikových převodů účtovaných v rámci účtů 599 a 699, nebo v rámci účtové 

třídy 8 a 9, existují i vnitropodnikové předávky polotovarů (účet 612), předávky hotových 

výrobků (účet 613) nebo předávka materiálů (účet 621-aktivace). Veškeré vnitropodnikové 

                                                 
18 VALICOVÁ, A.; Manažerské účetnictví. 1. vydání. Karviná: Slezská universita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta 

v Karviné, 2006. 202 s. ISBN: 80-7248-374-9. Strana 48 – 50. 
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předávky jsou v zásadě oceňovány vnitropodnikovými předacími cenami na úrovni vlastních 

nákladů vynaloţených na jejich zajištění, a to nejčastěji v úrovni plánovaných vlastních 

nákladů.  

V rámci vnitropodnikového účetnictví musí být zajištěna podmínka neovlivnitelnosti 

hospodářského výsledku za společnost celkem, tj. ţe v rámci roční účetní závěrky se musí 

všechny zúčtované vnitropodnikové náklady rovnat zúčtovaným vnitropodnikovým výnosům. 

Dvouokruhová organizace účetnictví 

Ve dvouokruhové organizaci účetnictví došlo k úplnému oddělení okruhu informací 

nákladového a finančního účetnictví a okruh účetních informací pro hodnotové řízení z pozice 

managementu je povaţován za důvěrný a tajný. 

V zemích kontinentální Evropy, kde bylo finanční účetnictví přísněji regulováno státem, se 

při účetním zobrazení dvou relativně samostatných okruhů finančního a nákladového 

účetnictví vyuţívá i tzv. spojovacích účtů a zvláštních účtů rozdílů. Spojovací účty slouţí k 

zachycení pohybu informací mezi oběma okruhy, zvláštní účty rozdílů zobrazují rozdíly mezi 

způsobem účetního zobrazení v obou systémech. 

Rozdíly jsou předmětem sledování v okruhu pro vnitřní řízení a jejich obsah je chráněn více 

neţ jakákoliv jiná účetní informace. 
19
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 Souhrnné informace finančního účetnictví 
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Obrázek 2: Dvouokruhová organizace vztahu finančního a manaţerského účetnictví 
20

 

                                                 
19 VALICOVÁ, A.; Manažerské účetnictví. 1. vydání. Karviná: Slezská universita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta 

v Karviné, 2006. 202 s. ISBN: 80-7248-374-9. Strana 51. 

20 KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 107. 
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Prvotní náklady (účtují v rámci 5. účtové třídy) a prvotní výnosy (účtují se v rámci 6. účtové 

třídy) jsou součástí prvního účetního okruhu – finanční účetnictví.  

Druhotné náklady (účtují v rámci 8. účtové třídy) a druhotné výnosy (účtují se v rámci 9. 

účtové třídy) jsou součástí druhého účetního okruhu – vnitropodnikové účetnictví. 

V případě dvouokruhového účtování lze pak z účetní evidence zjistit celkové náklady (prvotní 

a druhotné náklady) vynaloţené na celkové výkony (prvotní a druhotné výnosy) a z rozdílu 

mezi celkovými výnosy a náklady lze pak vypočítat vnitropodnikový hospodářský výsledek. 

Jednookruhová organizace účetnictví 

Snahou jednookruhové organizace účetnictví je zabezpečit poţadavky uţivatelů finančního a 

manaţerského účetnictví v jediném okruhu analytických účtů, který poskytuje výstupy v 

závislosti na úlohách, které řeší skupiny externích a interních uţivatelů. V této soustavě 

účetních informací jsou informace vedeny na analytických účtech k příslušným syntetickým 

účtům nákladů, výnosů, aktiv, závazků a vlastního kapitálu. 

Vedle analytických účtů se v jednookruhové soustavě účetních informací pouţívají ještě další 

účty, které se nepouţívají pro zobrazení hospodářských transakcí podniku ve finančním 

účetnictví, ale pro zobrazení vnitropodnikových kooperačních vztahů mezi středisky, tj. 

interních (druhotných) nákladů a výnosů. Účty druhotných nákladů a výnosů mají význam při 

zjišťování vnitropodnikových výsledků hospodaření středisek, neovlivňují však hospodářský 

výsledek podniku jako celku, neboť se do jeho výpočtu nezahrnují. Tyto interní vztahy jsou 

zobrazovány na účtech 599 Interní (druhotné) náklady a 699 Interní (druhotné) výnosy. 

Forma jednookruhové soustavy účetních informací je vyuţívána v případě, kdy se informační 

potřeby externích i interních uţivatelů neliší z hlediska obsahu a způsobu ocenění 

zkoumaných veličin, ale jen stupněm podrobnosti. Její aplikace má oproti dvoukruhové 

organizací omezení v tom, ţe obě skupiny informací jsou obtíţně uţivatelsky oddělitelné. 
21

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 

21 VALICOVÁ, A.; Manažerské účetnictví. 1. vydání. Karviná: Slezská universita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta 

v Karviné, 2006. 202 s. ISBN: 80-7248-374-9. Strana 50 a 51. 
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Účetní závěrka 

 

Hlavní kniha a její analytická evidence  

podřízená potřebám externích uţivatelů 

 

Analytická evidence  

podřízená potřebám interních uţivatelů 

Obrázek 3: Jednookruhová organizace vztahu finančního a manaţerského účetnictví 
22

 

3.7 Členění nákladů 

Členění nákladů je předpokladem účinného řízení nákladů. Je vyvoláno účelovou potřebou k 

řešení určitého problému. Při plánování nákladů je důleţité vycházet z rozdělení nákladů na 

variabilní a fixní, a to především v případě, kdy se při jejich plánování vychází ze skutečnosti 

za období kratší neţ jeden rok (např. za 1. - 9. měsíc). Při tvorbě kalkulací je pak důleţitější 

vědět, který náklad je jednicový a který je reţijní. Při kvantifikaci nákladů za určité období je 

zase vhodné vyuţít druhové členění nákladů, tj. např. na materiál, energie, výkony, mzdové 

náklady, odpisy apod.  

3.7.1 Druhové  členění nákladů  

Druhovým členěním nákladů se rozumí jejich soustředění do druhově stejnorodých skupin - 

nákladových druhů, ať jiţ v rámci 5. účtové třídy (prvotní náklady), nebo 8. účtové třídy 

(druhotné náklady).  

Za základní nákladové druhy se povaţují zejména:  

 spotřeba materiálu, 

 spotřeba paliv, 

 pouţití a spotřeba externích prací a sluţeb, 

 mzdové a ostatní osobní náklady, 

                                                 
22 KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 111. 
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 odpisy hmotného a nehmotného majetku, 

 finanční náklady, 

 prodané zboţí. 

3.7.2 Účelové členění nákladů 

Účelové členění se pouţívá pro určení vztahu jednotlivých druhů nákladů k jednotlivým 

výkonům (výrobkům, činnostem) a tím vytvoření předpokladu pro zjištění efektivnosti 

výkonů. Nedůleţitějším v praxi vyuţívaným účelovým členěním nákladů je členění na 

jednicové a reţijní. 

Jednicové náklady 

Jednicové náklady (vstupy – materiál, energie, …) jsou představovány technologickými 

náklady, které mají bezprostřední vztah k jednotce (tuna, kg, pár, km, …) kalkulační jednice 

(výrobku). Podmínkou je, ţe je známa měrná spotřeba (norma spotřeby) tohoto vstupu na 

jednotku kalkulační jednice.  

Příklad jednicových nákladů: veškerá spotřeba materiálů na výrobu výrobků vycházející 

z receptur nebo kusovníků, mzdové náklady pracovníků spojené s výrobou jednoho druhu 

výrobku v jednom časovém úseku (frézař vyrábějící v daném časovém úseku jeden druh 

výrobku na jedné frézce).  

Režijní náklady 

Reţijní náklady zahrnují tu část technologických nákladů, které nesouvisí s jednotkou (tuna, 

kus, metr,…) dílčího nebo finálního výkonu (výrobku), či konkrétní operaci, ale 

s technologickým procesem jako celkem a dále v sobě reţijní náklady zahrnují náklady na 

obsluhu, zajištění a řízení (výroby).  

Příklad reţijních nákladů: elektrická energie na osvětlení, vytápění, odpisy hmotného 

majetku, náklady na údrţbu, mzdové náklady pracovníků spojené s výrobou více druhů 

výrobků v jednom časovém úseku (frézař obsluhující v daném časovém úseku více počítačem 

řízených frézek, které opracovávají více druhů výrobků), náklady obsluţných a pomocných 

středisek, apod. 
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3.7.3 Kalkulační členění nákladů 

Základním předpokladem pro efektivní řízení nákladů je schopnost identifikovat účelnost a 

účelovost jejich vynaloţení. Snaha o dosaţení této účelnosti a účelovosti je v praxi 

představována snahou identifikovat náklady ve vztahu k určitým podnikovým výkonům 

(výrobkům, činnostem). Podstatou této snahy je schopnost přiřadit konkrétní náklady těmto 

výkonům, které jsou z pohledu přiřazování nazývány nákladovým objektem. Přiřazování 

nákladů je jednou ze základních funkcí manaţerského účetnictví. 

Náklady, které jsou přiřazovány nějakému nákladovému objektu, lze rozdělit do dvou 

kategorií: 

 přímé náklady, 

 nepřímé náklady. 
23

 

Přímé náklady 

Přímé náklady jsou náklady bezprostředně související s konkrétním druhem výkonu, a které 

lze jednotlivým aktivitám přiradit bezprostředně při jejich vzniku. Mezi přímé náklady patří 

náklady jednicové (jednicový materiál, jednicové mzdy), případně takové náklady, které se 

vynakládají v souvislosti s prováděním pouze tohoto druhu výkonu a jejichţ podíl na jednici 

lze zjistit pomocí prostého dělení. 

Nepřímé náklady 

Nepřímé náklady jsou takové náklady, které se neváţou k jednomu druhu výkonu a které 

zajišťují průběh podnikatelského procesu podniku v širších souvislostech. Tyto náklady se 

pak přičítají nepřímo pomocí zvolených veličin. 
24

 

3.7.4 Podle vztahu ke změně objemu výkonů 

Členění nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů je vnímáno jako jeden 

z nejvýznamnějších nástrojů řízení nákladů. Základním druhem tohoto členění je rozdělení 

nákladů na variabilní a fixní.   

                                                 
23 POPESKO, B.; Moderní metody řízení nákladů. 1. vydání. Praha: Grada, 2009. 240 s. ISBN: 978-80-247-2974-9. Strana 

38.  

24 VALICOVÁ, A.; Manažerské účetnictví. 1. vydání. Karviná: Slezská universita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta 

v Karviné, 2006. 202 s. ISBN: 80-7248-374-9. Strana 38. 
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Toto členění bývá také povaţováno za specifický nástroj manaţerského účetnictví, protoţe 

nedává pouze odpovědi na otázky týkající se minulých, jiţ spotřebovaných nákladů: „Jaké 

byly skutečné náklady prodaných výrobků?“, ale poskytuje také informace o alternativách 

budoucího vývoje těchto nákladů z pohledu různých objemů výkonů (výrob, činností). Tento 

druh členění nákladů dává odpovědi na otázky typu: „Jak se změní výše nákladů, výnosů a 

zisku, pokud zvýšíme objem prodeje konkrétního výrobku o 15%?“. 
25 

Variabilní náklady  

Výše variabilních nákladů je závislá na objemu výkonů (výrobků, činností). Variabilní 

náklady představují takové náklady, které se při různých úrovních objemu výkonů v průběhu 

určitého časového období mění. 

Typickým příkladem variabilních nákladů jsou jednicové náklady, tj. náklady jejichţ spotřeba 

je známa na jednotku výkonu (výroby, činnosti). Jedná se především o materiál uvedený 

v kusovnících a recepturách, o jednicové mzdy oceněné spotřebou této činnosti na jednotku 

konkrétního výkonu. 

Variabilními náklady mohou být i reţijní náklady, jejichţ spotřeba je zjistitelná za více druhů 

výkonů nebo za středisko a jejichţ výše je úměrná objemu těchto výkonů nebo celkovým 

výkonům za středisko. Jedná se především o technologické energie, spotřebu pomocného 

materiálu, náklady na běţnou údrţbu, dopravné apod. 

Fixní náklady 

Výše fixních nákladů není závislá na objemu výkonů (výrobků, činností). Fixní náklady tudíţ 

představují takové náklady, které zůstávají neměnné při různých úrovních objemu výkonů 

v průběhu určitého časového období. 

Fixní náklady mají nejčastěji podobu odpisů hmotného a nehmotného majetku, mezd reţijních 

pracovníků, nájmů, nákladů na osvětlení a vytápění pracovních prostor, apod.  

 

                                                 
25 KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 78. 
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Variabilní a fixní náklady se také vyuţívají pro výpočet bodu zvratu, který se rovná takovému 

objemu výkonů (výroby, činnosti), při kterém se celkové výnosy (trţby) rovnají celkovým 

nákladům, kdy tedy není dosahováno zisku ani ztráty. Ohraničuje ziskové a ztrátové pole 

objemu výkonů. 

Analýza bodu zvratu zkoumá, jak změna objemu výkonů v naturálních jednotkách mění 

objem výnosů (trţeb), nákladů a zisku v peněţních jednotkách (Kč) a dává odpověď na 

otázku, při jakém objemu výkonů bude mít podnik pokryty variabilní i fixní náklady a začíná 

tvořit zisk.  

V nejjednodušší formě je analýza bodu zvratu prováděna graficky – Obrázek 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Bod zvratu 
26

 

Výpočet bodu zvratu 

jvc

FN
BZ




j   

BZ – bod zvratu  cj – cena za jednotku výkonu 

FN – fixní náklady vj – jednotkové variabilní náklady 

 

                                                 
26 Krycí příspěvky a bod zvratu: [online]. [cit. 2011-4-14]. Dostupné na www.                                         

http://www.synext.cz/kryci-prispevky-a-bod-zvratu.html 

 

http://www.synext.cz/kryci-prispevky-a-bod-zvratu.html
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4 POJETÍ NÁKLADŮ V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ 

V souvislosti se způsobem vyjádření a ocenění nákladů je obecným východiskem trojí pojetí 

nákladů zobrazovaných v účetnictví a to: 

 finanční pojetí nákladů, 

 hodnotové pojetí nákladů, 

 ekonomické pojetí nákladů. 
27

 

 

Obrázek 5: Pojetí nákladů 
28

 

4.1 Finanční pojetí nákladů 

Ve finančním účetnictví mohou být vykazovány jako spotřebované nebo vyuţívané 

ekonomické zdroje jen takové, které jsou podloţeny reálným výdajem peněz. Jsou to zejména 

náklady vyplácené bezprostředně v peněţní formě (např. mzda) nebo které vyjadřují spotřebu 

nebo vyuţití hmotných zdrojů, které byly opatřeny pomocí peněz (například spotřeba 

materiálu, nebo odpisy dlouhodobého hmotného majetku). Náklady jsou ve finančním 

účetnictví kvantifikovány na úrovni skutečných (historických) nákladů pořízení příslušných 

předmětů, příp. v jejich vykazované účetní hodnotě. 
29

 

4.2 Hodnotové pojetí nákladů  

Manaţerské účetnictví vychází z hodnotového pojetí nákladů, ve kterém nevystupují pouze 

náklady, které jsou podloţeny reálným výdejem peněz, ale i takové, které sice nemají 

                                                 
27 KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 60. 

28 KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 60. 

29 KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 61. 
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odpovídající ekvivalent výdeje peněz, ale svými důsledky ovlivňují ekonomickou racionalitu 

dané podnikatelské aktivity. Příkladem těchto nákladů mohou být tzv. kalkulační úroky, 

kalkulační nájemné, kalkulační odpisy 
30

 nebo kalkulační rizika. 

Kalkulační náklady je potřeba promítnout do kalkulací určených k rozhodování, který 

výrobek je rentabilnější, případně určených pro cenová rozhodování.  

Pro zjištění hospodářského výsledku podniku z pohledu manaţerského účetnictví, tj. 

hodnotového pojetí nákladů, je potřeba zjištěné kalkulační náklady od hospodářského 

výsledku vykázaného ve finančním účetnictví odečíst. Druhá varianta je, ţe kalkulační 

náklady připočteme k nákladům ve výkazu zisku a ztrát. Toto provedeme mimo finanční 

účetnictví, kdy výsledovku převedeme například do Excelu.  

4.2.1 Kalkulační úroky 

Kalkulační úroky se pouţívají u vlastního kapitálu. Jejich cílem je ekonomicky reálný pohled 

na vykázaný hospodářský výsledek. 

 Do účetních (daňových) nákladů lze započítat jen úroky z cizího kapitálu.   

 Kalkulační úroky se definují ve výši, která odpovídá reálným úrokům, které by bylo 

moţno získat půjčením vlastních peněz s obdobným rizikem.  

Protoţe ve skutečnosti musí přiměřený výnos přinášet i vázaný vlastní kapitál (jinak by bylo 

vhodnější jej pouţít jiným způsobem), vyjadřuje se ocenění kapitálu jako výrobního faktoru v 

hodnotovém pojetí pomocí kalkulačních úroků. Pro zjištění hospodářského výsledku 

z pohledu manaţerského účetnictví je potřeba hospodářský výsledek vykázaný ve finančním 

účetnictví o kalkulační úroky sníţit. 

4.2.2 Kalkulační nájemné 

Kalkulační nájemné se pouţívá tam, kde podnikatel poskytuje soukromé kancelářské, 

výrobní, skladovací a prodejní prostory a pozemky pro činnost podniku. 

Cílem kalkulačního nájemného je zajištění ekonomicky reálného pohledu na vykázaný 

hospodářský výsledek. 

                                                 
30 KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 61. 



 34 

 Do účetních (daňových) nákladů lze dát jen náklady spojené s údrţbou budov a pozemků, 

reálně však existuje trţní nájemné.   

 Kalkulační nájemné se definuje ve výši, která odpovídá trţní hodnotě nájmu daných 

vlastních prostorů a ploch. 

Pro zjištění hospodářského výsledku podniku z pohledu manaţerského účetnictví je potřeba 

zjištěné kalkulační nájemné od hospodářského výsledku vykázaného ve finančním účetnictví 

odečíst.   

4.2.3 Kalkulační odpisy 

Cílem kalkulačních odpisů je reálný (ekonomický) pohled na vykázaný hospodářský 

výsledek. Hodnota kalkulačních odpisů vychází ze současné reálné pořizovací ceny daného 

hmotného investičního majetku a z reálné doby jeho odepisování.  

Kalkulační odpisy se pouţívají především u vlastního technického vybavení (výrobní zařízení, 

přepravní a skladovací systémy, dopravní prostředky apod.). Pro vlastní kancelářské, výrobní, 

skladovací a prodejní prostory a pozemky by se mělo přednostně pouţívat kalkulační 

nájemné. 

Pouţití kalkulačních odpisů má význam tam, kde úroveň účetních odpisů neodpovídá reálné 

hodnotě pořízení nového majetku.  

 V případě cenově nízkých původních investic, jsou ve finančním (daňovém) účetnictví 

pouţívány adekvátně nízké odpisy, které však neodpovídají současné výrazně vyšší 

pořizovací ceně daného majetku. Jedná se především budovy (výrobní haly), strojní a 

výrobní zařízení pořízené před rokem 1990, jejichţ původní pořizovací cena je zlomkem 

současné obvyklé pořizovací ceny.  V tomto případě by se měly tam, kde chceme vyčíslit 

reálnou hodnotu nákladů, pouţívat kalkulační odpisy. Například při definování 

nabídkových (cenových) kalkulací.  

 Pouţití kalkulačních odpisů má své opodstatnění i v případech, kdy jsou ve finančním 

účetnictví vykazovány nulové odpisy u jiţ odepsaného majetku, který však nadále plní 

svou funkci (například v důsledku nevyuţívání účetních odpisů).  

Pro zjištění hospodářského výsledku podniku z pohledu manaţerského účetnictví je potřeba 

odečíst kalkulační odpisy od hospodářského výsledku vykázaného ve finančním účetnictví. 
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4.2.4 Kalkulační rizika 

Problémem při účetním vyjádření nákladů je zahrnování důsledků rizik vznikajících v 

průběhu podnikatelského procesu.  

Rozlišujeme dva druhy rizik: 

 všeobecná podnikatelská rizika, která nemohou být vykazována ani ve finančním, ani v 

hodnotovém pojetí nákladů. Jejich důsledky, které ovlivňují hospodářský výsledek 

podniku, můţe podnik kompenzovat například vytvářením rezervních fondů. Jedná se 

např. o riziko hospodářského vývoje, pokles poptávky apod., 

 speciální individuální rizika, která jsou konkrétní a mají prokazatelný vztah k příslušné 

aktivitě. U kaţdé aktivity existuje pravděpodobnost, ţe můţe dojít k nahodile zvýšeným 

nákladům, škodám nebo ztrátám, jejichţ výše ani čas nejsou předem známy. 
31

 

Mezi kalkulační rizika patří například rizika zásob (krádeţ, zkaţení), výrobní riziko 

(dodatečné náklady různého druhu při výrobě), provozní riziko (ztráty z pohledávek) aj.  

Do výkazu zisku a ztrát vstupují účetní náklady za škody po okamţiku vzniku jako 

mimořádný výdaj. 
32

 

Smyslem uplatnění hodnotového pojetí nákladů v manaţerském účetnictví je vyjádřit 

skutečnou spotřebu ekonomických zdrojů, které přísluší aktivitám v období, kdy byly 

uskutečněny.  Součástí nákladů těchto aktivit se proto stávají i pravděpodobné náklady z rizik, 

které s danou aktivitou souvisí.  

Náklady z rizik se k jednotlivým aktivitám přiřazují pomocí kalkulačních rizikových přiráţek. 

Přiráţky se mohou vypočítat buď pomocí vhodných statistických metod, nebo na základě 

zkušenosti. Další moţností je, ţe se náklady z rizik zahrnují do nákladů zvýšením příslušné 

nákladové poloţky (např. odchylka od spotřeby materiálu, ztráty ze zmetků apod.). 
33

 

                                                 
31 VALICOVÁ, A.; Manažerské účetnictví. 1. vydání. Karviná: Slezská universita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta 

v Karviné, 2006. 202 s. ISBN: 80-7248-374-9. Strana 28. 

32 LANG, H.; Manažerské účetnictví: teorie a praxe. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 216 s. ISBN: 80-7179-419-8.      

Strana 15. 

33 VALICOVÁ, A.; Manažerské účetnictví. 1. vydání. Karviná: Slezská universita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta 

v Karviné, 2006. 202 s. ISBN: 80-7248-374-9. Strana 28 a 29. 
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4.3 Ekonomické pojetí nákladů  

Ekonomické pojetí nákladů vychází z poţadavku zajistit odpovídající informace nejen pro 

řízení reálně probíhajících procesů, ale také pro potřeby rozhodování za účelem výběru 

optimálních budoucích alternativ. S výběrem alternativ souvisí pak obecné ekonomické 

chápání nákladů jako maximum hodnoty, které lze vyprodukovat prostřednictvím zvolené 

alternativy.  

Tyto podmínky naplňuje kategorie tzv. oportunitních nákladů, které se vymezují jako 

maximálně ušlý efekt, který byl obětován v důsledku vyuţití ekonomického zdroje ve zvolené 

alternativě. Oportunitní náklady tak nepředstavují reálně spotřebované nebo vyuţité 

ekonomické zdroje, ale dodatečně vloţené měřítko účelnosti uskutečněné volby. Vyjádření 

nákladů podle tohoto pojetí zahrnuje jak oceněný úbytek ekonomického zdroje, tak oceněný 

prospěch, který podnik nerealizoval v důsledku toho, ţe tento zdroj nevyuţil jiným 

alternativním způsobem.  

Obdobným způsobem lze kvantifikovat i oportunitní výnosy jako náklady, kterým se podnik 

vyhnul tím, ţe nerealizoval jinou v úvahu přicházející moţnost. 
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 64. 
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5 OPORTUNITNÍ NÁKLADY 

V rámci ekonomického pojetí nákladů řadíme mezi náklady i poloţky, které jsou v účetnictví 

evidovány v jiné výši nebo nejsou evidovány vůbec.  

Náklady ve vztahu ke svému pojetí můţeme rozdělit na:  

 explicitní náklady jsou v rámci účetnictví v přesné výši evidovány, 

 implicitní náklady nemají formu peněţních výdajů a jsou tudíţ obtíţně 

vyčíslitelné. K jejich měření se pouţívá oportunitních nákladů.  

Oportunitní náklady nejsou v přesné výši v účetnictví evidovány, a mají tedy charakter 

implicitních nákladů. 
35

  

Pokud při hospodářské činnosti vynakládáme vzácné a omezené prostředky, abychom dosáhli 

zvoleného cíle, současně tím ztrácíme příleţitost je vynaloţit na dosaţení odlišného cíle. Pro 

posouzení vlastních výsledků pouţíváme srovnání. Oportunitní náklady zatěţují při 

ekonomickém rozhodování náklady podniku vţdy o zisk nebo přínos, který by mohl být 

získán, kdyby náklady byly vynaloţeny jiným způsobem. 
36

    

Mezi typické příklady oportunitních nákladů patří například výnos z kalkulovaného 

nájemného, o který se podnikatel připravuje tím, ţe soukromé prostory a pozemky vloţené do 

podnikání nepronajímá, nebo výnos z vlastního kapitálu, kterého mohl podnikatel dosáhnout 

zhodnocením finančních prostředků na kapitálovém trhu a o který se připravil tím, ţe vlastní 

kapitál vloţil do podnikání. 
37

 

Oportunitní náklady se 

 pouţívají např. při výběru optimální varianty investičního záměru, 

 rovnají nákladům ušlých (moţných) příleţitostí (přínosů), 

 rovnají hodnotě nejefektivnějšího nezvoleného řešení. 

                                                 
35 POPESKO, B.; Moderní metody řízení nákladů. 1. vydání. Praha: Grada, 2009. 240 s. ISBN: 978-80-247-2974-9. Strana 

42.  

36 HEJTMAN, P.; Základy pro porozumění tržní ekonomice. 4. opravené a aktualizované vydání. České Budějovice: 

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2006. 210 s. ISBN: 80-7040-932-0. Strana 11. 

37 FIBÍROVÁ, J. a kol.; Nákladové účetnictví (Manažerské účetnictví I). 1. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 

2000. 327 s. ISBN 80-245-0095-7. Strana 48.   
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Při výpočtu efektivnosti zvoleného řešení se jeho náklady zatíţí oportunitními náklady ve výši 

přínosu nejefektivnějšího nezvoleného řešení. I po tomto zatíţení, by mělo mít zvolené řešení 

alespoň minimální poţadovanou efektivnost. Oportunitní náklady je moţné kvantifikovat 

pouze tehdy, pokud posuzujeme dvě nebo více variant investičního záměru.  

Příklad 1 

Společnost, pronajímající si sklad, zvaţuje, zda na vlastním volném pozemku vybudovat 

vlastní skladové prostory. Za pronájem skladových prostor společnost zaplatí měsíčně 

140.000 Kč. Výstavba vlastního skladu by stála 18 mil. Kč a jeho ţivotnost by byla 15 let. 

Měsíční náklady (kalkulační odpisy) rozpuštěné na celou dobu ţivotnosti by tedy činily 

100.000 Kč. Společnost by ale mohla investovat tyto volné prostředky do cenných papírů, 

s ročním výnosem 5% investované částky. Přijetím rozhodnutí by se pak společnost připravila 

o výnosy z této alternativy, které by měsíčně činily 5% z 18.000.000/12=75.000 Kč. Pokud 

tyto „ztracené“ výnosy budeme povaţovat za náklad, budou měsíční náklady varianty 

výstavby vlastního skladu vyšší o 35.000 Kč, neţ v případě pronájmu. 
38

   

Z uvedeného příkladu vyplývá, ţe správné rozhodnutí manaţera nezávisí jen na účetních 

informacích, ale ţe jeho rozhodování ovlivňují i další informace o implicitních nákladech 

podniku.  Správný manaţer by měl mít schopnost rozhodnout se co nejlépe a vybrat pro 

podnik tu nejlepší variantu, aby udrţel oportunitní náklady na co nejniţší úrovni. 

Příklad 2 

Podnik dostal zakázku na výrobu výrobků na určitém strojovém zařízení:  

1. Zařízení v současné době pracuje na plný výkon a jeho kapacita je plně vyuţita. V 

případě přijetí zakázky by bylo nutné omezení jiných dodávek; 

2. Zařízení není plně vyuţito a novou zakázku by tedy bylo moţné splnit. V tomto 

případě by nedošlo k omezení ţádné jiné dodávky. 

Uskutečnění nové zakázky vyvolá náklady ve výši 600.000 Kč a předpokládaný zisk u 

zakázky, které bychom se v prvním případě vzdali je 120.000 Kč.  

 

                                                 
38 POPESKO, B.; Moderní metody řízení nákladů. 1. vydání. Praha: Grada, 2009. 240 s. ISBN: 978-80-247-2974-9. Strana 

43.  
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V prvním případě, kdy bychom museli odříct jinou zakázku, hodnotíme při stanovení 

minimálních výnosů z nové zakázky pomoci jak reálných nákladů, tak nákladů oportunitních. 

Ve druhém případě, kdy nemusíme odříct ţádnou jinou zakázku, budeme hodnotit jen reálné 

náklady zakázky.  

Tabulka 4: Porovnání minimálních výnosů 1. a 2. varianty – vlastní zpracování 

V prvním případě by musel minimální výnos z přijaté zakázky činit 720.000 Kč, ve druhém 

případě pak 600.000 Kč.  
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 ČECHOVÁ, A.; Manažerské účetnictví. 1. vydání. Brno: Computer Press,  2006. 182 s. ISBN: 80-251-1124-5. Strana 65. 

 
1. VARIAKTA 2. VARIANTA 

Reálné náklady 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 

Oportunitní náklady;                              

(ušlý zisk ze zrušené zakázky) 
        120 000,00 Kč   0,00 Kč 

Minimální výnos z přijaté zakázky 720 000,00 Kč 600 000,00 Kč 
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6 VYUŽITÍ KALKULAČNÍCH NÁKLADŮ PŘI HODNOCENÍ 

EKONOMICKÉ SITUACE PODNIKU 

Pro hodnocení ekonomické situace podniku je potřeba vyjádřit ekonomicky reálný 

hospodářský výsledek podniku z pohledu manaţerského účetnictví, k čemuţ jsou vyuţívány 

kalkulační náklady. Kalkulační náklady jsou pak pro účely ekonomicky reálného pohledu na 

vykázaný hospodářský výsledek podniku od hospodářského výsledku vykázaného ve 

finančním účetnictví odečteny. Příkladem kalkulačních nákladů mohou být kalkulační odpisy, 

kalkulační úroky nebo kalkulační nájemné.  

Od účetního a „daňového" zisku musíme odlišovat zisk ekonomický. Ekonomický zisk 

podniku zjistíme odečtením implicitních nákladů od zisku účetního. Ekonomický zisk by měl 

být základem pro správné hodnocení dosaţených výsledků podniku a pro podnikatelská 

rozhodování. 

Porovnání postupu zjišťování hospodářského výsledku ve finančním a manaţerském 

účetnictví: 

 Výsledek hospodaření podniku vykazovaný ve finančním účetnictví je rozdíl mezi výnosy 

a náklady. V případě kladného hospodářského výsledku podnik vykazuje zisk, v případě 

záporného výsledku vykazuje ztrátu.  

 Pro účely posouzení ekonomické situace podniku se zatíţí hospodářský výsledek 

vykazovaný ve finančním účetnictví o zjištěné kalkulační náklady. 

Ekonomickou situaci podniku nelze tedy hodnotit jen z pohledu hospodářského výsledku 

vykázaného ve finančním účetnictví, ale abychom zjistili, jaká je reálná ekonomická situace 

podniku, musíme v rámci manaţerského účetnictví sníţit hospodářský výsledek vykazovaný 

ve finančním účetnictví o kalkulační náklady.  

Z toho vyplývá, ţe ani v případě, kdy podnik vykazuje ve finančním účetnictví kladný 

hospodářský výsledek, tedy zisk, nemusí být úspěšný a majitelé firmy nemusí být s tímto 

hospodářským výsledkem spokojeni. Pokud totiţ odečteme od hospodářského výsledku 

vykázaného ve finančním účetnictví zjištěné kalkulační náklady, můţe se snadno stát, ţe 

hospodářský výsledek bude záporný, čili ţe podnik vykáţe v manaţerském účetnictví ztrátu.  

Posouzení moţností vyuţití kalkulačních nákladů při hodnocení ekonomické situace podniku 

popisuji v následujícím příkladu, kde hodnotím ekonomickou situaci podniku z pohledu jak 
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finančního, tak manaţerského účetnictví. Z tohoto hodnocení je zřejmé, ţe i kdyţ podnik 

vykazuje ve finančním účetnictví kladný hospodářský výsledek, z pohledu manaţerského 

účetnictví tomu můţe být naopak, a to v důsledku zatíţení hospodářského výsledku 

vykazovaného ve finančním účetnictví o zjištěné kalkulační náklady. Toto provedeme mimo 

finanční účetnictví, kdy výsledovku převedeme například do Excelu.                    

Příklad kalkulačních nákladů ve formě nájemného a úroků 

Zahradnictví se zabývá nákupem okrasných dřevin za účelem jejich dalšího prodeje. Zásoby 

nakoupených okrasných dřevin mají hodnotu 10 mil. Kč. Tyto zásoby jsou plně kryty 

vlastním kapitálem, cizí zdroje nejsou pouţívány. Dále firma vlastní pozemek o výměře 5.000 

m
2
,
 
který zakoupila před 15 lety za cenu 1 mil. Kč. Roční hospodářský výsledek před 

zdaněním činil 1,5 mil. Kč. Vedení firmy se zabývá otázkou, zda je tento hospodářský 

výsledek z ekonomického pohledu dostatečný.  

Tabulka 5: Finanční a ekonomický pohled na hospodářský výsledek firmy - vlastní zpracování 

Odpověď na otázku, zda je výše uvedený hospodářský výsledek dostatečný, teda zní: 

„NENÍ“.  

V tomto příkladu jsem posoudila dvě moţnosti, a to: 

1)  podnikání s vyuţitím vlastního kapitálu a vlastních pozemků 

2)  podnikání s vyuţitím cizího kapitálu a pronajatých pozemků  

Z řešení příkladu vyplývá, ţe pokud pouţiji k podnikání vlastní kapitál a vlastní pozemky, 

nemůţu ve finančním účetnictví zúčtovat ţádné náklady, protoţe nedošlo k ţádnému 

POHLED FINANČNÍHO 

ÚČETNICTVÍ 
POHLED MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ 

  Hospodářský výsledek dle FÚ                                                                                                                                              1.500.000,00 Kč 

  

Kalkulační úroky z vlastního 

kapitálu;                                  

Výše úroků ze státních dluhopisů 

činí 5% z částky10 mil. Kč  

-500.000,00 Kč 

  

Kalkulační nájemné z vlastních 

pozemků;                                

Tržní hodnota nájemného činí 

300 Kč/m
2
/rok z plochy 5.000 m

2 

-1.500.000,00 Kč 

Hospodářský výsledek  1.500.000,00 Kč Hospodářský výsledek -500.000,00 Kč  
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reálnému výdeji peněz v důsledku jejich vyuţívání. To bych mohla pouze v tom případě, 

pokud bych pouţila půjčené peníze a pozemky k podnikání bych si pronajala. Pak by bylo 

moţné do nákladů započítat vyfakturované úroky a vyfakturované nájemné.  

Pro zjištění ekonomicky reálného hospodářského výsledku podniku z pohledu manaţerského 

účetnictví, tj. hodnotového pojetí nákladů, jsem zjištěné kalkulační náklady, v tomto případě 

kalkulační úroky a kalkulační nájemné, odečetla od hospodářského výsledku vykázaného ve 

finančním účetnictví. Hospodářský výsledek vykázaný ve finančním účetnictví jsem upravila 

o uvedené kalkulační úroky a kalkulační nájemné z toho důvodu, ţe pokud by majitel této 

firmy pouţil peníze na nákup státních dluhopisů místo na nákup okrasných dřevin a vlastní 

pozemky by nepouţíval k podnikání, ale pronajal by je, dosáhl by za daný účetní rok 

hospodářský výsledek o 500.000 Kč vyšší. Jinak řečeno: samotným nákupem okrasných 

dřevin za účelem prodeje a vyuţíváním vlastního pozemku vznikla firmě z pohledu 

manaţerského účetnictví ztráta ve výši 500.000 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

ZÁVĚR 

V bakalářské práci byly splněny všechny tři cíle z jejího zadání. Prvním cílem práce bylo 

definování a zhodnocení zásad manaţerského účetnictví, druhým cílem byla specifikace 

oportunitních nákladů a třetím cílem práce bylo posouzení moţností vyuţití kalkulačních 

nákladů při hodnocení ekonomické situace podniku 

Cíl práce „Definování teoretických zásad manaţerského účetnictví“ byl vymezen v bodě 

jedna aţ čtyři bakalářské práce. V bodě jedna byly popsány rozdíly mezi finančním a 

manaţerským účetnictvím. V bodě dvě byly popsány vývojové etapy manaţerského 

účetnictví, jeho rozvoj od nákladového účetnictví, aţ po jeho dnešní podobu, tedy účetnictví 

pro rozhodování. V tomto bodě jsou rovněţ vymezeny úkoly manaţerského účetnictví. 

Ve třetím bodě byly řešeny náklady a výnosy z pohledu manaţerského účetnictví a jejich 

členění. Ve čtvrtém bodě bylo řešeno pojetí nákladů v manaţerském účetnictví, v rámci 

kterého bylo popsáno finanční pojetí nákladů, hodnotové pojetí nákladů, tedy kalkulační 

náklady, kterými jsou například kalkulační nájemné, kalkulační odpisy a kalkulační úroky, a 

ekonomické pojetí nákladů, které je podrobněji řešeno ve druhém cíli práce. Hodnotové pojetí 

nákladů, konkrétně kalkulační úroky a kalkulační nájemné, bylo pouţito ve třetím cílu práce. 

Druhý cíl bakalářské práce „Specifikace oportunitních nákladů“ byl definován v bodě pět. 

Byly zde vysvětleny pojmy implicitní a explicitní náklady. Mezi implicitní náklady patří také 

náklady oportunitní. V tomto bodě byly také uvedeny dva příklady posouzení dvou variant 

řešení pomocí reálných i oportunitních nákladů. Posouzení bylo provedeno z hlediska 

kapacitních moţností, reálných nákladů a výnosů a z hlediska oportunitních nákladů. 

Poslední, třetí cíl práce „Posouzení moţností vyuţití kalkulačních nákladů při hodnocení 

ekonomické situace podniku“ bylo provedeno v bodě šest. V tomto bodě bylo porovnáno 

zjišťování hospodářského výsledku zahradnictví, které k podnikání pouţilo vlastní kapitál a 

vlastní pozemky. Hospodářský výsledek byl porovnán jak z pohledu finančního účetnictví, 

tak z pohledu účetnictví manaţerského, v rámci kterého byl hospodářský výsledek vykázaný 

ve finančním účetnictví, zatíţen zjištěnými kalkulačními náklady, v tomto případě 

kalkulačními úroky a kalkulačním nájemným. I kdyţ byl hospodářský výsledek vykázaný ve 

finančním účetnictví kladný, coţ by znamenalo, ţe firma vykázala za účetní období zisk, po 

zatíţení hospodářského výsledku vykázaného ve finančním účetnictví o zjištěné kalkulační 

náklady jsem došla k závěru, ţe podnik z pohledu manaţerského účetnictví vykázal 

hospodářský výsledek záporný, tedy ztrátu.  
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